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Samenvatting

Fragmentatie van biomoleculen door ionen of fotonen speelteen belangrijke rol op vele
terreinen zoals bestraling, astrobiologie en de bepaling van de opbouw van eiwitten. De
toenemende maatschappelijke interesse in partikeltherapie ter bestrijding van kwaadaardige
tumoren resulteert in de bouw van de eerste deeltjesbehandelcentra. De chemische en biolo-
gische effecten van de deeltjesstraling zijn in groot detail bestudeerd. Er is echter zeer weinig
bekend over de primaire stralingsactie op het moleculaire niveau.

Het chromatine in de celkern van bijvoorbeeld menselijke cellen is een stevig gepakt
complex van DNA en eiwitten (zie figuur 1). Deze eiwitten staan bekend om het beschermen
van DNA tegen indirecte en tot op zekere hoogte zelfs ook tegen directe stralingsschade.
Eiwitten en peptiden zijn dus belangrijke systemen om de stralingsactie op moleculair niveau
te verkennen. Dit proefschrift presenteert ionisatie en fragmentatie van het peptide leucine
enkephalin en een aantal aminozuren door bestraling met energetische ionen of fotonen.

De aminozuren, de bouwstenen van peptiden en eiwitten, zijnin een al bestaande experi-
mentele opstelling door verhitting in de gasfase gebracht en door ionen beschoten. De resul-
terende brokstukken zijn dan met een vluchttijdmassaspectrometer gemeten. Het aminozuur
alanine komt in de natuur in twee vormen voor, de zogenaamdeα– enβ–vorm die verschillen
in de aanhechtingsplaats van de zijketen. De fragmentatiepatronen vanα– enβ–alanine blij-
ken enorm te verschillen. De kinetische energieën van de fragmentionen zijn typisch enkele
eVs maar kunnen oplopen tot waarden royaal boven de 10 eV, hetgeen inhoudt dat secundaire
fragmentionen de potentie hebben om verdere schade aan het DNA te veroorzaken. Of deze
secundaire processen zwaarder wegen dan de afscherming vanhet DNA door de eiwitten
moet nog worden bepaald.

Experimenten met kleine biomoleculen in de gasfase hebben het voordeel van het kunnen
bestuderen van de initiële ionisatie- en fragmentatiedynamica, maar zijn minder realistische
modellen voor stralingsschade.

Om de stralingsactie van complexere, maar nog steeds geı̈soleerde biomoleculaire tar-
gets, zoals eiwitten, te kunnen onderzoeken, hebben wij eennieuwe opstelling gebouwd.
Electrospray–ionisatie werd geselecteerd als een ideale techniek om complexe chemisch
geı̈oniseerde moleculen in het vacuüm te brengen. Met behulp van statische en hoogfrequent
elektrische velden worden de gewenste biomoleculaire ionen geselecteerd en getransporteerd
naar het interactiegebied. Om daar voldoende dichtheid op te bouwen worden de biomole-
culaire ionen opgeslagen in een ionenval die het interactiecentrum omsluit. Met deze nieuwe
opstelling zijn de allereerste studies aan de wisselwerking van energetische ionen en VUV-
fotonen met het model-peptide leucine enkephalin gedaan. Een expliciete afhankelijkheid
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Figuur 1: Vrije schematische weergave van een botsing tussen een energetisch ion en DNA gewikkeld
om een kern van eiwit.

van de fragmentatie van leucine enkephalin van de soort projectielionen en de fotonenenergie
is waargenomen.

In tegenstelling tot conventionele excitatietechnieken domineert in het geval van ener-
getische ionen als primaire straling het onderscheidende kenmerk van aminozuren, de zij-
keten, de peptidespectra. Fragmentatie van de peptideruggegraat is een relatief zwak kanaal.
De resultaten kunnen worden begrepen door de hoogste bevolkte moleculaire orbitalen te
beschouwen. Omdat deze gelokaliseerd zijn op de zijketens ontstaan vooral fragmenten van
de zijketen na ionisatie door elektronenvangst door de energetische ionen.

In het geval van zeer energetische fotonenstraling kan het verlies van een zijketen leiden
tot koeling van de rest van het molecuul, zodat het overlevenvan functionele peptidesub-
structuren in een astrobiologische context mogelijk zou kunnen zijn. De vraag blijft, hoe
de solvatatielagen die biomoleculen in levende cellen omgeven de fragmentatiedynamica
beı̈nvloeden. Door het gebruikmaken van de electrosprayionisatietechniek is het mogelijk om
met de nieuwe apparatuur de biomoleculen te omringen met bijvoorbeeld watermoleculen.
Dit maakt het mogelijk om de invloed van solvatatielagen te onderzoeken.

In de toekomst zijn we van plan om nanodruppeltjes van gesolvateerde korte oligonu-
cleotiden als modelsystemen te gebruiken waarna grotere systemen zoals duplex DNA met
structurele eiwitten en/of therapeutische middelen bestudeerd kunnen worden. Variatie van
het aantal omringende watermoleculen biedt de kans om de rolvan indirecte effecten te
bepalen.




