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Samenvatting 

Het prikkelbaar darm syndroom is een aandoening waarbij de normale spierwerking van de darm 

verstoord is. Deze verstoring brengt grote lasten met zich mee die het alledaagse leven zodanig 

beïnvloeden dat de levenskwaliteit van de patienten erop achteruit gaat. Ongeveer 20 % van de 

bevolking kampt met deze aandoening.Het onderzoek wordt gedreven uit de optiek van het 

patiëntenwelzijn alsook de economische  implicaties van dit ziektebeeld. De pathogenese van deze 

aandoening is niet bekend maar er wordt gedacht dat de mestcel degranulatie, waarbij o.a. 

histamine en tryptase vrijgezet worden, een mogelijke mediator kan zijn voor deze aandoening. 

Huidige technieken laten niet toe om concentraties van deze stoffen ‘on the spot’ te meten. 

Daarom wordt in het kader van dit project getracht een snelle test te ontwikkelen die in vivo 

metingen toelaat zodat live de korte mestceldegranulatie gevolgd kan worden op het slijmvlies van 

de dunne darm. 

De biosensor die ontwikkeld wordt voor de detectie van histamine is een polymeer gebaseerde 

immunosensor die impedimetrisch uitgelezen wordt. 

De biologische herkenningslaag bestaat uit antilichamen tegen histamine die fysisch geadsorbeerd 

worden aan de transducerlaag, waarvoor in dit project een halfgeleidend polymeer MDMO-PPV 

gebruikt is. Met contacthoekmetingen is de verzadigingsconcentratie bepaald van deze 

oppervlakte-functionalisatie. Deze functionalisatie wordt bevestigd door verschillende karakterisatie 

technieken zoals Quartz Crystal Microbalance (QCM), en Atomic Force Microscopy (AFM). Door zijn 

laag moleculair gewicht (111 Da) is histamine moeilijk impedimetrisch te detecteren. In dit project 

worden interdigitale elektrodes (IDE) gebruikt die de gevoeligheid aanzienlijk verhogen. Hiermee 

veranderde het impedimetrische signaal 30% bij detectie van 120nmol/ml histamine. Daarnaast 

wordt ook een synthese getest van een competitor voor een competitie assay.   
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AZM:   Academisch Ziekenhuis Maastricht 

BSA:   Bovine Serum Albumine 
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DC   Direct Current (gelijkstroom) 
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“Rome will be rebuilt, not in a great haste, but brick by brick my citizens, brick by brick!” 

-Aelius Traianus Hadrianus - 

 

 

 

 

1 Inleiding  

In de 13de eeuw werden de eerste biosensoren door de mens in gebruik genomen. Deze sensoren 

waren de neuzen van bloedhonden, die in staat zijn tot de herkenning van een bepaalde geur aan 

de hand van slechts 2 lichaamscellen. Bij het ruiken worden er kleine hoeveelheden chemicaliën 

herkend. Dit maakt van de neus een zeer gevoelig en selectief instrument, dat een prikkel of 

respons weergeeft dat zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie bevat.  

De afgelopen 60 jaar wordt er getracht om, artificieel, een nog gevoeligere en meer selectieve 

biosensor te creëren waaruit zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie gewonnen kan worden. 

Uit bijna elke hoek van de wetenschappelijke wereld bestaat er een grote vraag naar zulke 

biosensoren. De grootste vraag is afkomstig van de medische wereld, zo heeft het Academisch 

Ziekenhuis van Maastricht (AZM) veel behoefte aan een biosensor die gebruikt kan worden voor de 

detectie van histamine en/of tryptase in de mucosale weefsels bij Prikkelbaar-Darm-Syndroom 

(PDS) patiënten. 

1.1 Prikkelbaar-darm-syndroom 

De wanden van de darmen worden gelijnd met lagen van spieren die samentrekken en relaxeren 

via een wel gecoördineerd peristaltisch ritme, ook wel de ‘slow-wave activity’ genaamd. Op deze 

manier wordt het voedsel van de maag naar het rectum gevoerd. Bij het prikkelbaar-darm-

syndroom is deze normale spierwerking verstoord. De contracties zijn sterker en duren langer 

waardoor het voedsel op een abnormale manier door de darmen wordt getransporteerd. Dit 

abnormale transport zorgt voor veelvuldige krampen, abdominale pijnen, opgeblazen gevoel, 

constipatie en diarree. Deze lasten zijn in principe onschuldig maar beïnvloeden de levenskwaliteit 

zodanig, dat in veel gevallen het beleven van een alledaags ‘normaal’ leven niet meer mogelijk is.  

De werkelijke oorzaak van dit verstoorde darmritme is tot op heden nog niet met zekerheid 

bekend. Sommige wetenschappers schrijven deze ziekte toe aan slechte voedingsgewoonten. 

Terwijl anderen histamine en/of tryptase zien als een mogelijke oorzaak voor het prikkelbaar-

darm-syndroom.  

Het gastroïntestinale systeem heeft haar eigen zenuwstelsel: het enterisch zenuwstelsel (EZS). Het 

EZS is een ‘minibrein’ met sensorische neuronen, inter-neuronen en motorneuronen. De verbinding 

tussen de hersenen en de darm, ook wel de hersen-darm-as, is een bidirectioneel systeem dat de 

gastroïntestinale functies reguleert en controleert via: het autonoom zenuwstelsel, 

gastroïntestinale hormonen en het immuunsysteem.  
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Naast de zenuwverbindingen die betrokken zijn bij zowel de sensorische input als de motor output, 

communiceert de hersen-darm-as ook via het immuunsysteem. Neuro-immuun regulatie van 

epitheliale en motorische functies in de dunne- en dikke darm betrekken zich tot de mestcellen die 

gesitueerd zijn in de lamina propria van de darm. Omdat mestcellen erg gevoelig zijn voor 

neurotransmitters kunnen ze enerzijds informatie verwerken afkomstig van de hersenen en 

anderzijds ook reageren op signalen van de inter-neuronen van het EZS. De reactie is een 

degranulatie die geïnitieerd wordt door het corticotropine releasing hormone in de hypothalamus. 

De vrijzetting van histamine heeft dan rechtstreeks invloed op de intestinale gladdespiercellen en 

epitheliale cellen [1].  

Epidemiologische cijfers tonen aan dat vooral vrouwen van middelbare leeftijd gevoelig zijn voor 

deze aandoening. In de Verenigde Staten kampt 20% van de bevolking met het PDS. Deze grote 

populatie is goed voor 28% van de gastro-enterologische consultaties bij medische instellingen. De 

financiële cijfers (VS) tonen aan dat er jaarlijks 1.6 miljard dollar directe (hospitalisatie, visites,…) 

en 20 miljard dollar indirecte kosten zijn (verlies van werkdagen door ziekenverlof) [2]. 

Huidige therapieën bestaan slechts uit het behandelen van de symptomen en/of door een 

aangepast dieet voor te schrijven dat de mestcel degranulatie zou moeten afremmen [3]. 

Afhankelijk van de ernst van de ziekte zal er eventueel bijhorende farmacotherapie voorzien 

worden. Onderzoek naar het PDS wordt dus gedreven uit de optiek van het patiëntenwelzijn alsook 

de economische  implicaties van dit ziektebeeld. 

Onderzoek naar de precieze oorzaken van PDS wordt bemoeilijkt door de slechte toegankelijkheid 

van de dunne darm. ‘On the spot’ meten is niet mogelijk met de huidige ‘state-of-the-art’ techniek 

voor de detectie van histamine en/of tryptase. Deze techniek is gebaseerd op het uitvoeren van 

darmspoelingen waarna de spoelvloeistoffen ingedampt worden om een concentratieverhoging van 

de te detecteren moleculen te krijgen. Deze oplossing wordt dan vervolgens door middel van 

Enzyme Linked Immunosorbent Assay’s (ELISA) geanalyseerd om de histamine/tryptase 

concentratie te achterhalen. De concentraties die uit een darmspoeling gehaald kunnen worden zijn 

in de orde van 200 pmol/ml en dit valt binnen de detectielimiet van biosensoren [4,5]. 

Een belangrijk nadeel van deze techniek is de korte levensduur van histamine. Dit zal ofwel zeer 

snel binden aan de aanwezige stoffen in de dunne darm (vb. albumine proteïnen) ofwel afgebroken 

wordt door enzymen die het histamine metabolieten [1]. Op welke manier dan ook, dit geen 

detectie meer toe via de ELISA. 

Samengevat: het doel van deze thesis houdt de ontwikkeling van een biosensor in die histamine 

kan detecteren. De ontwikkeling van zo een sensor laat dan toe om in vivo metingen uit te voeren 

waarbij rechtstreeks op het slijmvlies van de dunne darm, ‘live’ de korte mestcel degranulatie 

gevolgd kan worden door het meten van histamine concentraties. Deze detectie kan dan informatie 

inwinnen over de invloeden van het aangepaste dieet op de patiënten maar levert ook een bijdrage 

in het droogronden van de oorzaak van het PDS.   
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1.2 Wat is een biosensor? 

Een biosensor wordt gedefinieerd als een toestel dat werkt door een biologische moleculaire 

herkenningslaag zoals receptor proteïnen, antilichamen, enzymen, cellen, DNA moleculen,… vast te 

hechten of te integreren aan een transducer element, dat dan een elektrische output geeft dat 

proportioneel is aan de concentratie van het (bio-)molecule (zie Figuur 1-1).  

 

Figuur 1-1: Conceptueel diagram van het ‘biosensing’ principe. 

Biosensor instrumenten zijn specifiek, snel en simpel te bedienen. Het is een speciale koppeling 

van een ‘levende’ biologische wereld waarvan de grote specificiteit en gevoeligheid gecombineerd 

worden met de rekenkracht van een elektronische ‘dode’ wereld.  

De transductie tussen de biologische en elektronische componenten kan thermisch, 

elektrochemisch, akoestisch en optisch uitgelezen worden waarna de opslag van data zal 

plaatsvinden voor verdere verwerking naar een visuele respons.  

De meest voorkomende biosensoren maken gebruik van immunoassay technieken. Hierbij wordt de 

bioaffiniteit van een molecule zoals bijvoorbeeld een antilichaam (Ab) gebruikt. De 

bindingsgebeurtenis is iets uniek en wordt enkel geïnduceerd bij de juiste driedimensionale 

structuur en moleculaire eigenschappen zoals: ionische ladingen, hydrofobiciteit en Van der Waals 

krachten. Één van de meest belangrijke affiniteits gebaseerde biosensor is de ELISA test. Deze 

diagnostische ‘assay’ is complex en vereist meerdere omslachtige procedurestappen en onderdelen 

[6]. De ELISA herkenning gebeurt door in vitro een fluorofoor gelabeld antilichaam te laten binden 

met een antigen en dit antilichaam gaat naarmate de concentratie van het antigen een sterkere 

optische respons weergeven. Het antigen wordt tijdens de meting verbruikt, en is dus niet meer 

nuttig voor eventuele verdere analyse. Ook in vivo metingen zijn niet mogelijk door de toxiciteit 

van de fluoroforen en de complexiciteit van de procedurestappen [7]. 

Deze tekortkomingen stimuleren de ontwikkeling van ‘snelle’ testen die in vivo metingen toelaten. 

Een voorbeeld van een snelle test is gebaseerd op Elektrochemische Impedantie Spectroscopie 

(EIS). De werking is steunt op een impedimetrisch, niet-destructieve, hoge-affiniteits sensor. Zulke  

sensoren kunnen bestaan uit Molecular Imprinted Polymers (MIP) [8], waarbij de herkenning 

gebeurt door het creëren van een synthetische bindingsplaats voor kleine moleculen . Maar het kan 
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ook een immunosensor zijn waarbij de herkenningslaag opgebouwd is uit een moleculaire 

biologische laag die in staat is tot de herkenning van specifieke moleculen. 

1.3 De bouwstenen van een biosensor 

Een immunosensor dient, net zoals Rome in de anekdote, ‘brick by brick’ opgebouwd te worden tot 

een werkende sensor. 

1.3.1 Analiet: histamine 

Zoals eerder vermeld wordt histamine verdacht als een mogelijke mediator van het Prikkelbaar 

Darm Syndroom. Histamine met als systemische naam 4-(2'-aminoethyl)-imidazol en met C5H9N3 

als chemische formule heeft een moleculaire massa van 111,06 g/mol (Figuur 1-2) [9]. 

 

Figuur 1-2: Structuurweergave van 4-(2’-aminoethyl)-imidazol. 

Histamine wordt vrijgezet door zowel mestcellen als basofielen. Mestcellen zijn voornamelijk 

aanwezig op plaatsen waar het inwendige van het lichaam contact maakt met de buitenwereld. Op 

deze plaatsen, zoals in de neus, mond, interne lichaamsoppervlakken (zoals de dunne darm) en 

bloedvaten kan potentiële weefselschade kan optreden. Andere cellen die histamine vrijzetten 

worden in weefsels zoals de hersenen teruggevonden waar histamine de functie van een 

neurotransmitter heeft [10]. 

Histamine wordt gevormd door het decarboxyleren van het aminozuur histidine door het enzym L-

histidine decarboxylase (Figuur 1-3). Na de vorming zal histamine ofwel opgeslagen worden in 

granules (Figuur 1-4), ofwel vrijgezet worden. Deze degranulatie wordt geïnitieerd door de binding 

van specifieke liganden (neurotransmitters,…) of IgE antilichamen aan de bijhorende receptoren op 

het mestcel oppervlak [11,12] 
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Figuur 1-3: Vorming van histamine door de decarboxylatie van histidine. 

Na de degranulatie zal het vrije histamine zeer snel omgezet worden tot een inactieve stof door te 

binden met andere proteïnen ofwel door omzetting met behulp van mediatoren zoals acetaldehyde 

dehydrogenase (in de post-synaptische spleet), histamine-N-methyltransferase en diamine oxidase 

[1,11].  

   

Figuur 1-4: Mestcellen met granules  in het stool gevuld met histamine.  
Foto: Baeten Sofie (Universiteit Hasselt)     

 

Schaal:  3 µm 

histidine 

 
Histidine

e 
 

histamine 

 
Histidine

e 
 



 

1-6 

1.3.2 Biologische herkenningslaag: IgG Antilichamen 

Antilichamen vormen de moleculaire herkenningslaag in deze sensor. Ze behoren tot de 

immunoglobuline (Ig) familie die een multidomein architectuur vertoont dat de herkenning en 

binding van vreemde moleculen ondersteunt, en naar hun afzondering leidt. De diversiteit onder de 

familie leden is de oorsprong van hun specifieke moleculaire herkenning en individuele 

bindingseigenschappen.  

Antilichamen zijn glycoproteïnen met een moleculaire massa van ongeveer 150 kDa. Ze bestaan uit 

4 polypeptideketens, 2 identieke zware en lichte ketens die onderling verbonden worden door 

disulfide bindingen. Zowel de lichte als zware ketens hebben variabele gebieden aan de N-

terminale zijde (Fab gebieden), en constante gebieden aan de C-terminale zijde (Fc gebied) (Figuur 

1-5). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Antilichamen kunnen gegroepeerd worden in vijf algemene klassen nl. IgA, IgD, IgG, IgE, IgM. De 

zware ketens bepalen de verschillen door diversiteit in structurele en biologische eigenschappen te 

creëren. Het monoclonaal IgG antilichaam dat gebruikt wordt voor de herkenning van histamine 

kan verder geclassificeerd worden in 4 subklassen gaande van IgG1 tot IgG4. 

Antilichamen worden geproduceerd als respons op een invasie van een antigen. De binding tussen 

het antigen en antilichaam is een zeer specifiek gebeuren, het zorgt voor de vorming van niet-

covalente bindingen tussen het antigen en de aminozuren van de bindingsplaats. De drijvende 

krachten voor de antigen-antilichaam binding zijn de waterstofbruggen, elektrostatische krachten, 

Van der Waals en hydrofobe krachten. De sterkte van de bindingen is afhankelijk van de afstand 

tussen de 2 bindende moleculen. De bindingssite van het antilichaam is complementair met het 

antigen epitoop. Als de 3D-conformatie van het antigen niet past in de bindingsplaats van het 

antilichaam, dan zullen de afstotende krachten groter zijn dan de aantrekkende krachten. Dit zorgt 

voor een diversiteit van affiniteiten en bindingsconstanten. Na de antilichaam-antigen binding in 

een biologische omgeving zullen afweercellen van het immuunsysteem voor de neutralisatie zorgen 

door proteolytische degradatie [6,13,14]  

Histamine is een hapteen (klein moleculair gewicht molecule <1000 Da) waardoor er rechtstreeks 

geen immunrespons opgewekt wordt voor de aanmaak van antilichamen. Daarom wordt het 

gekoppeld aan een ‘carrier’ molecule dat wel groot genoeg is om de immunrespons aan te trekken. 

Als het histamine losgekoppeld wordt van zijn ‘carrier’-molecule, dan zal het nog steeds met een 

grote affiniteit aan het antilichaam binden [15, 16, 17].  

Figuur 1-5: Monoclonaal IgG antilichaam structuur: schematische weergave (links en midden). 
gedetailleerde weergave (rechts). 



 

1-7 

1.3.3 De transducerlaag: MDMO-PPV 

Polymeren zijn isolerend van aard, maar in nieuwe toepassingen wordt er vereist dat ze geleidend 

gemaakt worden. De meest bekende geconjugeerde polymeren die dienstdoen als transducerlaag 

zijn polypyrrole of polyaniline [18]. Een ‘recent’ geconjugeerd polymeer, poly(2-methoxy-5-(3’,7’-

dimethyloctyloxy)-p-phenylene vinylene (MDMO-PPV), wordt niet enkel als halfgeleidende 

transducerlaag bij biosensorische toepassingen gebruikt [5] maar ook bij organische zonnecellen 

en pLED’s [19].  

MDMO-PPV of OC1C10-PPV is een geconjugeerd halfgeleidend organisch polymeer (Figuur 1-6), 

[18]. De isolerende werking van polymeren kan tijdens het productieproces beïnvloed worden door 

alternerende π en σ-bindingen te induceren. Deze π- of dubbele bindingen zorgen voor een overlap 

van de moleculaire orbitalen die een delokalisatie van de elektronen toelaat, hierdoor bestaat de 

mogelijkheid voor een vrije beweging van de elektronen doorheen het ‘polymeerrooster’.   

Halfgeleiding is een fysisch principe dat geplaatst kan worden tussen metallische geleiding en 

isolatie. Isolatoren hebben een geleidbaarheid op 20 °C die kleiner is dan 10-7S/m en een bandgap 

groter of gelijk aan 2eV. De metalen daarentegen hebben een geleidbaarheid groter dan 102 S/m 

en hebben geen bandgap. De halfgeleiders bewandelen de middenweg met een geleidbaarheid 

tussen 10-7S/m en 102 S/m met een bandgap tussen de 0 en 2 eV in [20]. 

 
 

Figuur 1-6: Structuurformule van poly(2-methoxy-5-(3’,7’-dimethyloctyloxy)-p-phenylene vinylene (MDMO-PPV). 
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Zoals eerder vermeld is de halfgeleiding bij geconjugeerde polymeren afhankelijke van de structuur 

(Figuur 1-7): 

 

Figuur 1-7: Detailweergave van de chemische bindingen binnen het MDMO-PPV. 

De koolstofatomen interageren sterk met de andere aanwezige koolstofatomen. Zo vormen ze 

bindingen. Deze bindingen zijn covalent van aard en de 2 atomen delen elk 1 elektron met elkaar 

om zo een stabiele verbinding te krijgen [21]. 

Maar als de koolstofatomen een extra elektron overhebben dan kunnen deze ook gedeeld worden 

met de andere koolstofatomen die ook een elektron over hebben, dit zorgt voor de vorming van 

een π-binding. De π-binding is een covalente binding waar de 2 lobben van een betrokken 

elektronen orbitaal overlappen met de twee lobben van een ander betrokken elektronen orbitaal 

[22]. Π -bindingen zijn zwakker dan σ -bindingen door hun negatievere lading. De 

elektronendensiteit is verder gesitueerd van de positieve lading die zich in de nucleus bevindt 

waardoor de energie van deze bindingen daalt. Als de π-bindingen alternerend voorkomen in de 

structuur zoals bij MDMO-PPV wordt er dan gesproken van een geconjugeerd polymeer en dan 

daalt de energie van het hele systeem. 

De intermoleculaire geleiding vindt plaats als de π-bindingen zo dicht bij elkaar gebracht kunnen 

worden dat er ‘elektron-hopping’ plaatsvindt. Het is dus logisch dat hoe kristallijner de structuur 

van het polymeer-rooster is, hoe beter de hopping in de hand wordt gewerkt. 

Wanneer elektronen bewegen van het ene atoom naar het andere, dan beweegt de π-binding ook 

mee. De symmetrie van het π-geconjugeerde systeem is verbroken wat voor een energietoename 

zorgt. Elektronen kunnen vrij bewegen boven een bepaalde energie gap, zo een kan gevonden 

worden in het midden van een π-binding. Deze staat voor de scheiding tussen de Highest Occupied 

Molecular Orbital (HOMO), ook wel de gevulde valentie band genaamd en de Lowest Unoccupied 

Molecular Orbital (LUMO), ook wel de lege geleidingsband genaamd. De ruimte hiertussen bepaalt 

de bandgap van 2.1 eV voor het MDMO-PPV polymeer [23].  

De polymeermatrix zorgt ook voor een geschikte omgeving die de adsorptie van de antilichamen 

toelaat. Dit wordt beschreven door het Vroman effect, wat de aanhechting van lichaamsproteïnen 

aan medische implantaten beschrijft in de eerste minuten na de blootstelling [24]. Op deze manier 

kunnen lichaamsproteïnen aan de matrix hechten via zwakke, niet-covalente bindingen. Dit is een 

goedkope en reproduceerbare manier maar de bindingskracht wordt beïnvloed door veranderingen 

in de omgevingsparameters (zoals zout, temperatuur en ionische sterkte). 

σ σ 
π 

σ 
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1.3.4 Elektroden: TitaanNitride en Aluminium  

TitaanNitride is een hard en dens materiaal met een Face Centered Cubic kristalrooster. TiN 

vertoont een ongewoon hoge elektrische geleiding. In zijn pure vorm heeft het een goud-achtig 

voorkomen. Het is stabiel in lucht (tot 600°C) en is resistent tegen corrosieve media. Etsen kan in 

een H2O2 oplossing. TiN is een biocompatibel materiaal en zal geen immuunrespons opwekken, het 

is een goede combinatie van uitstekende fysische (hardheid, elasticiteit, elektronische 

conductiviteit,..), chemische en metallurgische eigenschappen [25], [26]. 

Aluminium (Al) heeft een atoommassa van 27 en een dichtheid van 2700 kg m-3 . Al is een goede 

geleider met een geleidbaarheid van 3.65 x 107 S/m. Het fermi-energie niveau (12 eV) sluit nauw 

aan bij die van MDMO-PPV wat de injectie van elektronen makkelijker maakt. 

1.4 Sensorlay-out en werking 

De uiteindelijke sensor is impedimetrisch gebaseerde immunosensor voor de herkenning van 

histamine. De impedimetrische detectie is een ‘label-free’ en niet invasieve meettechniek die de 

binding tussen het antilichaam en antigen kan waarnemen. De binding veroorzaakt een 

verandering van de elektrische eigenschappen die zullen resulteren in een verandering van de 

impedantie [5]. 

De immunosensor bestaat uit een glassubstraat met 4 interdigitale elektrode kanalen. 2 van deze 

kanalen worden naargelang de gewenste stof gefunctionaliseerd en de 2 andere kanalen dienen als 

referenties zoals een blanco elektrode en een polymeerbedekte elektrode zonder bio-

functionalisatie. De sensor wordt dan geïntegreerd op een ‘Printed Circuit Board’ (PCB) dat voor de 

verbinding tussen de sensor en de impedimetrische meetapparatuur zorgt (Appendix II) Vooraleer 

deze metingen uitgevoerd kunnen worden, dient het oppervlakte gefunctionaliseerd te worden. 

Karakteristies worden uitgevoerd met Atomaire Kracht Microscopie (AFM) en contacthoekmetingen. 

 

Figuur 1-8: Sensorlay-out met de verschillende elektroden functionalisaties. Van links naar rechts, blanco, 
polymeer en polymeer met bio-actievelaag. 

De detectie van histamine kan op 2 manieren gebeuren, enerzijds via een direct- of anderzijds via 

een ‘competition-assay’. Als er gebruik gemaakt wordt van interdigitale elektroden dan kan een 

direct ‘assay’ uitgevoerd worden (zie: 5 Elektrochemische Impedantie Spectroscopie). Hier wordt 

het antigen rechtstreeks herkend door het antigen (Figuur 1-9 A). Een andere methode is door 

gebruik te maken via een competitie ‘assay’ (Figuur 1-9 B). Hiervoor dient er een competitor 

molecule gesynthetiseerd te worden dat ook herkend wordt door het antilichaam, maar met een 

lagere affiniteit hieraan zal binden (zie: 6 Histamine labeling).  

Histamine 

Antilichamen 

 
Polymeer 

Elektroden 
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Figuur 1-9: Schematische weergave van een direct ‘assay’ (A) en een competition ‘assay’ (B) 

1.5  De rode draad 

Deze paragraaf geeft een korte inleiding tot het experimentele deel: In sectie 1.1 werd het PDS 

uitgelegd, ook welke implicaties qua detectie van histamine hiermee gepaard gaan. Een mogelijke 

oplossing hiervoor is de ontwikkeling van een immunosensor wat ‘on the spot’ in vivo metingen 

toelaat.  

Zoals in deel 1.3 aangehaald werd is een immunosensor een samenwerking van verschillende 

bouwblokken. De detectie van antigen-antilichaambinding zal impedimetrisch uitgelezen worden. 

Het grote probleem dat hierbij te pas komt is de zeer geringe omvang en het laag moleculair 

gewicht van het histamine molecule waardoor het niet rechtstreeks detecteerbaar is met de 

standaard immunosensor. Daarom worden in deze thesis verschillende oplossingen uitgetest: 

Enerzijds wordt er getracht om de elektroden te verkleinen door middel van lithografie. Hierbij 

worden coplanaire elektroden gesynthetiseerd die een spatiëring hebben van 1 mm en 

InterDigitaleElektroden (IDE) met een spatiëring van 25 µm aangeleverd door het IMEC (zie: 2 

Sample preparatie). Verder zal de sensor gefunctionaliseerd en gekarakteriseerd worden zodat er 

een gecontroleerde omgeving gecreëerd wordt waarin de metingen uitgevoerd zullen worden (zie: 

3 Oppervlakte functionalisatie en karakterisatie). Met deze sensor zal dan getracht worden om 

histamine impedimetrisch uit te lezen via een direct ‘assay’. Anderzijds wordt er ook geprobeerd 

een competitie ‘assay’ uit te voeren omdat het histamine te klein is voor de detectie met de huidige 

immunosensor. Dit competitie ‘assay’ verreist een koppeling tussen een ‘carrier’-molecule en 

histamine. Dit ‘carrier’-molecule moet in staat zijn de elektrische veldlijnen te verstoren en moet 

een lagere bindings-affiniteit vertonen voor het antilichaam.  

Ook alternatieve manieren van detectie zullen gebruikt worden, zoals de Quartz Crystal 

Microbalance (QCM) die voor een piëzo-elektrische uitlezing en karakterisatie van de sensor zorgt.  

A) 

 A. 

 

B) 
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“I love fools' experiments. I am always making them.” 

-Charles Robert Darwin 

 

 

 

 

2 Sample preparatie 

Voor alle sensoren en teststalen wordt glas als substraat gebruikt omwille van zijn uniforme 

textuur en goedkope prijs. De sensoren voor EIS metingen bestaan uit glassamples van 

12x20 mm2, en voor de testsamples waarop karakterisatie metingen uitgevoerd worden, worden 

glassamples van 10x10 mm2 gebruikt. 

2.1 Reiniging glasstaal 

Voor het gebruik worden de glassubstraten in een ultrasoon waterbad gereinigd met eerst een 

detergent (30 min) en dan met aceton (C3H6O, VWR) (10 min). De laatste stap vindt plaats in 

kokend iso-propylalcohol (C3H80, VWR) (10 min, 90 °C) waarna de samples droog geblazen worden 

onder een N2-flow.  

2.2 Elektroden synthese 

De sensoren voor Elektrochemische Impedantie Spectroscopie (EIS) maken gebruik van coplanaire 

elektroden. Omdat de standaard immunosensor (Figuur 2-1) geen meetbare reactie vertoonde op 

histamine (resultaten niet weergegeven), wordt er een manier gezocht om de gevoeligheid van de 

meettechnieken te vergroten. De eerste mogelijkheid is door gebruik te maken van IDE’s. Deze 

elektroden vertonen een grotere gevoeligheid door de afmetingen te verkleinen [27]. De tweede 

mogelijkheid wordt later besproken (zie: 6 Histamine labeling). 

De oorspronkelijk immunosensor elektrode tussen 2 vingers een afstand van 1 mm (Figuur 2-1), 

de nieuwe elektroden vertonen respectievelijk afstanden van 500 µm en 25µm. Per 

elektrodekanaal worden de vingers steeds verdeeld over een afstand van 3 mm. 

 

Figuur 2-1: Standaard coplaire elektrode met een spatiëring van 500 µm. 
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2.2.1 Synthese van IDE’s met een breedte en spatiëring van 500 µm 

Deze elektroden bestaan uit 2 vingers per kant die steeds een breedte en interdigitale ruimte 

hebben van 500 µm (Figuur 2-3) verdeeld over een afstand van 3 mm. Deze elektroden kunnen 

niet gesputterd worden omdat hiervoor geen maskers beschikbaar zijn. Daarom worden ze 

aangemaakt via lithografie. 

2.2.1.1 Materialen&Methoden 

De elektroden kunnen via 2 methoden aangemaakt worden, de eerste aanpak is ‘top-down’ en de 

tweede ‘bottom-up’ techniek (Figuur 2-2). 

Voor de ‘top down’ methode worden eerst gereinigde glassamples gesputterd in een 95% Ar, 5% 

N2 plasma met een Titanium sputter target. Het plasma wordt geproduceerd door een 450 Watt DC 

stroombron aan te leggen bij een druk van 2 x 10-3 mbar gedurende 2 minuten [28]  

De gesputterde stalen worden vervolgens gepatroneerd door een negatieve fotoresist  (NR7-3000P, 

futurex) van 10 µm te ‘spincoaten’ (1500 rpm, 40 sec) en deze gedurende 30 sec te belichten 

onder een UV lamp (Philips 6W UV) met een daarvoor ontwikkeld masker (Appendix I). Het UV-

licht zal bij de onbedekte delen een polymerisatie van de fotoresist inzetten, dit zorgt voor een 

fixatie van de belichte gebieden. De stalen worden dan in een ontwikkelvloeistof gewassen (1 min) 

(RD6, futurex) die niet gefixeerde fotoresist zal wegwassen. Dit resulteert in een specifieke 

structuur waar delen van het TiN onbedekt en dus ook onbeschermd zijn tegen het etsproduct. 

Deze onbedekte plaatsen worden weg geëtst in 27% waterstofperoxide (H2O2, 50-60 min, 20 °C). 

Na het etsen wordt de resterende fotoresist laag ultrasoon weggewassen in aceton (15 min).  

De ‘bottom-up’ benadering wordt ook wel de ‘lift-off’ techniek genaamd. Hiervoor wordt eerst 

10 µm negatieve fotoresist (futurex, NR7-300P) gespincoat (1500 rpm, 40 sec) op gereinigde glas 

samples. Deze worden dan ook met UV-belicht (30 sec), alleen is het patroon nu negatief ten 

opzichte van de ‘top-down’ methode. Na het wassen in de ontwikkelvloeistof (1 min) blijft er weer 

een specifieke structuur achter. Op deze structuur wordt dan TiN gesputterd (95 %sscm Ar, 5 

%sscm N2), daarna worden de stalen ultrasoon in een acetonoplossing getrild om de resterende 

fotoresist laag met daarop het gedepositeerde TiN er letterlijk ‘af te liften’.  

Positieve fotoresist (Microposit S1800, Rohm Haas) wordt ook uitgetest. Na het ‘spincoaten’ (2000 

rpm, 40 sec) van een 2,7 µm fotoresistlaag wordt het staal gehard op 150 °C. Deze verhitting 

induceert een thermische polymerisatie van de fotoresist. Om een gepatroneerd staal te verkrijgen 

dient deze fotoresist belicht te worden met een UV-lamp (Philips 6W UV). De belichte delen zullen 

dan afgebroken worden door het UV licht. Na het wassen in een ontwikkelvloeistof (Microposit 352, 

Rohm Haas) wordt de afgebroken fotoresist weggewassen en kan het staal geëtst worden.   

De karakterisaties van de stalen worden uitgevoerd door de dikte te meten met een ‘surface 

profiler’ (DEKTAK3ST, USA). Ook wordt er naar structurele, reflectie en geleidings abnormaliteiten 

gezocht door zowel macro- als microscopisch controle en eenvoudige weerstandsmetingen met een 

multimeter . 
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Figuur 2-2: Schematische van de 2 mogelijke lithografie processen die gebruikt worden 

 

2.2.1.2 Resultaten&discussie 

Na het ‘surface profiling’ vertoonden alle gesputterde stalen een gemiddelde dikte van 100 nm met 

een standaardafwijking van 10 nm. Macroscopisch hadden ze de typische goud metallische schijn 

en waren er geen structurele afwijkingen zichtbaar.  

De resultaten van de ‘top-down’ methode zijn in Figuur 2-3 terug te vinden. De gebruikte techniek 

heeft gewerkt om een specifieke patronering van de stalen te verkrijgen.  

 

Figuur 2-3: Lithografisch gesynthetiseerde interdigitale macro-elektrode met vingerstructuren en interdigitale 
afstand van 500 µm. 

Het doel is een egale elektrode te verkrijgen, macroscopisch lijkt het dat hierin geslaagd is. Echter 

na microscopische controle blijkt dat de resolutie van de elektroden even groot is als de resolutie 

van het masker. De inkjet printer waarmee het masker afgedrukt is heeft een resolutie van 

1200 x 1200 dpi (Figuur 2-4). Hierdoor worden randeffecten geïnduceerd die het verloop van de 

veldlijnen kunnen verstoren. De golvende randen van de elektrode worden veroorzaakt door 

buigingsverschijnselen die plaatsvinden door een slechte aansluiting tussen het masker en staal. 

De weerstandswaarden van de elektroden waren vrij hoog en varieerden steeds rond de 100 Ω met 

een standaardafwijking van 10 Ω.  
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Figuur 2-4:Microscopische weergave (10x) tussen de elektrode (links) en het masker (rechts) 

Met de ‘lift-off’ techniek worden geen resultaten bekomen. Hier speelt de sterkte van de lamp en 

de kwaliteit van het masker een belangrijke rol. De gebruikte lamp bestaat uit 2 TL-buizen. Deze 

produceren geen uniforme UV-straal. Het licht wordt verstrooid en veroorzaakt zo het ‘undercut’ 

verschijnsel. Dit beschrijft het fenomeen dat het TiN geen goede afzetting heeft en dus nog steeds 

verbonden is met de rest van het gedepositeerde TiN op de fotoresist (Figuur 2-5 B). Dit zorgt 

ervoor dat de onderliggende fotoresist niet goed kan loskomen in de acetonoplossing en er dus 

grote resten van gesputterd TiN achterblijven (Figuur 2-5 C).  

 

Figuur 2-5: ‘lift-off’ weergave: A) schematische weergave van het ‘overcut’ en gewenste model. B) het ‘undercut’ 
en verkregen model. C. Weergave van de resultaten. 

De resultaten voor de positieve fotoresist worden niet weergegeven want de gepolymeriseerde 

ketens konden niet verbroken worden met de UV-lamp. De berekening hiervoor is in Appendix II 

terug te vinden. 

Het creëren van kleinere elektroden is nuttig voor het vergroten van de gevoeligheid voor de EIS 

metingen. De gesynthetiseerde elektroden vertoonden macroscopische geen abnormaliteiten en 

het protocol voor het patroneren van structuren in een metallische afzetting is verder uitgewerkt 

en geoptimaliseerd. Echter microscopisch waren er afwijkingen zichtbaar, deze kunnen de 

veldlijnen van de elektrische metingen verstoren en zo voor een vertekende weergave zorgen, ook 

zal de reproduceerbaarheid laag liggen omdat de elektroden na elk synthese proces een andere 

vorm zullen hebben. Om toch gevoeliger te meten werd een gespecialiseerde instelling, IMEC, 

gecontacteerd voor het synthetiseren van interdigitale micro-elektroden. 

TiN 

Fotoresist 

TiN elektrode Masker 
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2.2.2 Synthese van IDE’s met een breedte van 50 µm en spatiëring van 25 µm 

Deze IDE’s hebben 15 vingers per kant die bestaan uit een interdigitale afstand van 25 µm en met 

elektroden van 50 µm breedte. 

2.2.2.1 Materialen en Methoden 

Met de op IMEC aanwezige apparatuur kunnen er wel succesvol micro IDE’s aangemaakt worden 

(Figuur 2-6). De glassubstraten, met 70 nm opgedampt aluminium, worden eerst met een 

detergent en vervolgens in een waterbad met een weerstandswaarde van 10 MΩ gewassen. Dan 

worden de stalen geweekt in aceton (10 min) en heet iso-propylalcohol (10 min) waarna ze 

gedroogd worden onder een N2- flow. De fotoresist (JSR) wordt gespincoat (4000 rpm,30 sec) en 

nadien gehard op een hotplate (120 °C, 1 min). 

De belichting vindt plaats onder een MJB3 Karl Suss MA UV-lamp (220 W, 16 sec). Het ontwikkelen 

en etsen gebeurt simultaan met een microdeposit developer 351 (1:4 351: H2O) en OPD 5262 

aluminium etser al roerend (1 min). Het staal wordt tenslotte gewassen in H2O (10 MΩ) 

2.2.2.2 Resultaten en Discussie 

De elektroden vertoonden macro- noch microscopische geen afwijkingen, de weerstandswaarden 

bedroegen gemiddeld 25 Ω met een standaardafwijking van 2 Ω.  

 

Figuur 2-6: Interdigitale aluminium vingerelektroden met een interdigitale afstand van 25 µm. De 

gesynthetiseerde elektroden waaruit het substraat gesneden zal worden (links). Microscopische opname van de 
interdigitale structuren (rechts) 

Deze IDE’s vertoonden in tegenstelling tot de geëtste elektroden geen abnormaliteiten. De 

aanmaak van zulke elektroden heeft een grote reproduceerbaarheid, wat ervoor zorgt dat 

betrouwbare en normaliter reproduceerbare EIS metingen verwezenlijkt kunnen worden. De 

gevoeligheid van deze elektroden zal aanzienlijk hoger liggen, omdat de afstand tussen 2 vingers 

(L) kleiner is. Dit zal ervoor zorgen dat 95% van de veldlijnen onder de afstand L in de hoogte 

zullen vallen [27]. Voor deze elektroden bedraagt de ruimte (L) tussen 2 elektroden 25 µm wat dus 

suggereert dat 95% van de veldlijnen onder de 25 µm in de hoogte vallen (Figuur 2-7). De kleine 

afstand tussen de elektroden zorgt voor zwakke en kleine veldlijnen die makkelijker te verstoren 

zijn door kleinere objecten (zoals histamine). Deze IDE’s laten toe om de interface te bestuderen 

worden zonder al te veel invloed van de bulk te ondervinden. In vergelijking met de standaard 

coplanaire elektrode (Figuur 2-1) hebben deze IDE’s een gevoeligheid die 20 maal groter is [36].  
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Figuur 2-7: Schematische weergave van het veldlijnenverloop bij de coplainaire elektroden (A) en IDE’s (B). 

2.3 MDMO-PPV synthese en verwerking 

Zoals eerder vermeld werd is OC1C10-PPV, ook wel MDMO-PPV het werkpaard van de biosensoren. 

Het wordt gebruikt als een organisch halfgeleidend polymeer om een biologisch signaal te vertalen 

naar een elektrisch signaal.  

2.3.1 MDMO-PPV synthese 

MDMO-PPV wordt voorzien door de vakgroep “Organic and Polymeric Chemestry” van de IMO-

IMOMEC samenwerking. MDMO-PPV kan op verschillende manieren gesynthetiseerd worden. De 

industriële synthese gebeurt via de Gilch route, deze procedure gaat snel maar het bereiken van 

hoge zuiverheidsgraden is moeilijk. Om toch een zuiver MDMO-PPV polymeer te verkrijgen werd 

aan de Universiteit Hasselt de sulfinyl route ontwikkelt . 

De sulfinylroute vertrekt van het Gilch monomeer (Figuur 2-8). Dit monomeer (1) is symmetrisch 

en zal omgevormd worden tot het zout α,α-bisulfonium-p-xylyleen (2). Dit gebeurt in een polair 

solvent tetrahydrothiofeen. Vervolgens wordt dit symmetrisch zout behandeld met een gelijke 

molaire hoeveelheid van een alkylthiolaat anion. Deze zorgt dan voor mono-gesubstitueerde 

thioethers (3), vanaf dit punt wordt er een assymetrisch molecule bekomen. De volgende stap is 

een selectieve oxidatie van deze thioethers (4), hier wordt het sulfinyl monomeer gevormd. Als dit 

monomeer in een basisch milieu (t-BuO-) gebracht wordt, dan zal het polymeriseren tot een 

precursorpolymeer. De conversie van het precursorpolymeer naar het polymeer wordt uitgevoerd 

in tolueen op reflux temperatuur (110 °C). Vervolgens zal een neerslagreactie plaatsvinden in 

methanol (0 °C). Hier zullen de polymeerketens neerslaan in een draadvormige structuur en de 

monomeren, die geen polymerisatie ondergaan hebben, zullen dan in oplossing treden [37]. 
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Figuur 2-8: MDMO-PPV syntheseproces via de sulfinyl route. 

2.3.2 Spincoating van het MDMO-PPV 

Alle organische polymeren zijn zuurstofgevoelig en zullen degraderen in de aanwezigheid ervan 

[38], vandaar dat de verwerking van het MDMO-PPV in een ‘glovebox’ plaatsvindt (MBraun 

Labmaster, PR1960). Deze zorgt voor een N2 omgeving (<1 ppm O2/ <1 ppm H2O). Het polymeer 

wordt opgelost in zuivere chloorbenzeen(C6H5Cl, Merck) (0.7 w%) en wordt langdurig geroerd op 

50 °C. De reden voor het kiezen van een 0,7 w% gewichtsoplossing is om een dunne film (100 nm) 

te kunnen vormen. Ook zorgt een hoger moleculair gewicht voor een hogere viscositeit die op zich 

voor een sterkere aggregatie zorgt. 

‘Spincoating’ is eentechniek waarbij een glassubstraat op een roterende schijf geplaatst wordt. Het 

polymeer dat in vloeibare vorm aangebracht wordt op het glas zal door de centrifugale krachten 

een homogene film vormen. De snelheid van de schijf zal de centrifugale krachten doen stijgen en 

dus het polymeer beter doen verspreiden.  

De spincoat parameters voor een 100 nm polymeerlaag van 0,7 w% MDMO-PPV oplossing zijn 

terug te vinden in onderstaande Figuur 2-9. 

  

1 2 3 

6 5 4 

Figuur 2-9: Conceptuele weergave van de spincoat parameters en stappen voor een 100 nm dikke MDMO-PPV 
laag van een 0,7 w% MDMO-PPV oplossing. 
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Bij stap 1 op lage snelheid wordt de verwarmde polymeeroplossing aan het substraat toegevoegd, 

om eventuele verdamping te vermijden wordt deze stap zo kort mogelijk gehouden (10 sec), door 

de draaiende beweging van de ‘spincoater’ zal de oplossing zich homogeen over het substraat 

uitspreiden. Stap 2 gebeurt op een hoge snelheid. Deze stap bepaalt de dikte van de film, tijdens 

het spincoaten zelf zal er praktisch geen verdamping optreden omdat het ‘spincoater’ deksel dicht 

is en de atmosfeer daarin snel verzadigd zal zijn. Pas tijdens de laatste stap, op lage snelheid met 

het deksel open, zal het solvent kunnen verdampen. Dit gebeurt zo snel dat deze stap geen effect 

meer heeft op de dikte van de polymeerlaag. 

Tijdens het spincoaten zal steeds een extra staal gespincoat worden dat dient voor de controle van 

de polymeer dikte. Alle stalen vertoonden gemiddeld een dikte van 100 nm met een 

standaardafwijking van 10 nm.  
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“Imagination is more important than knowledge” 

-Albert Einstein- 

 

 

 

 

3 Oppervlakte functionalisatie en karakterisatie 

Voor de functionalisatie dienen alle substraten gespincoat te worden met een MDMO-PPV laag van 

100 nm. Nadien worden ze gefunctionaliseerd met een bio-actieve herkenningslaag die bestaat uit 

antilichamen voor de herkenning van histamine.   

Voor de functionalisatie wordt er beroep gedaan op het Vroman effect [24]. Dit beschrijft het 

verschijnsel dat lichaamsproteïnen zullen aanhechten en een monolaag gaan vormen in de eerste 

minuten na blootstelling aan een lichaamsvreemd voorwerp. Om te achterhalen of deze 

antilichamen werkelijk aan het polymeer zijn vastgehecht zullen verschillende karakterisaties 

uitgevoerd door contacthoekmetingen en Atomaire Kracht Microscopie (AFM). 

3.1 Theoretische achtergrond 

In onderstaande paragrafen zal er een beknopte toelichting gegeven worden met betrekking tot 

contacthoekmetingen en AFM. 

3.1.1 Contacthoekmetingen: 

Bij contacthoekmetingen wordt 1 µl gedeïoniseerd water op een oppervlakte geplaatst. Nadat de 

druppel contact maakt met het oppervlak, zullen de hydrofobe/hydrofiele eigenschappen van het 

oppervlak de hoek van de druppel en het oppervlak beïnvloeden. Naarmate het oppervlakte 

hydrofieler wordt zal de druppel een kleinere contacthoek aannemen, en zal zich dus meer 

uitspreiden over het oppervlak. Eigenschappen die de hydrofiliteit beïnvloeden zijn de ruwheid en 

de polariteit van het oppervlakte.  

 

Figuur 3-1: Contacthoekmeting van 1 µl gedeïoniseerd water op een polymeer oppervlak. De hoek tussen de 
druppel en het oppervlak wordt aangeduid.  

De hoek tussen de druppel en het oppervlakte wordt softwarematig vastgesteld na een visuele 

opname en de dataweergave bevat informatie over de 2 hoeken die identiek zijn, maar het 
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gemiddelde van deze hoeken wordt genomen als veiligheid. De data weergave gebeurt door het 

gemiddelde van 13 meetpunten te nemen, en hiervan de standaardafwijking te bepalen.  

3.1.2 Atomaire Kracht Microscopie: 

AFM is een toestel dat ontworpen is voor fysische, chemische en biologische studies op een schaal 

van enkele nanometers. De AFM is een ‘scanning probe imaging’ en detectie toestel. Er wordt 

informatie verkregen over de ruwheid en morfologie. In de basisopstelling worden microscopische 

oppervlakte profielen verkregen door het oppervlak mechanisch te scannen met de tip van een 

zeer dunne naald. Deze naald zorgt voor een interactie tussen de atomen van het sample en de 

atomen van de tip van de naald. Deze interactie zal de tip doen stijgen of dalen naargelang het 

oppervlakteprofiel verandert. De verandering van de positie van de naald wordt gedetecteerd via 

een laserreflectie op de ‘cantilever’. Door feedback elektronica wordt dan het sample bewogen 

zodat de gereflecteerde straal terug invalt op een referentiepositie. Dit is mogelijk doordat de 

scanner in 3 dimensies bewogen kan worden door zijn piëzo-elektrische eigenschappen. De 

bewegingsafstanden van de ‘cantilever’ boven het sample worden gebruikt om een topografisch 

beeld te creëren van het sample.  

 

 

 

 

 

De interacties die tussen de tip en het oppervlak gebeuren kunnen weergegeven worden in een 

potentiaal curve. Deze wordt ook wel de Lennard-Jones curve genaamd, die de kracht tussen 2 

atomen in functie van de afstand tussen deze atomen beschrijft (Figuur 3-2). De afbuiging van de 

cantilever is proportioneel aan de aan de uitgeoefende kracht volgens de wet van Hooke 

(vergelijking 3-1) die stelt dat de kracht (F) gelijk is aan de stijfheid van de ‘cantilever’ (k) 

vermenigvuldigd met de buiging van de cantilever (s): 

 

Eq. 3-1 

 

Er zijn verschillende meetstanden mogelijk met de AFM, hiervoor kan de tip op 3 verschillende 

plaatsen geplaatst worden op de Lennard-Jones potentiaal curve. Als de tip in het afstotende 

gebied geplaatst wordt dan wordt er gesproken van de contact mode. Het oppervlakte wordt 

Figuur 3-2: Interactiepotentiaal van atomen tussen de 
tip en het staal beschreven door de Lennard-Jones 
potentiaal. 

Figuur 3-3: Schematische weergave van een 
AFM opstelling. 



 

3-21 

gescand door contact te maken tussen de tip en het oppervlak. Door de afstoting van het 

oppervlak beweegt de tip in de Z-as richting, deze afstoting wordt door de laserreflectie 

opgevangen en wordt verder digitaal verwerkt tot een topografisch beeld. Deze mode is enkel 

geschikt voor harde oppervlakken die niet beïnvloed worden door de aanraking met de tip. Bij de 

‘non-contact’ mode zweeft de tip 5 tot 15 nm boven het oppervlak met een kleine oscillatie. De Van 

der Waals aantrekkingskrachten tussen de tip en het oppervlak worden dan gedetecteerd, dit zorgt 

voor een verschil in het AC voltage  dat veroorzaakt wordt door de oscillatieverandering van de 

aantrekking. Door het meten van het verschil in AC-voltage kunnen er topografische beelden 

gemaakt worden. Deze stand heeft het voordeel dat ze het oppervlak niet aanraakt wat dus ook 

geen oppervlakte verandering veroorzaakt, dit is geschikt voor polymeer en biologische stalen. Om 

de hoogste gevoeligheid bij ‘tapping’ mode te krijgen oscilleert de tip boven het oppervlak met zijn 

resonantie frequentie van 250 tot 300 kHz. De oscillatie van de tip zal het sample kortstondig 

aanraken. Tijdens de meting zorgt het piëzo-elektrische deel dat verantwoordelijk is voor de Z-as 

ervoor dat de amplitude van de tip constant gehouden wordt via een continue elektronische 

feedback. Tijdens de ‘tapping’ mode wordt er niet enkel informatie gewonnen over de topografie, 

maar kunnen ook andere fysische eigenschappen (hardheid, elasticiteit,..) van het sample 

onderzocht worden door middel van het fase beeld. Juist doordat er geen lange duur contact 

gemaakt wordt met het oppervlak is deze mode interessant voor zachte materialen zoals 

polymeren en biologische structuren [29]. 

3.2 Materialen en Methoden 

Voor de functionalisaties worden eerst substraten (10 x 10 mm²) gespincoat met een 100 nm 

MDMO-PPV film van 0.7 w%. Vervolgens worden de sensor oppervlakken gefunctionaliseerd met 

antilichamen voor de binding met histamine (D-22.12, Argene). Het histamine (H7125-1G, Sigma) 

en anti-histamine zijn beide opgelost in een 1 x PBS bufferoplossing. 

De aanhechting van antilichamen gebeurt via fysische adsorptie. Dit zorgt ervoor dat zwakke 

bindingen gaan ontstaan tussen het antilichaam en het oppervlak. 

De standaardconcentratie voor de bezetting van de oppervlakken is 100 pmol/ml (1 uur, 37 °C). 

Tijdens de functionalisatie zullen ook verschillende concentraties getest worden ( met name 1, 5, 

10, 50, 100, 500 pmol/ml). De gebruikelijke incubatietijd van 1 uur wordt ook onderzocht door 

100 pmol/ml gedurende 10min, 1 uur en 2uur te laten incuberen.  

Omdat de detectie van histamine via een direct ‘assay’ moeilijk zal verlopen wordt er geprobeerd 

om ook een omgekeerd ‘assay’ te onderzoeken. Dit houdt in dat histamine (200 pmol/ml) eerst 

geïncubeerd wordt (1 uur, 37 °C), na dit uur worden antilichamen (10 min) geïncubeerd. Dit zou 

een versnelde aanhechting van de antilichamen moeten weergeven door de specifieke aanhechting. 

Om de hydrofiele eigenschappen van histamine te bepalen wordt er geïncubeerd voor de volgende 

concentraties: 200 pmol/ml, 500 nmol/ml en 1 µmol/ml.  

De karakterisaties van de stalen gebeuren door contacthoekmetingen en AFM opnames. De 

contacthoekmetingen worden uitgevoerd met een OCA15plus apparaat van Dataphysics GmbH ( 

Filderstadt, Duitsland) dat werkt op video-gebaseerde waarnemingen waarop software-matig via de 

SCA20 software een fit wordt toegepast. De AFM-opnamen gebeuren met een Veeco Dimension 

microscope uitgerust met een Nanoscope III controller. Geëtste tip-probes van Nanosensors 

(Gmbh, PPP-NCHR) met een diameter tussen 5 en 10 nm.  
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3.3 Resultaten en Discussie 

In onderstaande (Figuur 3-4) is de invloed van PBS blootstelling aan het polymeer terug te 

vinden.  

 

Figuur 3-4: Contacthoekresultaten met en zonder blootstelling aan PBS. 

Uit Figuur 3-4 kan aangetoond worden dat het MDMP-PPV sterk hydrofoob reageert, mogelijk door 

zijn homogene laag. Na de blootstelling van het polymeer aan PBS treedt er een daling van 5° in 

de contacthoek op. AFM-opnames worden gemaakt om de oorzaak hiervan te achterhalen (Figuur 

3-5).  

   

Figuur 3-5:AFM metingen van polymeerstaal zonder PBS blootstelling (links) en polymeer met PBS blootstelling 

(rechts). 

Uit de bovenstaande AFM-opnamen (Figuur 3-5) is een licht verschil zichtbaar in de topografie 

van het PBS behandelde staal (rechts) in vergelijking met het PBS onbehandelde staal (links). Als 

de hoogteprofielen weergegeven worden zijn er ook lichte structurele verschillen zichtbaar (Figuur 

3-6).  
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Figuur 3-6: Hoogteprofielen van de AFM stalen. Links worden de hoogteprofielen van het MDMO-PPV weergegeven 
en rechts de blootstelling aan PBS. 

De AFM-opnamen vertonen lichte verschillen tussen beide stalen. Dit suggereert dat het PBS een 

lichte tot geen invloed heeft op de ruwheid van het oppervlak, de oorzaak van de contacthoek 

verschillen is mogelijk te wijten aan het indringen van de PBS zouten die met hun hydrofiele 

eigenschappen de polariteit van het polymeer beïnvloeden. Deze gedachte wordt ondersteund door 

een Quartz Crystal Microbalance (QCM) meting waarin er een massaverandering plaatsvindt aan 

het oppervlakte na blootstelling aan het PBS (zie: Piëzo-elektrische karakterisaties). 

De resultaten voor de concentratiereeks gaande van 0 tot 500 pmol/ml (1 uur op 37 °C) worden in 

Figuur 3-7 weergegeven.  

 

 

Figuur 3-7: Fotografische weergave van de contacthoekmetingen. 

MDMO-PPV  PBS       10 pmol/ml      50 pmol/ml    100 pmol/ml 
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De data van deze resultaten wordt uitgezet in onderstaande Figuur 3-8: 

 

Figuur 3-8: Contacthoekmetingen van een concentratiereeks gaande van 1 pmol/ml tot 500 pmol/ml. De 
resultaten zijn logtistisch gefit.  

De datapunten worden gefit met een logistische fit volgens onderstaande vergelijking 3-2. Deze 

waarden kunnen teruggevonden worden in. (A1 en A2 staan respectievelijk voor de hoogste en 

laagste waarde. De x0 is het centrum van het linear regime en ρ geeft aan hoe snel de verzadiging 

bereikt is).Tabel 3-2 bevat de parameters voor deze waren.  

 

Eq. 3-2 

Tabel 3-2: Logistische fit parameters 

Model: Logistic Waarde Fout 

Chi2/D0F 5,09  

R2 0,99  

A1 100,02 0,23 

A2 72,19 0,2 

X0 9,57 1,86 

P 10,557 47,64 

 
Proefondervindelijk is achterhaald dat de contacthoek nauwelijks verandert onder een concentratie 

van 10 pmol/ml. Na deze concentratie daalt de contacthoek zeer stijl en passeert ze het belangrijke 

punt van 90°. Dit punt duidt de grens aan tussen een hydrofoob en hydrofiel oppervlak. Naarmate 

de concentratie verder stijgt, zal de contacthoek dalen. De antilichamen zullen ruwheden 

introduceren op het oppervlak. Ook zullen de polaire groepen bijdragen aan de verandering van de 

contacthoek. De reden voor de lichte stijging bij 500 pmol/ml is niet helemaal bekend, een 

mogelijke verklaring is dat het oppervlak homogeen wordt door verzadiging. Hier zal dus een soort 
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van confluente laag gevormd worden waarvan de ruwheid grotendeels gecompenseerd wordt door 

de aaneenschakeling van de antilichamen. Uit deze meetresultaten kan verondersteld worden dat 

er werkelijk fysische adsorptie van antilichamen plaatsvindt. De antilichamen zijn uit oplossing 

getreden en gaan door zwakke bindingen met het polymeer reageren. Om dit zichtbaar te maken 

worden er AFM opnames gemaakt met een Z-as schaal van 10 nm. 

Figuur 3-9 bevat enkel de beelden van MDMO-PPV, 5 pmol/ml en 100 pmol/ml Ab. De opnamen 

worden uitgevoerd in droge conditie. 

 

 
 
Figuur 3-9: Invloed van de concentratie Ab op de topografie van het polymeer. De figuur bevat resultaten van 
MDMO-PPV (ABC), 5 pmol/ml Ab (DEF) en 100 pmol/ml Ab (GHI). 

Zoals de contacthoekmetingen aantonen is er tussen de 3D-AFM afbeelding van 5 pmol/ml en 

MDMO-PPV (B en E) nauwelijks een verschil te zien. Op de 2D weergave (A en D) is wel een meer 

oneffen structuur zichtbaar. Als de dwarsdoorsneden (C en F) vergeleken worden is er een licht 

verschil in ruwheid te zien. De 100 pmol/ml vertoont verschillen ten op zichte van de vorige 

concentraties. Deze verschillen zijn op zowel 2D als 3D zichtbaar. Individuele antilichamen kunnen 

niet herkend worden omdat de doorsnede van een enkel antilichaam slechts 10 nm bedraagt. De 

zichtbare structuren hebben een gemiddelde diameter van 100 tot 200 nm wat suggereert dat de 

antilichamen met elkaar geaggregeerd zijn tot clusters die verspreid liggen over het hele 

oppervlak. De dwarsdoorsnede ondersteunt de gedachte van de clustervorming van antilichamen.  

De invloed van de incubatietijd van antilichamen op 37 °C wordt in Figuur 3-10 weergegeven.  
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Figuur 3-10: Contacthoek resultaten bij verschillende incubatietijden. 

Uit deze resultaten kan er geconcludeerd worden dat in de eerste minuten na blootstelling van 

antilichamen aan het polymeer deze zullen vasthechten. De verdere blootstelling aan langere tijden 

zorgt niet voor een drastische verandering in de contacthoek. Via de QCM wordt de aanhechting 

van de antilichaam ‘live’ gevolgd (zie: 4 Piëzo-elektrische karaktersisaties). 

Figuur 3-11 geeft de histamine-incubatie op het MDMO-PPV weer.  

 

Figuur 3-11: Contacthoekmetingen van verschillende histamine concentraties op MDMO-PPV. 

Als het oppervlak met histamine wordt behandeld om een omgekeerde ‘assay’ uit te voeren dan is 

er geen significante verandering zichtbaar tussen de verschillende concentraties histamine en het 

referentiestaal. De reden waarom het histamine niet reageert, is mogelijk te wijten aan de 

beperkte omvang van het molecule, het zal moeilijk of geen oppervlakte ruwheid introduceren 

(eventueel bij samenklontering of aggregatie vorming). De wateroplosbaarheid van het histamine 

kan een kleine verandering in de contacthoek veroorzaken. Dit is bijvoorbeeld te zien bij de 1 

µmol/ml concentratie. Het verschil is zeer gering en bedraagt ongeveer 2.5°. De standaardfout is 

groot wat een conclusie over de invloed van histamine aan het MDMO-PPV niet kan aantonen.  

AFM-opnamen vertonen geen grote verschillen in topografie (Figuur 3-12). De dwarsdoorsnede is 

minder ruw dan het polymeer. De vermindering in ruwheid kan te wijten zijn aan het histamine dat 

de ruwe plaatsen in het polymeer gaat opvullen, maar een eenduidige conclusie over de 

aanwezigheid van histamine kan niet getrokken worden.  
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Figuur 3-12: AFM opnamen van MDMO-PPV (AB) met het MDMO-PPV waarop 1 µmol histamine geïncubeerd is 
(CD). De topografiebeelden (AC) en dwarsdoorsneden (BD) worden weergegeven.  

Uit de vorige resultaten kan geen eenduidige informatie ingewonnen worden over de aanwezigheid 

van het histamine op het polymeer. Om toch te kunnen achterhalen of het histamine op het 

polymeer aanwezig is, wordt er een nieuwe benadering gebruikt. Hiervoor wordt eerst het 

histamine (200 pmol/ml) blootgesteld aan het polymeer. Vervolgens zal het antilichaam (100 

pmol/ml) ook hieraan blootgesteld worden. De incubatie van de antilichamen duurt slechts 10 

minuten wat vergelijkbaar is met de binding tussen het antigen en antilichaam in een biologische 

omgeving.  

 

Figuur 3-13: Contacthoekemetingen van polymeerstalen: referentiestaal met PBS, blootstelling van het anti-
histamine aan het histamine (10 min) en de blootstelling van het antilichaam aan het polymeer (10 min). 

Uit deze resultaten is er ook geen duidelijk verschil waar te nemen tussen de incubatie van de 

antilichamen met het histamine en het antilichaam referentie staal dat 10 minuten blootgesteld is 

aan het polymeer. Deze gegevens kunnen geen informatie geven over de aanwezigheid van het 

histamine op het polymeer. Dit geeft ook aan dat dit soort omgekeerde ‘assay’ niet gebruikt kan 

worden voor elektrochemische herkenning omdat er teveel aspecifieke bindingen optreden tussen 

het antilichaam en het polymeer.  

A 

B 

C 

D 
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“Theory guides. Experiment decides.”  

-Unknown- 

 

 

 

 

4 Piëzo-elektrische karakterisaties  

In deze thesis wordt de Quartz Crystal Microbalance (QCM) gebruikt om de oppervlakken te kunnen 

karakteriseren. Het voordeel van deze sensor is dat er massaveranderingen aan het 

sensoroppervlak gemeten kunnen worden. Deze veranderingen kunnen enerzijds de aanhechting 

van zouten, antilichamen of histamine betekenen, of anderzijds een verandering in de viscositeit 

van de vloeistof door temperatuursveranderingen. 

4.1 Theoretische achtergrond 

Een QCM bestaat uit een kwartskristal dat zich tussen 2 concentrische goud elektroden bevindt. In 

de rusttoestand zullen de zwaartepunten van de kwarts eenheidscel zich precies in het centrum 

bevinden (Figuur 4-1). Omdat Si4+ en O2- atomen een elektrische aantrekking hebben, zal er op 

een bepaalde afstand een aantrekking zijn. Naarmate de straal groter wordt zal deze uitdoven. Als 

de 2 atomen dichter bijeen gebracht worden dan zullen de elektronenschillen met elkaar 

versmelten en zal er afstoting optreden door de repulsie van de negatieve ladingen. Op een 

bepaald punt zullen de aantrekkende krachten even groot zijn als de afstotende krachten, dit is de 

evenwichtspositie en wordt weergegeven in de volgende Figuur 4-1: 

 

Figuur 4-1: Projectieweergave van de eenheidscel van SiliciumOxide (SiO). 

Als er mechanische compressie optreedt van de eenheidscel, dan zullen de zijkanten respectievelijk 

negatieve en positieve oplading ondervinden doordat de zwaartepunten van elkaar weg bewegen. 

De oplading induceert dan een verandering in lading wat resulteert in een elektrisch veld. 

Omgekeerd is ook waar, als er een elektrische veld aangelegd wordt op de eenheidscel dan zal 

deze een mechanische vervorming met zich mee brengen  

Au 
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Deze piëzoelektrische werking is afhankelijk van de manier waarop het kristal gesneden is. De 

meest voorkomende kristallen zijn AT-gesneden. Deze kristallen zijn stabiel en niet ruisonderhevig 

bij veranderingen van temperaturen [30]. De frequentie range ligt in het MHz domein, op een 

welbepaalde frequentie zal het kristal op zijn eigen resonantie frequentie trillen, enkel op deze 

frequentie wordt de hoogste gevoeligheid bereikt[31]. 

De QCM maakt gebruik van een oscillerende spanning aan de 2 elektroden. Deze wisselspanning 

zorgt ervoor dat het kristal zal gaan trillen door zijn piëzo-elektrische eigenschappen. Naarmate de 

massa groter of kleiner wordt zal de frequentie af of toenemen. De eenvoudige Sauerbrey 

vergelijking toont een relatie tussen de verandering van massa (m) en de verandering in 

frequentie, (f) (vergelijking 4-1).  

! 

"f = #Cm"m  

 
            Eq. 4-1 

Cm is de kalibratieconstante die afhankelijk is van de kwartskristal eigenschappen ) en het 

kwadraat van de resonantie frequentie, f0  (vergelijking 4-2) 

 

! 

Cm = Cm

0
f
0

2  
    Eq. 4-2 

De Sauerbrey relatie is enkel geldig als de toegediende massa klein is in relatie tot de massa van 

het kristal. Ook dienen de toegediende massa’s een monolaag over het actieve deel van de sensor 

te vormen. Voor biologische systemen die in vloeistof milieus gebeuren dient de eenvoudige 

Sauerbrey vergelijking aangepast worden zodat de vloeistofeigenschappen zoals de dichtheid (ρ) 

en de viscositeit (η) mee in de formule opgenomen worden. De nieuwe formule bedraagt dan 

(vergelijking  4-3): 
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Eq. 4-3 

Zoals eerder vermeldt is de QCM een krachtige analysetechniek voor het achterhalen van zeer 

kleine massa’s op een oppervlak (ng/cm2). Deze grote gevoeligheid veroorzaakt ook een 

verhoogde sensibiliteit voor ruis die veroorzaakt kan worden door allerhande factoren zoals 

temperatuur, luchtdruk, viscositeit,… .  

Op kamertemperatuur heeft het AT-gesneden kristal een minimale temperatuursgevoeligheid. De 

ruis die veroorzaakt wordt, is dus afhankelijk van luchtstromingen en -drukken. Om de ruisniveaus 

te onderdrukken kan er in stabiele, afgesloten omgevingen gewerkt worden [31].  
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4.2 Experimentele set-up 

De QCM bestaat uit een AT-gesneden “Maxtek Liquid Plating Research Crystal” met een 

concentrische goud elektrode (Figuur 4-2 A) die geplaatst kan worden in een FC-550 Flow Cell 

met een volume van 0,1 ml (Figuur 4-2 B). Het kristal kan ook geplaatst worden in een “CHT-100 

kristal houder”. Deze laat een eenvoudige bediening van de QCM toe (Figuur 4-2C). Beide 

opstellingen zullen gebruikt worden om QCM metingen uit te voeren. 

Figuur 4-2 A bevat een kwartskristal gesandwiched tussen 2 goudelektroden. De bovenzijde van 

het kristal maakt, via de zijkant, contact met de onderzijde waar de contactpennen zich bevinden. 

   
Figuur 4-2: QCM opstelling met: De AT-cut kwartskristal met de concentrische goud elektroden (A), de Fase lock 
Oscillator en een QCM opstelling voor openlucht metingen (B) en de flowcell voor vloeistofmetingen (C) 

De frequentieverandering die plaatsvindt door een massaverandering aan het oppervlak wordt 

gedetecteerd door een Maxtek PLO-10i Fase Lock Oscillator die een werkingsgebied heeft tussen de 

3.8 en 6,06MHz (Figuur 4-2 B). 

 

A B C 
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4.2.1 Metingen in vloeistoffen 

Het kristal, voorzien van een 100 nm (0.7 w%) polymeerlaag, wordt in de vloeistofcel geplaatst. In 

de vloeistofcel wordt PBS als standaard oplossing gebruikt. Tijdens deze vloeistofmetingen wordt 

enerzijds de invloed van de temperatuur onderzocht op het polymeer en anderzijds de aanhechting 

van antilichamen in ‘real-time’.  

 

4.2.1.1 Temperatuursverandering van 0 naar 30 °C. 

Voor deze opstelling wordt een met polymeer gespincoat kwartskristal blootgesteld aan PBS. De 

meetcel bevindt zich in een ijsbad dat een constante temperatuur heeft van 0.3 °C (Figuur 4-3 A). 

Vervolgens wordt het waterbad verwarmd tot 30 °C (Figuur 4-3 B) 

 

Figuur 4-3: QCM meting op polymeer na een tempeartuursveradnering van 0 tot 30°C. 

Tijdens deze meting werd de inhoud van de vloeistofcel statisch gehouden. De zichtbare 

verandering is te wijten aan de stijging in temperatuur, want de uitgebreide Sauerbrey 

vergelijkingen voor vloeistoffen bevat informatie over de viscositeit (η) en densiteit (ρ) van de 

vloeistof, dit resulteert in vergelijking 4-3. 

Deze vergelijking toont aan dat de frequentie verandering zal toenemen indien de viscositeit van de 

vloeistof toeneemt. Vermits er geen andere externe invloeden zijn op de meetvloeistof is de daling 

in de frequentie van Figuur 4-3 geheel te wijten aan de temperatuursverandering. Deze 

temperatuursverandering heeft een invloed op zowel de viscositeit van de PBS oplossing als die 

van het polymeer. Zo kan de viscositeit stijging door een temperatuursverhoging van een vloeistof 

beschreven worden door de vergelijking van Sutherland (vergelijking 4-4). Deze vergelijking 

bestaat uit een referentie temperatuur en viscositeit (T0 en η0), de constante van Sutherland (C) 

en de gewenste vloeistof (T) 

A B 
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Eq. 4-4 

Algemeen kan gesteld worden dat de viscositeit zal stijgen naarmate de temperatuur stijgt. De 

totale frequentieverandering bedraagt ongeveer 300 Hz, dit zal niet enkel te wijten zijn aan de 

verandering in de PBS viscositeit maar ook die van het polymeer. De viscositeit van het polymeer 

stijgt ook naarmate de temperatuur stijgt. Dit wordt beschreven door het Williams-Landel-Ferry 

model (vergelijking 4-5): 

 

Eq. 4-5 
Deze meting schetst een duidelijk beeld dat de QCM in vloeistofmetingen onderhevig is aan externe 

invloeden van de temperatuur die de eigenschappen van de vloeistoffen en het polymeer 

beïnvloeden. Om in vloeistofomgevingen een reproduceerbare meting uit te voeren dient erop gelet 

te worden dat er steeds dezelfde meetparameters gebruikt worden. 

4.2.1.2 ‘Real-time’ antilichaam incubatie meting 

Uit de contacthoekmetingen bleek dat de antilichamen aan een oppervlak zullen hechten door het 

Vroman effect, echter was enkel het eindresultaat zichtbaar. Om het verloop van de antilichaam 

aanhechting meer in detail te bestuderen wordt een antilichaamincubatie uitgevoerd in een 

vloeistofcel van de QCM.  

In onderstaande Figuur 4-4 worden datapunten van de vloeistofmeting weergegeven. Deze 

meting werd uitgevoerd bij een frequentie van 3 MHz terwijl de resonantiefrequentie van het kristal 

5 MHz bedraagt. Dit wil zeggen dat de gevoeligheid van het kristal aanzienlijk lager ligt en het ruis 

niveau is hoger. Toch is er een indicatie voor de aanhechting van de antilichamen aan het 

polymeer.  

 
Figuur 4-4: QCM meting van 50 pmol/ml antilichaam incubatie in een vloeistofcel op 0°C. 
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Gedurende het eerste uur van de meting wordt getracht een stabiel signaal te bekomen. 

Vervolgens werd 50 pmol/ml antilichaam toegevoegd (1). Tussen een periode van 20 tot 40 

minuten is een sterke toename in de frequentie zichtbaar. Na een uur incubatie wordt het flow 

systeem een PBS oplossing van pH4 gespoeld (2). Vlak hierna is een daling in de frequentie 

waarneembaar. Als er vervolgens met een PBS oplossing van pH2 (3) gespoeld wordt, dan daalt de 

frequentie zodanig dat het oorspronkelijke PBS niveau terug bereikt wordt. Deze bevindingen zijn 

niet betrouwbaar als een gegronde fundering voor toekomstig onderzoek, maar het schetst wel een 

duidelijk beeld dat de antilichamen zullen aanhechten, en dat de binding tussen het antilichaam en 

het polymeer te beïnvloeden is door de blootstelling aan een agressief milieu. 

De vertraagde aanhechting van de antilichamen kan verklaard worden aan de hand van convectie 

en diffusie stromingen. Het toedienen van de vloeistof aan de sensor is een convectie ‘flow’, maar 

de meerderheid van de aanwezige stoffen zullen zich echter naar het oppervlak verplaatsen door 

diffusie. Deze diffusiebeperking is een proces dat wordt beschreven door de wet van Fick waar de 

diffusieflux (J) afhankelijk is van de diffusieconstante (D) met de concentratie (L) en de af te 

leggen afstand (z) (vergelijking 4-6): 

! 

J = "D
#L

#z
 

Eq. 4-6 

De diffusieconstante (D) wordt beschreven door de Stokes-Einstein relatie. Hierin is de 

diffusieconstante afhankelijk van de Boltzman constante (k) en de temperatuur (T) over de 

viscositeit (η) en de straal van het proteïne (r) (vergelijking 4-7): 

! 

D =
kT

6"#r
 

Eq. 4-7 

Na het uitrekenen van de diffusieconstante in Appendix IV wordt D= 4.29 x 10-11 cm-2 s-1 bekomen. 

Met deze waarde wordt de diffusieflux berekend wat resulteert dat er J= 2.8 x 10-10  moleculen per 

cm-2 s-1 zullen verplaatsen. 

Het snelheidsproces van de antilichaamaanhechting is gelimiteerd door diffusie, dit is het 

omgekeerde van de ‘First-passage time’. In de afwezigheid van een externe kracht is de ‘first-

passage time’ (t) voor een 1 dimensioneel systeem over een afstand van X0 wordt gegeven door 

vergelijking 4-9: 

! 

t =
x
0

2

2D
 

Eq. 4-8 
In de ‘flowcell’ is de af te leggen afstand X0 7,6 µm, dus de antilichamen zullen na t=48 minuten 

gediffundeerd zijn naar het polymeer. Als deze theoretische waarden gekoppeld worden aan de 

parktische bevindingen dan is de grootste stijging van het QCM signaal tussen de 20 en de 40 

minuten. Zoals in bovenstaande berekeningen aangetoond wordt is de respons van de biosensor 

afhankelijk van de massatransport beperking die gelimiteerd is door diffusie. [30] 
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4.2.2 Openlucht meting van antilichaam-antigen interactie 

Voor de openlucht meting van de QCM wordt de goudelektrode van het kwartskristal voorzien van 

een 100 nm polymeer laag. Deze polymeerlaag wordt blootgesteld aan PBS, antilichamen en 

histamine-oplossing. Deze meting wordt uitgevoerd op kamertemperatuur (20-25 °C) en wordt 

vloeistofvrij gemeten. Dit gebeurt door het staal een bepaalde tijd aan de vloeistof bloot te stellen. 

De vloeistof wordt eraf gehaald en het polymeer wordt gedroogd onder een N2-flow. Zo wordt de 

totale massa van de residuen, die vastgehecht zijn aan het polymeer, gemeten. Dit droog meten 

zorgt voor een kleiner ruisniveau van ongeveer 5 Hz. Figuur 4-5 bevat de meetresultaten van een 

incubatiemeting. Het polymeer wordt eerst blootgesteld aan PBS (1), vervolgens aan 50 pmol/ml 

antilichamen (2) en tenslotte aan 1 µmol/ml histamine (3). Tabel 4-1 geeft de frequentiewaarden 

van de gestabiliseerde niveaus weer. 

 

Tabel 4-1: Frequenties van de verschillende gestabiliseerde niveau’s 

 

 

 

 

 

Figuur 4-5: QCM meting in openlucht na blootstelling van het polymeer (1) aan PBS (2),  50 pmol/ml antilichamen 
(3) en 1 µmol/ml histamine (4). 

Allereerst wordt de MDMO-PPV film gemeten zonder blootstelling aan een vloeibaar medium (1). 

Na een stabilisatieperiode van 35 minuten wordt een ruisniveau van 1 à 2 Hz bereikt. Vervolgens 

wordt de sensor blootgesteld aan 1 x PBS oplossing (2). Na 5 minuten wordt het polymeer 

gedroogd. De achtergebleven residuen, mogelijk de PBS zouten die vastgehecht of geïntegreerd 

zijn in het polymeer, veroorzaken een daling van ongeveer 15 Hz. Eerder werd gesuggereerd dat 

na blootstelling aan PBS er zouten achterbleven op het polymeer oppervlak (zie: 3. oppervlakte 

functionalisatie). Na een nieuwe stabilisatie wordt een 1 x PBS oplossing met 

Gebeurtenis Frequentie 

(Hz) Polymeer (1) 5006200 

PBS (2) 5006175 

Antilichaam 

(3) 

5005900 

Histamine 

(4) 

5006140 
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antilichaamconcentratie van 50 pmol/ml toegevoegd (3). Na 40 minuten incubatie (50-90 min) 

wordt ook deze oplossing verwijderd en wordt het polymeer opnieuw gedroogd. Ditmaal is een 

frequentieverandering van 175 Hz waar te nemen. 

Hier zullen deels nieuwe PBS zouten geadsorbeerd worden, maar ook zijn er antilichamen fysisch 

geadsorbeerd aan het polymeer. In de Appendix V.III is berekend dat er bij een maximale 

bezetting er 373 ng antilichamen geadsorbeerd zijn, dit komt overeen met een frequentiedaling 

van ongeveer 196 Hz. In de praktijk wordt echter een frequentiedaling van 275 Hz gemeten. Dit wil 

zeggen dat er werkelijk antilichamen geadsorbeerd zijn aan het polymeer en dat de theoretische 

waarde de experimentele uitkomst staaft. De afwijkingen in de frequentie kunnen veroorzaakt 

worden door de vorming van antilichaamclusters zoals aangetoond werd bij de AFM opnamen. Deze 

antilichaam clusters hebben een diameter van 100 nm wat suggereert dat de massa van deze 

cluster ook tien keer zo groot is. Een bijkomende factor zijn de PBS zouten die ook een bijdrage, 

net zoals in de eerste stap, een daling van 15 Hz veroorzaken.  

Na een laatste blootstelling van de antilichamen aan een PBS oplossing met een histamine 

concentratie wordt een nieuwe frequentie bereikt die hoger ligt dan de antilichaam frequentie. Hier 

zijn de antilichamen ofwel weggespoeld door het toevoegen van nieuwe PBS, of ze hebben de 

sterke flow van N2 niet kunnen weerstaan tijdens het drogen. De berekende daling voor een 

maximale oppervlaktebedekking voor histamine bedraagt ongeveer 37 Hz. (Appendix V.II). De 

gemeten frequentie ligt 35 Hz lager dan het oorspronkelijke niveau, wat te wijten is aan de 

achtergebleven zouten, een paar antilichamen die niet mee los zijn gekomen en het vasthechten 

van het histamine aan het oppervlak.  

Uit bovenstaande resultaten kan de conclusie getrokken worden dat er werkelijk antilichamen 

zullen adheren aan het oppervlak. Er kan misschien overwogen worden om een nieuwe 

bufferoplossing te gebruiken omdat de residuen van het PBS een grote invloed hebben op de 

meting. De herkenning van histamine blijft moeilijk omdat het detectieniveau ervan zo laag ligt. 

Een andere belangrijke parameter is de zwakke aanhechting van de antilichamen die makkelijk te 

verbreken is.  
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“Size Does Matter” 

-Unknown- 

 

 

 

 

5 Electrochemische Impedantie Spectroscopie 

Een biosensor kan voorgesteld worden als een zwarte doos. Tijdens elektrische metingen is het 

gewenst de inhoud van deze doos te karakteriseren. De data wordt gebruikt voor het beschrijven 

van het elektrisch gedrag en om eventueel fysische of chemische processen te verklaren. Uit deze 

data kan dan een model gecreëerd worden zoals een equivalent elektrisch circuit, dat het elektrisch 

gedrag van de meetcel nabootst.  

Electrochemische Impedantie Spectroscopie ) is een krachtige techniek voor het onderzoeken van 

de interface tussen het sensoroppervlak en de vloeistof van elk soort materiaal. In deze zone 

bevinden zich de antilichamen en hier zal antilichaam-antigen herkenning zal plaatsvinden.  

5.1 Theoretische achtergrond 

In onderstaande paragrafen zullen de complexe impedantie en data representatie beknopt 

weergegeven worden. 

5.1.1 Complexe Impedantie 

Net als een eenvoudige weerstand weerhoudt de impedantie ook de wisselstroom in een circuit. In 

kwantitatieve termen is de impedantie de complexe ratio van het voltage ten opzichte van de 

stroom in een wisselstroom circuit.  

De complexe ratio gedraagt zich net zoals de wet van Ohm, waar het voltage (U) ten opzichte van 

de stroom (I) wordt weergegeven (vergelijking 5-1): 

 

Eq. 5-1 

Veronderstel dat er een spanning (U) op een bepaald tijdstip (t) aangelegd wordt dan kan dit 

beschreven worden als een spanning met amplitude (U0), met i als complexe weergave (√-1), ω de 

radiale hoekfrequentie (ω=2πf )en t het tijdstip (vergelijking 5-2):  

 

 
Eq. 5-2 
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De impedantie van het circuit zal het stroomsignaal dat hieruit volgt weerstaan, dit resulteert (in 

het geval van Figuur 5-1) dat de stroom met π/2 voorijlt op de spanning (vergelijking 5-3):  

 

Eq. 5-3 

Als deze waarden ingevuld worden in de complexe ratio van vergelijking 5-1 dan wordt een nieuwe 

notatie voor de impedantie Z bekomen volgens vergelijking 5-4: 

 

Eq. 5-4 

Als bovenstaande vergelijking verder uitgewerkt wordt, kan de impedantie Z voorgesteld worden 

als (vergelijking 5-5): 

 

Eq. 5-5 

Deze impedantie kan door Euler omgerekend worden tot (vergelijking 5-6): 

! 

Z = Z
0
cos" # iZ

0
sin"  

Eq. 5-6 

Zoals vergelijking 5-6 aangeeft is er een reëel deel, de cosinusfunctie en een imaginair deel, de 

sinusfunctie. Het reële deel is gelegen op de X-as en het imaginaire deel op de Y-as. Figuur 4-3 

stelt dat elk harmonisch signaal gezien kan worden als een projectie van een roterende vector in 

het complexe vlak. De cirkelfrequentie is gelijk aan de frequentie van het harmonisch elektrisch 

signaal.  

 

Figuur 5-1: Projectie van een tijdsafhankelijke cosinus- en sinusfunctie. Het onderscheid tussen de 2 functies 
resulteert de beginstand. 
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5.1.2 Data representatie 

Impedantiedata kan op verschillende manieren weergegeven worden. De meest bekende vorm is 

de Bode plot. Daarnaast worden de Nyquist plot of de ‘Time Resolved Impedance’ (TRI) 

weergegeven. 

In de Bode-plot wordt de log van de impedantie modulus |Z| en de fasehoek φ weergegeven in 

functie van de frequentie (Figuur 5-2). 

 
 

Figuur 5-2: Schematische weergave van een Bode plot waarin de X-as bestaat uit de log van de frequentie en de Y-

assen enerzijds de log van de modulus |Z| en anderzijds de fasehoek φ. 

De Nyquist plot is een parametrische plot van de reële en imaginaire datapunten in het complexe 

vlak naarmate de frequentie een bepaald spectrum afgaat. De Nyquist-plot bevat alle informatie 

van de impedantie, alleen is het niet mogelijk om de frequentie van een datapunt te achterhalen. 

Het aflezen van de impedantie kan door een vector te creëren van de oorsprong tot een datapunt. 

De lengte van de vector is de modulus |Z| en de hoek tussen de vector en de X-as bevat de 

faseverschuiving (Figuur 5-3). 

 

Figuur 5-3: Nyquist plot met een Reële X-as, Imaginaire Y-as. De vectorlengte die de modulus |Z| weergeeft en de 

hoek tussen de vector en de X-as geeft de faseverschuiving (φ). 
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De lage frequenties bevinden zich aan de rechterkant van de plot en de hoge frequenties links. 

Naarmate de frequentie stijgt zal de impedantie dalen [32,33]. 

De Time Resolved Impedance (TRI) is een weergave van de data waarin de impedantie, gefixeerd 

op een bepaalde frequentie, gevolgd wordt in de tijd.  

5.2 Experimentele set-up van de EIS meting 

De EIS metingen worden uitgevoerd op een glassubstraat (20x12 mm2) voorzien met 4 Aluminium 

IDE gespincoat met een MDMO-PPV (0,7 w%) transducerlaag van 100 nm die gefunctionaliseerd 

wordt door 2 kanalen ofwel te incuberen met antilichamen voor de detectie van histamine (D-

22.12, Argene) ofwel met 2 verschillende antilichamen om kruisgevoeligheid te achterhalen. De 

voorkeur gaat uit naar 2 kanalen met dezelfde antilichamen omdat de kans op defecten van een 

elektrode kanaal vrij groot is. De 2 andere elektrode kanalen worden als referentie gebruikt (blanco 

en polymeer).,  

De sensor wordt dan bevestigd in een PCB samplehouder (Appendix III). De verbinding tussen het 

substraat en het samplehouder gebeurt door met een wirebonder (1204W Hybrid Wedge Bonder) 

20 µm aluminium wirebonds (Marpet Enterprises Inc.) aan te leggen (Figuur 5-4) en te fixeren met 

een druppel zilverpasta (Agar, UK).  

 

Figuur 5-4: 20 µm wirebond tussen de sensor en de PCB. 

Op deze samplehouder wordt dan een teflon meetcel kapje geplaatst (Figuur 5-5 A). Tussen het 

sample en teflonkapje bevindt zich een poly-dimethylsiloxaan (PDMS) tussenstuk dat het lekken 

van de vloeistof moet voorkomen (Figuur 5-5 B).  

De teflon meetcel zorgt voor een statisch systeem, zodat tijdens de metingen geen 

vloeistofturbulenties optreden die de interface beïnvloeden. Alle metingen gebeuren op 

kamertemperatuur (20 °C) en worden via een direct ‘assay’ uitgevoerd dat een rechtstreekse 

binding van het histamine toelaat. 

 
 
Figuur 5-5: Huisgemaakte EIS meetcel: (A) meetcel met het teflonkapje bevestigd op een PCB. (B) PDMS 
tussenstuk op de elektroden dat de meetcel lekvrij moet houden. 

Sensor PCB 



 

5-40 

De elektrochemische uitlezing gebeurt met behulp van een HP/Agilent 4284A precision LCR meter 

(USA). De opnamen worden uitgevoerd door een oscillerende wisselspanning aan de elektroden te 

leggen waarvan de frequentie een spectrumbereik heeft van 100 Hz tot 1 MHz verdeeld over 50 

stappen. De output bevat 50 meetpunten waarin de frequentie, modulus en faseverschuiving 

weergegeven zit.  

Er worden nooit 4 kanalen simultaan gemeten omdat er anders lekstromen doorheen het polymeer 

lopen, daarom wordt er via een ‘switchcard’ (Keithley 7001, USA) steeds 1 kanaal gemeten tegelijk 

gemeten gedurende 7.5 sec.  

5.3 Resultaten en Discussie 

Onderstaande Figuur 5-6 bevat de Bode plots voor en na een histamine toediening van 

120 nmol/ml.  

 

Figuur 5-6: Bode plot van de fasehoek van 3 elektrode kanalen voor en na de toediening van 120 nmol/ml 
histamine. 

Deze Figuur 5-6 is de Bode plot van de fasehoeken van 3 verschillende kanalen. Tijdens de meting 

is 1 kanaal verloren gegaan, hierdoor zal deze niet weergegeven worden. De fasehoek voor zowel 

de blanco als het polymeerkanaal blijft gelijk voor en na de toediening van het histamine. Het 

antilichaam kanaal daarentegen vertoont een daling in de fasehoek. Dit kan geïnterpreteerd 

worden als een capacitieve verandering aan het oppervlak. Omdat enkel dit kanaal een verandering 

vertoont kan gesuggereerd worden dat de toenemende capaciteit veroorzaakt wordt door de 

antilichaam-antigen binding. 
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Figuur 5-7: Bode-plot van de modulus van de 3 kanalen voor en na de toediening van 120 nmol/ml histamine. 

Uit de Bode plot van de modulus (Figuur 5-7) kan dezelfde conclusie getrokken worden als de fase, 

zowel bij de blanco als het polymeer kanaal blijft de modulus onveranderd over het hele frequentie 

spectrum. Allen het antilichaam kanaal vertoont een daling in de modulus bij de lage frequenties. 

Het is bij deze frequenties dat capacitieve veranderingen zichtbaar zijn. De impedimetrische 

weergave van een capaciteit gebeurt als voorgesteld wordt in vergelijking 5-7: 

 

Eq. 5-7 

Volgens deze vergelijking zal de impedantie dalen naarmate de capaciteit toeneemt. Om het 

verschil van het antilichaamkanaal voor en na de toediening van histamine duidelijk zichtbaar te 

maken worden de Bode plots van elkaar afgetrokken (Figuur 5-8). 
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Figuur 5-8: Verschil van de Bode plots na en voor de toediening van het histamine voor het antilichaam kanaal.  

Zoals Figuur 5-8, aantoont gebeuren de grootste veranderingen van de modulus en fase in de lage 

frequenties. Om de grootste verschillen te zien in de TRI weergave wordt daarom op een van deze 

frequenties gefixeerd en zal de impedantie in functie van de tijd uitgezet worden. Dit duidt aan dat 

de TRI weergaven moeten gebeuren bij de lage frequenties.  

 

Figuur 5-9: ‘Time Resolved Impedance’ (TRI) op 211 Hz. 3 kanalen zijn weergeven (blanco, polymeer en 
antilichaam). Alle data worden gefit met een moving average filter van 20 datapunten. 
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Er wordt gekozen om de TRI uit te zetten voor 211  Hz, niet omdat hier alleen de grootste 

verschillen zichtbaar zijn maar omdat dit een priem getal is. Zo zijn eventueel externe ruissignalen 

met hun boven en ondertonen op deze frequentie en kan de meting niet beïnvloed worden tegen 

externe signalen. De datapunten van deze meting zijn uitgemiddeld met een moving average filter 

van 20 datapunten. De Y-as geeft de procentuele modulus weer en de X-as de tijd. Als referentie 

punt wordt een stabiel signaal gebruikt waar de sensor blootgesteld is aan PBS. Na 10 minuten 

wordt 50 nmol/ml histamine toegediend (1). Na deze toediening stijgt het antilichaam kanaal meer 

dan het polymeer kanaal, de blanco blijft stabiel. Na 20 minuten werd er 2de een concentratie 

bijgevoegd zodat de concentratie in de cel 120 nmol/ml bedraagt. Hier is weeral een stevige 

toename van het antilichaamkanaal te zien, het polymeerkanaal reageert lichtjes mee. Na 47 

minuten wordt de concentratie in de cel tot 200 nmol/ml gebracht. Enkel het polymeer kanaal 

reageert mee terwijl het antilichaam kanaal een ‘verzadiging’ bereikt heeft.  

Bij het polymeerkanaal kan steeds dezelfde trend in stijging waargenomen worden. De stijging 

bedraagt ongeveer 5 % gedurende een periode van 10-15 minuten, dit kan mogelijk de aspecifieke 

aanhechting van het histamine zijn. De respons van het antilichaam bedraagt bij 50 nmol/ml 

histamine ongeveer 10 % over een periode van 15 minuten, en bij 120 nmol/ml bedraagt de 

respons 30 % gedurende een periode van 30 minuten. De verklaring hiervoor kan gezocht worden 

in het feit dat de antilichamen zo veel mogelijk aspecifieke vrije bindingsplaatsen ingenomen 

hebben en dat de respons te wijten is aan de combinatie van histamine dat enerzijds aan het 

antilichaam (25 % van het signaal) bindt en anderzijds aan de aspecifieke bindingsplaatsen die nog 

beschikbaar zijn op het polymeer (mogelijk 5 % van het signaal).  

Figuur 5-10 geeft de Nyquist plots weer van de 3 kanalen voor en na de toediening van 

120 nmol/ml histamine.  

 

Figuur 5-10: Nyquist plots van de 3 kanalen. De plots bevatten informatie voor en na de meting. (A) Blanco, (B) 
Polymeerlaag en (C) Antilichaam.  

A B 

C 
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Bovenstaande Nyquist plots bevatten informatie van de 3 elektrode kanalen. Net als de Bode plots 

is er bij het antilichaamkanaal de grootste verandering zichtbaar (figuur 5-10 C). Ook hier kan de 

capacitieve invloed aangetoond worden want de frequenties zijn gelegen aan de rechterkant van de 

plot en het is juist in deze frequenties dat de capacitieve invloeden terug te vinden.  

Uit deze metingen kan geconcludeerd worden dat de sensor werkelijk reageert op de toediening 

van histamine. De concentratie ligt wel in de orde van nmol/ml terwijl het uiteindelijke doel is in de 

orde van 200 pmol/ml te geraken. Er moet wel op gelet worden dat vanaf 120 nmol/ml histamine 

het antilichaamkanaal niet gevoelig meer is voor hogere concentraties omdat mogelijk alle 

beschikbare plaatsen ingenomen zijn. Om een equivalent circuit te achterhalen dienen meerdere 

metingen uitgevoerd te worden. 
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“Science never solves a problem…without creating ten more” 

-Sir Isaac Newton- 

 

 

 

 

6 Histamine labeling  

In een 1ste paragraaf zal uitgelegd worden waarom geprobeerd wordt waarom histamine aan een 

groter molecule te koppelen. Vervolgens wordt uitgelegd hoe dit theoretisch en experimenteel te 

gaat. Tenslotte zal in het laatste stuk de resultaten getoond worden met de bijhorende discussie.   

6.1 De gedachtengang 

Zoals eerder aangehaald is histamine is een zeer klein molecule, door zijn geringe omvang wordt 

de detectie ervan bemoeilijkt. In dit proefwerk worden 2 pogingen gedaan om histamine te 

detecteren. De eerste poging is door gebruik te maken van IDE’s die de gevoeligheid aanzienlijk 

verhogen, maar nog niet in staat zijn om reproduceerbare metingen uit te voeren (zie: 5 

Electrochemische Impedantie Spectroscopie). Een andere oplossing is de ontwikkeling van een 

competitie-’assay’. Zulk een ‘assay’ wordt vaak gebruikt voor optische of elektrische detectie van 

LMW moleculen [34]. Het verschil met een direct ‘assay’ zit in het feit dat dit keer niet het analiet 

gemeten wordt, maar de competitor (Figuur 1-9). Deze competitor bestaat uit het analiet 

histamine dat gebonden zal zijn aan een ‘carrier’ molecule. Dit gekoppelde ‘carrier’ molecule zal het 

moleculair gewicht van histamine tot in de orde van kiloDalton (kDa) moeten trekken. Dit hoger 

moleculair gewicht zou de impedimetrische detectie moeten vergemakkelijken.  

De respons van de impedimetrische detectie is afhankelijk van de affiniteit van het gekoppelde 

histamine. De koppeling tussen het histamine en zijn ‘carrier’ zou (theoretisch gezien) de affiniteit 

voor het antilichaam moeten verlagen want de koppeling gebeurt aan de aminoethyl staart van 

histamine. Als hier een ‘carrier’ molecule aangehangen wordt, dan zal deze invloed uitoefenen op 

de bindingseigenschappen tussen het histamine en het antilichaam. De veranderingen van de 

koppeling brengen nieuwe 3D-conformaties en ladingen met zich mee. Deze zorgen ervoor dat de 

krachten die de binding tegenwerken vergroot worden waardoor de drijvende krachten kleiner zijn. 

De daling in deze drijvende krachten is de basis voor verschillen in de affiniteit (zie: 1.3.2 De 

biologische herkenningslaag: IgG antilichamen).  

Als een koppeling met een lagere bindings affiniteit gecreëerd is, en de EIS meting kan uitgevoerd 

worden, dan kunnen de gemeten signalen gedifferentieerd worden tussen de relatieve hoeveelheid 

van vrije antilichaam-bindingsplaatsen die bezet worden door het histamine en het gekoppelde 

histamine. Zo een differentiatie is gebaseerd op vergelijking 6-1. Hierin vormen de antilichamen 

(Ab) complexen met het antigen (Ag) en het gekoppelde ‘carrier’-antigen (Ag*) [35]. 

 

Eq. 6-1 
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6.2 Theoretische achtergrond 

Zoals eerder vermeld is histamine een zeer klein molecule en heeft dus weinig reactieve groepen. 

De meest reactieve groepen van het histamine zijn de 3 aanwezige stikstoffen. Twee hiervan 

bevinden zich in een imidazol ring wat ervoor zorgt dat ze sterisch afschermd zijn voor eventuele 

koppelingen. De vrije stikstof fungeert als een amine in de aminoethyl staart. Deze amine 

ondervindt weinig conformationele hinder en zal dus gebruikt worden om een koppeling mee uit te 

voeren. Door aan dit uiteinde het histamine te koppelen kan alleen de imidazol ring nog binden met 

het antilichaam. 

Een vrije amine (-NH2) zal een binding kunnen aangaan met een carbonzuur (-COOH). Dit vormt 

dan een amidebinding. Door het creëren van dergelijke binding is het mogelijk om het histamine 

covalent vast te hechten aan een groter molecule zoals BSA, DNA, goud nanopartikels, etc. 

Vermits de antilichamen aangemaakt zijn met een histamine-BSA complex dat gekoppeld is door 

een 1,4 benzoquinon  koppelingsagent vertoont het antilichaam een affiniteit voor deze 1,4 

benzoquinon koppeling die 105 maal groter is dan de affiniteit voor zuivere histamine [9]. Daarom 

worden 2 andere protocols (EDC-SulfoNHS en DMT-MM) onderzocht om een koppeling tot stand te 

brengen.  

Deze koppeling wordt eerst uitgevoerd op propaanzuur als ‘proof-of-principle’. Propaanzuur heeft 

slechts 1 zuurgroep ter beschikking om een koppeling mee aan te gaan. Zo worden eventuele 

nevenreacties vermeden. Ook is het eenvoudiger om NMR spectra te analyseren van kleine 

moleculen.  

Met de hulp van de afdeling ‘Organic and Polymeric Chemistry’ wordt er getracht deze koppeling 

tussen histamine en propaanzuur tot stand te brengen. 
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6.3 Materialen en methoden 

In onderstaande paragrafen zullen de materialen en methoden aangehaald worden waarmee de 

vorming van een stabiele histamine koppeling gemaakt zal worden. Onderstaande protocols 

worden uitgevoerd in water. Deze worden ook herhaald in methanol en dichloormethaan deze 

resultaten worden niet weergegeven.  

6.3.1 Histamine en propaanzuur 

Als ‘proof-of-principle’ wordt getracht een klein molecule zoals propaanzuur (Figuur 6-1 B) 

(C2H5COOH) aan histamine (Figuur 6-1 A) (C5H9N3) te koppelen omdat dit molecule enkel een 

zuurgroep ter beschikking heeft voor de vorming van een amidebinding.  

 

 

   
 

Figuur 6-1: Structuurweergaves van histamine (A) en propaanzuur (B) 

 

6.3.2 Histamine koppelen aan propaanzuur met behulp van DMT-MM 

De vorming van een amidebinding kan door 4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-

methylmorpholinium Chloride (DMT-MM) als koppelingsagent te gebruiken. Deze zal (theoretisch) 

het histamine binden aan propaanzuur. DMT-MM zorgt voor een goede ‘leaving group’ waardoor de 

inzet van de vorming van een amidebinding vergemakkelijkt wordt. Het propaanzuur (0.13 mmol, 

10 mg) wordt samen met het histamine 16 mg, 1,1 eq) en DMT-MM (39 mg, 1.1 eq.) in water (2 

ml) opgelost en worden langdurig (3 uur) geroerd op kamertemperatuur. 

Het koppelingsproces wordt beschreven in Figuur 6-2. In de eerste stap gaan het histamine en 

propaanzuur zich uitmiddelen via een zuur-base evenwicht (Figuur 6-2 A). Het histamine raakt 

geprotoneerd waardoor het propaanzuur negatief geladen wordt. Door de negatieve lading van het 

propaanzuur gaat deze een nucleofiele aanval uitvoeren op het DMT-MM (Figuur 6-2 B) en bindt 

ermee. Bij deze binding wordt een deel van het DMT-MM afgesplitst samen met een Cl-  atoom dat 

vrijkomt. Dit deel gaat dan samen met het Cl- atoom een proton van het geprotoneerde histamine 

onttrekken wat tot de vorming van een zout leidt (Figuur 6-2 C). Ondertussen gaat histamine het 

propaanzuur-complex aanvallen (Figuur 6-2 D) waardoor de stikstof van histamine op de koolstof 

van het carbon zuur zal binden. Dit zorgt ervoor dat de waterstofbinding terugklapt waardoor het 

resterende DMT-MM product afgesplitst wordt en bindt met de waterstof die vrijgekomen is. Het 

gevormde product is het gekoppelde histamine aan het propaanzuur. Voor de opzuivering en 

extractie van het gevormde product worden de organische lagen achtereenvolgens gewassen met 

H2O, een verzadigde NaHCO3-oplossing (2x), 1 N HCl-oplossing (2x), H2O en een verzadigde NaCl-

oplossing. Na het drogen over MgSO4, wordt het solvent verwijderd onder verminderde druk. De 

A
) 

B
) 
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neerslag wordt opgelost in gedeutereerd chloroform (CDCL2) en een NMR spectrum wordt 

opgenomen. Indien er een koppeling gebeurd is zullen de protonen van de amine op histamine en 

de protonen op de eerste koolstof na de amine van plaats verschoven moeten zijn in het NMR 

spectrum 

 

Figuur 6-2: DMT-MM protocol voor de koppeling van histamine aan propaanzuur. 

 

D) 

A) 

C) 

B) 

E) 
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6.3.3 Histamine koppelen aan propaanzuur met behulp van EDC 

Naast het DMT-MM kan histamine ook op een andere manier gekoppeld worden aan propaanzuur 

via een aangepast EDC-Sulfo NHS protocol. Eerst dient propaanzuur (0.13 mmol, 10 mg) gemengd 

te worden met (1-ethyl-3[3-dimethylaminopropyl]carbodiimide Hydrochloride (EDC) (124.6 mg, 5 

eq.) en N-hydroxsulfosuccinimide (sulfo-NHS) (141.2 mg) in 2 ml water. Deze oplossing wordt 

gedurende 15 minuten op 20 °C geroerd, dan  wordt 2-mercapto-ethanol (61 mg, 6 eq.) 

toegevoegd samen met histamine (28 mg, 2 eq.). Deze reactie wordt dan 2 uur op 20 °C geroerd, 

nadien wordt hydroxyl amine-HCl (54 mg, 6 eq.) toegevoegd. De organische lagen worden 

achtereenvolgens gewassen met H2O, een verzadigde NaHCO3-opslossing (2x), 1 N HCl oplossing 

(2x), H2O en een verzadigde NaCl-oplossing. Na het drogen over MgSO4 wordt het solvent 

verwijderd onder verminderde druk.  

 

Figuur 6-3: EDC protocol voor de histamine-propaanzuur koppeling. 
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6.3.4 Theoretische en praktische NMR-waarden van de reactieproducten  

De beginproducten die werden gebruikt zijn histamine en propaanzuur. Voor de NMR-spectra te 

vergelijken en verschoven pieken terug te kunnen vinden worden ook spectra opgenomen van deze 

producten. De theoretische waarden worden software matig voorspeld (Chemdraw Ultra). Deze zijn 

terug te vinden in onderstaande tabellen. 

6.3.4.1 Histamine 

 

Figuur 6-4: Histamine molecule 

Onderstaande Tabel 6-1 bevat de informatie over de theoretische en praktische NMR waarden van 

het histamine opgelost in het gedeutereerd chloroform (CDCl2). 

Tabel 6-1: Histamine H-NMR waarden opgenomen in HDCl2. 

Theoretisch: Δ (ppm) Praktisch: Δ (ppm) H? # H (multipliciteit) 

#Mulitpliciteit 2 2 Ha Triplet 

2.98 2.98 Hb Triplet 

2.81 3.0 Hc Triplet 

6.8 6.8/6.9 He Doublet 

7.44 8.15 Hg Doublet 

13.4  Hf  

 

De NMR spectra van histamine vertoonden grote onzuiverheden. Er konden moeilijk duidelijke 

pieken uit gehaald worden. 

6.3.4.2 Propaanzuur 

-  

Figuur 6-5: Propaanzuur molecule. 

 

 

 



 

6-51 

Onderstaande Tabel 6-2 bevat de theoretische en praktische NMR waarden van het propaanzuur. 

Tabel 6-2: Propaanzuur waarden opgenomen met een H-NMR in CDCl2. 

Theoretisch: Δ (ppm) Praktisch: Δ (ppm) H? # H (mulitpliciteit) 

1.09 1.1 Ha Triplet 

2.27 2.4 Hb Quadruplet 

11.0 11 Hc / 

 

6.4 Resultaten en discussie 

6.4.1 DMT-MM koppeling van histamine aan propaanzuur  

 

Figuur 6-6: Theoretisch model voor een stabiele amidekoppeling tussen histamine en propaanzuur via het DMT-
MM protocol 

Figuur 6-6 geeft de verwachte koppeling weer. De nummering van de atomen is louter een 

naamgeving waardoor het makkelijker is een verwijzing te maken. 

In het NMR spectrum van de DMT-MM koppeling wordt verwacht dat de pieken (Figuur 6-6) van Hg 

en Hj verschoven zullen zijn. Ook dienen de pieken van de imidazol ring nog terug te vinden zijn 

(Hacde). De brede piek van de zuurgroep van het propaanzuur (Tabel 6-2 Hc) zou verdwenen 

moeten zijn.  

In het opgenomen NMR spectrum is het quadruplet van propaanzuur (Hj) licht verschoven van 2.4 

naar 2.3. Dit duidt op de aanwezigheid van het propaanzuur. Bij 6.8 en 6.9 zijn de (Hc) pieken van 

histamine terug te vinden. Deze pieken zullen bij een koppeling niet veranderen, maar ze geven 

wel de indruk dat er nog ongekoppeld histamine aanwezig is in het eindproduct. De belangrijkste 

piek die dient te verschuiven is Hg. De softwarematige berekening gaf aan dat deze piek naar 3,5 

zou moeten schuiven indien een koppeling plaatsgevonden heeft. Maar in het spectrum is deze nog 

steeds gelegen bij 2.98. Dit resultaat kan op 2 manieren geïnterpreteerd worden. Ofwel is er geen 

koppeling gebeurd en hebben er nevenreacties plaatsgevonden, anderzijds kan er koppeling 

plaatsgevonden hebben, maar dan kan het gekoppelde product tijdens de opzuivering in de 

verkeerde organische laag terecht zijn gekomen.  
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6.4.2  EDC koppeling van histamine aan propaanzuur 

 

Figuur 6-7: Theoretisch model voor een stabiele amidekoppeling tussen histamine en propaanzuur via het EDC 
protocol. 

Net als voorgaande paragraaf is de belangrijkste piek die moet verschuiven Hg of Hj. 

In het spectrum is de quadruplet piek van Hj licht verschoven van 2.4 naar 2.35. Dit duidt op de 

aanwezigheid van het propaanzuur. Zo een verschuiving suggereert dat er een reactie gebeurd is! 

Maar van de imdazol ring van histamine zijn geen sporen terug te vinden. 

Geen van bovenstaande koppelingstechnieken blijken te werken, daarom werden ook andere 

solventen (methanol en dichloormethaan) en koppelingsproducten gebruikt maar deze vertoonden 

ook geen respons. Het grootste probleem is de wateroplosbaarheid van histamine. Dit kan ervoor 

zorgen dat tijdens de opzuivering het histamine in de waterfase blijft zitten samen met de rest van 

de afvalproducten. Daarom kan er ook niet uitgesloten worden dat er geen koppeling 

plaatsgevonden heeft.  
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7 Conclusie 

De immunosensor die gecreëerd werd, bestaat uit verschillende bouwblokken. Zo is histamine het 
analiet en de bioactieve herkenningslaag bestaat uit antilichamen tegen histamine. De 
transducerlaag is een geconjugeerd polymeer MDMO-PPV.  

De antilichamen worden aan de polymeermatrix vastgehecht via fysische adsorptie. Dit werd 
gekarakteriseerd met behulp van contacthoekmetingen. Hieruit bleek dat de contacthoek ongeveer 
30 ° daalde na de blootstelling van het polymeer aan 100 pmol/ml antilichaam concentratie. Een 
logistische fit toonde aan dat bij deze concentratie er sprake is van een verzadigingsniveau. De 
oorzaak van de dalingen zijn te wijten aan de ruwheden die antilichamen op het polymeer 
introduceren. Ook zullen hun polaire groepen bijdragen aan de verandering van een hydrofoob 
naar een hydrofieler oppervlak. De invloed van het histamine op het polymeer is nihil wat een 
eventueel omgekeerd assay uitsluit.  

De bevindingen van de contacthoekmetingen werden gecontroleerd met de AFM. Hieruit bleek dat 
het oppervlak ruwer werd naarmate de concentratie steeg. Individuele antilichamen konden niet 
herkend worden (10 nm) maar wel structuren van 100 nm en groter. Dit suggereert dat de 
antilichamen in een droog milieu gaan aggregeren tot clusters.  

Pïezoelektrische uitlezing van de sensor werd getest met een QCM, dat een krachtige 
analysetechniek blijkt te zijn voor de karakterisatie en het bestuderen van de o.a. antilichaam 
incubatie. Hiervoor werd de QCM op 2 manieren gebruikt: eerst werd de aanhechting van 
antilichamen ‘live’ waargenomen. De aanhechtingstijd die experimenteel ondervonden werd voor 
een verzadiging van het oppervlak bedroeg voor een maximale bezetting ongeveer 35 minuten. Bij 
theoretische berekeningen werd een resultaat van 48 minuten bekomen. Er kan dus gesteld 
worden dat de antilichamen via een voorspelbaar patroon zullen aanhechten binnen een 
tijdsinterval van 0 tot 48 minuten. Ook kan gesteld worden dat de aanhechting, indien geen 
externe invloeden, enkel diffusie gelimiteerd is en dus ook temperatuursafhankelijk. De invloed van 
de temperatuur op de vloeistoffen en het polymeer blijken een frequentiedaling van 300 Hz te 
veroorzaken bij een temperatuurstijging van 0 tot 30 °C. Dit suggereert dat de QCM metingen in 
vloeistoffen steeds onder dezelfde condities uitgevoerd moeten worden om reproduceerbare 
metingen te krijgen. Een droge QCM meting in open lucht toonde aan dat een aan antilichamen 
blootgesteld oppervlak een frequentiedaling van 270 Hz heeft, hetgeen bevestigd werd met 
theoretische berekeningen.  

De standaard impedimetrische immunosensor was niet in staat het histamine te detecteren omdat 
he teen laag moleculair gewicht molecule is (111 g/mol). Size does matter! Daarom worden 2 
verschillende wegen bewandeld. Enerzijds werd getracht om de gevoeligheid van de sensor te 
vergroten door de synthese van interdigitale elektroden met een spatiëring van 25 micrometer. De 
EIS meting van deze elektroden leverden een sterke toename in de gevoeligheid op. Deze 
elektroden laten toe om de interface nauwkeuriger te kunnen bestuderen. Door deze toename in 
gevoeligheid kon de detectie van histamine waargenomen worden. De immunosensor gaf voor het 
met antilichaam gefunctionaliseerd kanaal een respons van 30 % terwijl het referentie kanaal 
slechts 5 % mee reageerde voor een concentratie van 120 nmol/ml.  

Naast deze IDE’s werd ook nog een 2de oplossing uitgetest: de gedachte hierbij was dat als 
histamine met een zwaarder molecule gekoppeld kon worden er een competitie assay uitgevoerd 
kan worden. Deze koppeling kan gebeuren door de vorming van een amide binding. Als proof of 
principle werd geprobeerd deze koppeling uit te voeren van histamine aan propaanzuur met het 
EDC-sulfoNHS en het DMT-MM protocol. NMR-spectra van de eindproducten vertoonden geen 
aanwezigheid van een gekoppeld product. Mogelijk kan de wateroplosbaarheid van histamine hier 
een grote invloed op hebben waardoor het in de waterfase terecht komt tijdens de 
opzuiveringsstappen.
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Appendices 



 

II 

 

Appendix I: Ontwerpen voor het lithografie masker 

Onderstaande Figuur I geeft de lithografie maskers weer voor zowel de negatieve als positieve 

fotoresist. Deze maskers werden gemaakt Macromedia Freehand MX software en  afgedrukt met 

een inkjet printer van 1200 x 1200 dpi.  

  

Appendix Fig. I: Lithografie maskers voor de negatieve fotoresist (Links) en het masker voor de positieve 
fotoresist (Rechts). 

Appendix II: Berekening UV-lamp sterkte 

Het creëren van gepatroneerde stalen met de positieve fotoresist kon niet bereikt worden. Daarom 

wordt nagerekend of de oorzaak te wijten is aan de lamp (met hulp van Cooreman P.).  

De fotoresist heeft een vermogen nodig van 100 J/cm². De UV-lamp heeft een vermogen van 6W. 

 

Appendix Eq. 1 

De diameter van de UV-lamp bedraagt 0.8 cm en de lamp heeft een lengte van 20 cm. De 

oppervlakte (A) bedraagt dus: 

 

Appendix Eq. 2 

Met een oppervlakte van 100.5 cm² kan het vermogen per cm² berekend worden: 

 

Appendix Eq. 3 

In de opstelling bevinden 2 lampen zich gemiddeld 2 cm van het staal af. Deze afstand zal een 

vermogen leveren van ongeveer 40-50 mW/cm². Om een vermogen van 100 J/cm² te verkrijgen 

moet er dus ongeveer 2000 seconden belicht worden. 



 

III 

 

Appendix III: PCB ontwerp 

In deze zijn technische tekeningen weergegeven van de PCB waar de immunosensor in gemonteerd 

wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix IV: Diffusie eigenschappen van de antilichamen 

In de vloeistofmeting van de QCM kan aanhechting van het antilichaam aan het polymeer live 

gevolgd worden. De meting vindt plaats in een statische vloeistofcel. Dus de enige methode van 

aanhechting kan gebeuren door de diffusie van de antilichamen.Dit kan berekend worden door de 

wet van Fick. Deze beschrijft dat diffusieflux (J) gelijk is aan de diffusieconstante (D) met de 

concentratie (L) en de te diffunderen afstand (z) (Appendix vergelijking 4).  

 

Appendix Eq. 4 

De diffusieconstante (D) kan berekend worden uit de Stokes-Einstein relatie (Appendix vergelijking 

5) met k de constante van Boltzman (1.3806 x 10-23 J/K), η de viscositeit van het solvent (8.9x 10-

4 Pa s), r de straal van het proteïne (9 x 10-9 m )en T de temperatuur in Kelvin (298 °K)  

 

Appendix Eq. 5 

Appendix Fig. II:PCB lay-out. Links het zijaanzicht en rechts het bovenaanzicht. 



 

IV 

 

Als deze waarden ingevuld worden dan wordt (appendix vergelijking 6) voor de diffusieconstante 

D= 8.38 x 10-11 cm-2 s-1 bekomen. 

 

Appendix Eq. 6 

De diffusieflux (J) kan dan berekend worden door (appendix vergelijking 4) in te vullen met de 

diffusieconstante D, de concentratie (50 pmol/ml) en de te diffunderen afstand in de meetcel (7.6 

µm). Als deze waarden ingevuld en uitgerekend zijn dan wordt Appendix vergelijking 7 bekomen. 

 

 

 

Appendix Eq. 7 

De diffusieflux J bedraagt -5.51 x -11 mol cm-2 s-1. 

Als tijd uitgerekend wordt voor een proteïne die een bepaald punt moet bereiken (het oppervlak 

van de sensor) dan zal dit puur diffusie gelimiteerd zijn. De tijdsberekening gebeurt dan door de 

reciproke te nemen van de diffusiecontante (D) ten opzichte van de te diffunderen afstand 

X0=7.6  µm (Appendix vergelijking 8):  

 

Appendix Eq. 8 

Als de waarden voor D en X0 ingevuld worden dan wordt de tijd (t) bekomen in appendix 

vergelijking 9: 

 

Appendix Eq. 9 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat het antilichaam 48 minuten nodig heeft om van de boven 

naar de onderkant van de vloeistofcel te diffunderen. Deze theoretische waarde komt overeen met 

de experimenteel ondervonden tijd. Het zal dus in het tijdsinterval van 0 tot 48 minuten zijn dat de 

grootste aanhechting van antilichamen zal plaatsvinden.  



 

V 

 

Appendix V: Histamine en antilichaam berekeningen. 

V.I QCM berekeningen 

De vereenvoudigde Sauerbrey vergelijking voor droge metingen wordt weergegeven in Appendix 

vergelijking 10. De frequentie verandering (f) is afhankelijk van de kalibratie constante (Cm) en de 

massa (m) op het oppervlak van dit kristal: 

 

Appendix Eq. 10 

De Sauerbrey kalibratie constante (Cm) kan berekend worden door de kristaldichtheid (Cm
O) en de 

resonantiefrequentie (f0) met elkaar te vermenigvuldigen (Appendix vergelijking 11): 

 

Appendix Eq. 11 

De kristaldichtheid (C0
m) kan berekend worden door de oppervlakte (A) de viscositeit en de 

dichtheid van het kristal mee in rekening te brengen (Appendix vergelijking 12) 

 

Appendix Eq. 12 

Als de vorige waarden ingevuld worden in Appendix vergelijking 12 dan wordt Appendix 

vergelijking 13 verkregen: 

 

Appendix Eq. 13 

Uit bovenstaande vergelijking is berekend dat Cm bedraagt.  

Deze uitgerekende waarde kan nu eenvoudig vermenigvuldigd worden met de massa en zo kan de 

frequentieverandering van de QCM bekomen worden! 

V.II Histamine berekeningen 

Om een frequentieverandering te zien van het histamine molecule wordt eerst berekend massa van 

1 histamine molecule is (Appendix vergelijking 14). Het moleculair gewicht (Mw) bedraagt 111 g 

mol-1 en het getal van Avogadro 6.022 1023  mol-1.  



 

VI 

 

Appendix Eq. 14 

Als deze waarden ingevuld worden in Appendix vergelijking 14 dan wordt appendix vergelijking 15 

bekomen:  

 

Appendix Eq. 15 

Uit deze berekening wordt voor de massa van één histamine molecule 1.84 x 10-22 g bekomen.  

Om de maximale bezetting te berekenen wordt eerst de grootte van een histamine molecule 

berekend. Hiervoor wordt met de software “Chemdraw Ultra” een simulatie uitgevoerd die de 

grootte van de bindingsafstanden en de hoeken weergeeft. Door goniometrische berekeningen 

wordt een lengte van 9.7Å en een breedte van 3.7 Å bekomen. 

Er wordt verondersteld dat het histamine een rechthoekige structuur aanneemt. Dus de 

oppervlakte van het histamine molecule bedraagt ongeveer 35.96 ². 

 

  

 

 

 

 

9.7Å 

3.7 Å 

Appendix Fig. III: 3 schematische weergaven van histamine moleculen. (A) geeft de lengte van de 
bindingsafstanden weer. (B) geeft de hoeken weer tussen 2 bindingsafstanden en (C) geeft een ‘gevulde’ weergave 
van histamine weer. Dit veronderstelt dat histamine een rechthoekige structuur zal aannemen. 

A) 

A) B) 

C) 



 

VII 

De oppervlakte van de sensor bedraagt 1.3 x 1018 nm. De maximale bezetting bedraagt dus 

(Appendix vergelijking 16): 

 

Appendix Eq. 16 

Bij een maximale bezetting wordt er dus veronderstelt dat er ongeveer 3.6475  1018 moleculen per 

1.3 cm² aanwezig zullen zijn zijn. De massa (m) van deze hoeveelheid moleculen bedraagt het 

aantal moleculen vermenigvuldigd met de massa van een individueel molecuul (Appendix 

vergelijking 17): 

 

Appendix Eq. 17 

De massa van deze optimale bezetting bedraagt 67, 23 ng. Met deze waarde kan de frequentie 

verandering berekend worden (Appendix vergelijking 18): 

 

 

 

Appendix Eq. 18 

Uit Appendix vergelijking 18 is berekend dat de frequentie verandering voor een volledig bedekte 

sensor 35 Hz bedraagt.  

V.III Antilichaam berekeningen: 

Het moleculair gewicht van een antilichaam bedraagt ongeveer 150kDa. Als het gewicht 

uitgerekend wordt in  

Dit kan omgevormd worden tot een massa door het moleculair gewicht te delen door het getal van 

Avogadro (Appendix vergelijking 19) 

 

Appendix Eq. 19 

De antilichamen kunnen weergegeven worden als bolstructuren met een diameter van 10 nm: 

   

 

 

10 nm 



 

VIII 

Vooraleer de maximale bezetting berekend kan worden dient er eerst uitgerekend te worden 

hoeveel ruimte er onbenut wordt. Dit kan gedaan worden door eerst de maximale bezetting uit te 

rekenen. De middelpunten van de antilichamen worden verbonden. Dit resulteert in en gelijkzijdige 

driehoek met zijden van 10 nm. De oppervlakte van de driehoek bedraagt  . De hoogte (h) 

kan berekend worden aan de hand van de stelling van Pythagoras (Appendix vergelijking 20): 

 

 

  

 

Appendix Eq. 20 

 

 

De oppervlakte van de driehoek bedraagt dan 43.5 nm².  

In deze driehoek is nog steeds onbedekte ruimte. Deze kan berekend worden door de 

cirkelboogoppervlakte (A) te berekenen (Appendix vergelijking 21): 

 

 

 x 3 

 

 

Appendix Eq. 21 

Procentueel gezien is er van het hele oppervlakte ongeveer 90 % bezet. Als er nu gerekend wordt 

hoeveel antilichamen er bij een maximale bezetting aanwezig zijn op 1.3 cm² (Appendix 

vergelijking 22): 

 

Appendix Eq. 22 

Het gewicht van deze antilichaambezetting wordt bekomen door de massa te vermenigvuldigen 

met het aantal moleculen (Appendix vergelijking 23): 

 

Appendix Eq. 23 

b 
c 

a 



 

IX 

Dit gewicht komt overeen met een frequentiedaling van: 

 

Appendix Eq. 24 

 

Bij een volledige bedekking, en dat is de vorming van een monolaag zou de frequentie rond de 

196 Hz moeten dalen.  
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Appendix VI: Poster 

Deze poster behaalde de 2de prijs op poster contest van het Joint General 
Scientific Meeting 2007 of the Belgian Physics Society: 
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