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Samenvatting

Gedurende ons leven worden we voortdurend blootgesteld aan ioniserende straling uit het
heelal of uit onze directe leefomgeving. Onze atmosfeer beschermd ons voor een deel tegen
de ioniserende straling uit het heelal, en deze straling is in de ruimte dan ook veel gevaarlijker,
bijvoorbeeld voor ruimtemissies. Hier op aarde wordt ioniserende straling vooral veroorzaakt
door een aantal stralingsbronnen. Voorbeelden zijnα-straling door verval van radon, dat in
gasvorm in woningen voorkomt. Het verval van elementen als bijvoorbeeld kalium, een ele-
ment dat voorkomt in voedingsmiddelen zorgt voor ca. 60% van de jaarlijkse stralingsdosis
van een mens. Dergelijke blootstelling is onontkoombaar, en de mogelijke effecten ervan zijn
nog niet goed bekend. Behalve deze natuurlijke staling wordt ioniserende straling ook veel
gebruikt in ziekenhuizen voor bijvoorbeeld bestraling van kwaadaardige tumoren (radiothe-
rapie) en voor het maken van Röntgenfoto’s. Voor dergelijke medische toepassingen wordt al
enkele tientallen jaren vooral bestraling met fotonen gebruikt. De nieuwste ontwikkeling op
het gebied van radiotherapie is het bestralen van tumoren met protonen of koolstof.

Verschillende soorten straling gedragen zich anders bij interactie met materie zoals bij-
voorbeeld menselijke cellen. Een van de belangrijkste verschillen is hoe de energieafgifte
verdeeld wordt over de baan die het deeltje door de cel aflegt. In figuur 1 zijn een aantal van
deze dosisafgiftes weergegeven voor fotonen met verschillende energieën en koolstofionen.
Het grote verschil tussen fotonen en atomaire deeltjes zoals koolstofionen blijkt onmiddelijk:
in tegenstelling tot de fotonen piekt de dosisafgifte aan het eind van de baan en eindigt daar
abrupt. In dit zogenaamde Bragg-piek gebied, waar de ionen energieën hebben tussen 0 en
enkele MeV’s, is niet alleen de afgegeven dosis groter, maar blijkt ook het biologische effect
veel groter. Omdat bij bestraling met ionen bijna alle energie in een beperkt gebied in de cel
terecht komt is ionentherapie een veelbelovende behandelingsmethode tegen kanker.

In het Bragg-piekgebied is de schade die door de straling aan een cel toegepast wordt
groter. Het belangrijkste doelwit voor de ioniserende straling is het DNA-molecuul. In fi-
guur 2 wordt schematisch weergegeven waar het DNA zich in de cel bevindt en waaruit het
bestaat. DNA-beschadiging kan direct en indirect plaatsvinden. Directe beschadiging kan
plaatsvinden door de straling zelf of door de secundaire deeltjes die bij bestraling in de cel
ontstaan, zoals secundaire electronen en protonen. Indirecte beschadiging vindt plaats door
chemische processen die opgang gebracht worden door bestraling, zoals het ontstaan van ra-
dicalen die door chemische reacties het DNA kunnen beschadigen. Bij indirecte beschadiging
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Figuur 1: Vergelijking van de dosisafgifte als functie van de afgelegde weg in materie van fotonen en
koolstofionen. In het geval van fotonen neemt de afgegeven dosis exponentieel af als functie van de
afgelegde afstand in het materiaal. Voor koolstof is dit omgekeerd en neemt deze dosis toe als functie
van de afstand. Het verloop van de dosisafgifte als functie van de afstand kan veranderd worden door
de energie van de koolstofionen te veranderen.
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Figuur 2: Van de celkern tot aan de DNA bestanddelen: de fosfaatgroep, de desoxyribose en de nu-
cleobasen.



123

herstel

geen herstel

onjuist herstel

gezonde cel

mutaties

CELDOOD

SSB

DSB

clusters
van

breuken

suiker-fosfaat ruggegraatenkel streng DNA

komplementair streng

A .......... T A CC
..... TG .....TA G

..........

..... .....

nucleobasen

Figuur 3: Boven: schematisch overzicht van een dubbele streng DNA. Onder: overzicht van de moge-
lijke vormen van DNA beschadiging en de mogelijke uiteindelijke biologische gevolgen hiervan.

speelt water een belangrijke rol, omdat het samen met bijvoorbeeld proteı̈nen veel in de cel
voorkomt en het DNA omringt.

De beschadiging van DNA kan ingedeeld worden in drie categorieën (zie figuur 3): enkel-
strengbreuken (in het Engels afgekort tot SSB: single strand break), dubbele strengbreuken
(DSB) en clusters van breuken. In een levende cel bestaan veel reparatiemechanismen die
uiteindelijk zullen bepalen wat het gevolg zal zijn van stralingsschade. SSB’s hebben grote
kans om gerepareerd te kunnen worden zonder verdere gevolgen voor de cel, maar een SSB
kan ook blijven bestaan of onjuist gerepareerd worden. Beide gevallen kunnen leiden tot
mutaties van het DNA en zelfs de dood van de cel. DSB’s zijn moeilijker te repareren en ook
hier kan onjuist of geen herstel plaatsvinden, hetgeen wederom tot mutaties of celdood kan
leiden. Als door bestraling van de cel ionisatie op nabijgelegen plekken in het DNA plaat-
vindt, kunnen clusters van breuken ontstaan, die nog moeilijker hersteld kunnen worden en
een nog grotere kans tot celdood opleveren. De verschillende categorieën beschadigingen en
hun uiteindelijke gevolgen zijn weergegeven in figuur 3.

Wanneer ioniserende straling door cellen heengaat, kan ionisatie van biologisch relevan-
te moleculen zoals water en DNA-bestanddelen plaatvinden. Deze ionisatieprocessen vor-
men de eerste stap naar biologische stralingsschade. De moleculaire processen die hierachter
schuilgaan zijn nauwelijks bekend en zijn het thema van het onderzoek beschreven in dit
proefschrift. Interacties tussen energetische deeltjes met biologisch-relevante moleculen en
hun clusters zijn onderzocht. Baanbrekende experimenten zijn uitgevoerd, waarin de im-
pact van verschillende projectielen, namelijk heliumionen (He+), α-deeltjes (He2+), proto-
nen (H+) en koolstofionen (Cq+) en ook de bijbehorende neutrale atomen He, H en C, is
vergeleken. De moleculen die gebruikt werden zijn water, desoxyribose en nucleobasen.

In het experiment werden de hierboven genoemde projectielen in botsing gebracht met
de moleculen in gasfase. De ionisatie en fragmentatie van de moleculen werd bestudeerd
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Figuur 4: Massaspectra van adenine (a) en desoxyribose (b) brokstukken na bosting met 5 keV/amu
He+ ionen. In elk spectrum is de chemische structuur van het betreffende molecuul weergegeven.

door gebruik te maken van vluchttijdspectrometrie (in het Engels afgekort als TOF: time of
flight spectrometry). Het idee achter deze techniek is dat ionen van gelijke energie maar
verschillende massa bewegen met verschillende snelheden. Uit dit laatste volgt dat de ver-
schillende fragmenten langere of kortere tijd nodig hebben om dezelfde weg af te leggen.
Lichte fragmenten, zoals H+ en C+ komen eerder aan op de detector. In een gemeten spec-
trum (figuur 4) verschijnen de lichtere (en dus snellere) fragmenten links in het spectrum.
Zwaardere fragmenten, zoals het positief geladen en zware moederion komen rechts in het
spectrum terecht omdat ze meer tijd nodig hebben dezelfde weg af te leggen. Uit een TOF
spectrum kan veel informatie verkregen worden over hoe een molecuul uit elkaar valt onder
invloed van ioniserende straling.

In DNA komen de nucleobasen voor in specifieke paren, de zogenaamde Watson-Crick
paren: adenine-thymine en cytosine-guanine. In dit proefschrift is met name de nucleobase
adenine en het DNA-ruggegraatbestanddeel desoxyribose bestudeerd met vluchttijdspecro-
metrie. In figuur 4 worden twee voorbeeldspectra getoond die verkregen zijn uit botsingen
van He+ met adenine (a) en desoxyribose (b). Voor nucleobasen in het algemeen geldt dat
de spectra een duidelijke structuur hebben met duidelijke groepen van pieken en een tame-
lijk grote piek voor het moederion (adenine+, rechts in het spectrum). Deze eigenschappen
van het spectrum zijn kenmerken van karakteristieke fragmentatieprocessen van dit mole-
cuul. De schade die de nucleobase is toegebracht kan gekwantificeerd worden aan de hand
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Figuur 5: Uitvergroting van het lage massa gedeelte van het clusterspectrum.thy geeft het thymine
moedermolecuul aan. In het grijs is de data van een puur thymine target aangegeven en met de zwarte
lijn de data van een thymine cluster. De pieken rondm/q = 109 worden alleen waargenomen in de
clusterexperimenten.

van de relatieve werkzame doorsnedes van de fragmentatie: het aantal gevormde fragmenten
in vergelijking met de moleculen die de botsing overleven. Uit het desoxyribosespectrum
blijkt echter duidelijk dat het oorspronkelijke molekuul vrijwel in z’n geheel uiteen valt. Het
moedermolecuul (desoxyribose+, de piek helemaal rechts in het spectrum) is nauwelijks nog
zichtbaar. De verdeling van fragmenten in het spectrum volgt een machtswet, wat duidt op
statistische fragmentatie. Uit deze resultaten kan afgeleid worden dat desoxyribose onder
invloed van ioniserende straling makkelijker uiteenvalt dan nucleobasen. In dit proefschrift
is de karakteristieke exponent van de machtswetfit verkregen voor ieder projectiel als functie
van de snelheid. Het blijkt dat de karakteristieke exponent een erg geschikte parameter is voor
een kwantitatieve beschrijving van desoxyribosefragmentatie. Bovendien is gebleken dat er
een verband bestaat tussen de karakteristieke exponent en de energie die door het projectiel
aan molecuul is afgegeven.

Verder zijn in dit proefschrift fragmentatiekanalen van watermoleculen in wisselwerking
met 4-24 keV H+, He+ en He2+ projectielen onderderzocht. Een nieuw fragmentatiekanaal
voor het watermolecuul dat in het jaar 2000 was voorspeld werd voor het eerst waargenomen.
Het blijkt bovendien dat de fragmenten van het uiteengevallen watermolecuul energieën kun-
nen hebben van meer dan 10 eV. Dit is belangrijke kennis, omdat fragmenten met dergelijke
energie gemakkelijk verdere schade zouden kunnen aanrichten in een cel.

Bovengenoemde experimenten werden allemaal uitgevoerd aan geı̈soleerde moleculen.
In realistische biologische omgevingen zijn de bestudeerde moleculen omgeven door veel
andere moleculen. Een eerste stap in de richting van het bestuderen van realistische biolo-
gische systemen werd genomen bij het uitvoeren van experimenten aan clusters van molecu-
len. In dit proefschrift werd een vergelijking gemaakt tussen fragmentatie van geı̈soleerde
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uracil-, thymine-, cytosine- en adeninemoleculen en fragmentatie van deze moleculen in
clusters. In figuur 5 zijn de eerste resultaten van deze vergelijking voor thymine weerge-
geven. Het fragmentatiekanaal dat staat aangegeven met [thy-OH]+ is alleen waargenomen
voor thymine in clusters en niet voor geı̈soleerde thyminemoleculen. Het blijkt dat voor al-
le moleculen behalve cytosine in het geval van clusters extra fragmentatiekanalen bestaan.
Dit bevestigt het beeld dat de chemische omgeving van een molecuul belangrijk is voor het
fragmentatieproces.




