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Samenvatting

Het moleculaire begrip van de interactie van ioniserende straling met eiwitten en 
peptiden is van groot belang voor de astro- en radiobiologie, verschillende 
zachteröntgenmicroscopische technieken en onderzoek naar secundaire en tertiaire 
eiwitstructuren. In dit proefschrift kijken wij naar moleculaire 
fragmentatiepatronen van peptiden en eiwitten en hun niet-dissociatieve ionisatie-
opbrengsten als een functie van de moleculaire grootte en structuur. De 
moleculaire ionisatie- en fragmentatieprocessen zijn op gang gebracht door 
absorptie van energetische fotonen van 10-500 eV, d.w.z. VUV- en 
zachteröntgenfotonen. De belangrijkste conclusies voor elk hoofdstuk zijn de 
volgende: 

In Hoofdstuk 3 introduceren wij de resultaten van near-edge X-ray absorption 
massaspectrometrie van peptiden en eiwitten met diverse massa's voor twee 
fotonenergieën, één onder de ionisatiedrempel en resonant met de 1s- -
overgang en de andere  aanzienlijk boven de ionisatiedrempel. In beide gevallen 
wordt een gat in de C(1s)-binnenschil gecreëerd. Dit gat wordt vervolgens gevuld 
in een augerproces, waaraan twee valentie-elektronen deelnemen. Eén van de 
valentie-elektronen vervalt naar het C(1s)-gat terwijl het tweede valentie-elektron 
uit het molecuul wordt geworpen. Het augerproces verhoogt aldus de 
ladingstoestand van het molecuul met 1. Daarom worden voor resonante 1s- -
excitatie en directe ionisatie de aanvankelijke ladingen van de moleculen verhoogd 
met respectievelijk 1+ en 2+. De massa's van de gebruikte moleculen variëren van 
500 Da tot meer dan 12 kDa. Het grotendeels ontbreken van pieken behorende bij 
backbone-splitsing van peptides in de fragmentenmassaspectra verkregen met 
zachteröntgenabsorptie is duidelijk verschillend van wat wordt waargenomen met 
conventionele massaspectrometrie-technieken. Voor de kleinere moleculen, tot 
ongeveer 2 kDa, worden de massaspectra gedomineerd door kleine fragmenten, 

te 
kenmerken het gevolg zijn van niet-dissociatieve ionisatie. 

Moleculaire fragmentatie wordt niet voornamelijk gedreven door de toename van 
de ladingstoestand maar door de hoeveelheid energie die in het systeem wordt 
afgezet als gevolg van de absorptie van zachteröntgenstraling. De afgezette energie 
kan worden  afgeschat doordat het augerproces twee gaten achterlaat in de 
valentieschil. De gemiddelde hoeveelheid afgezette energie ligt in het bereik van 
15-25 eV. Door middel van een harmonische oscillator-model kan worden
verklaard dat de gedeponeerde excitatie-energie wordt omgezet tot een hogere
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interne temperatuur van het molecuul. Fragmentatie van het molecuul neemt sterk 
toe met de temperatuur en begint al bij een lagere temperatuur dan wat wordt 
waargenomen in de gangbare massaspectrometrietechnieken. De temperatuur 
varieerde van ongeveer 400 K in het grootste molecuul (12 kDa) tot bijna 1700 K in 
het kleinste molecuul met een massa van 0,5 kDa. De fragmentie bij lagere 
temperatuur wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door snelle lokale 
fragmentatie nabij de plek waar het  augerproces optreedt.  

De verhoudingen tussen fragmentatie- en niet-dissociatieve ionisatie-opbrengsten 
en de eiwit-temperatuur zijn in algemene zin in overeenstemming met resultaten 
uit eerder onderzoek aan laserdesorptie en thermische desorptie van eiwitten. 
Echter, kwalitatief verschillen deze spectra van die van zachteröntgenstraling, 
voornamelijk door een sterkere aanwezigheid van fragmenten gerelateerd aan 
backbone-splitsing en een zwakkere aanwezigheid van zogenoemde 
immoniumionen. 

Hoofdstuk 4 beschrijft een vergelijkbaar onderzoek aan peptiden, maar nu met 20 
eV VUV-fotonen, in plaats van de zachte röntgens gebruikt in hoofdstuk 3. De 
fotonen worden direct door de valentie-elektronen van het peptide geabsorbeerd. 
Omdat nu slechts één enkel gat wordt gecreëerd in de valentieschillen van de 
peptiden, wordt minder energie afgezet vergeleken met de absorptie van zachte 
röntgenstraling. De overgang van fragmentatie naar het niet-dissociërende 
ionisatieregime treedt op bij veel kleinere molecuulgrootte. Ondanks het feit dat er 
een algemene overgang is van dissociatieve ionisatie van zeer kleine peptiden naar 
niet-dissociatieve ionisatie van grotere systemen, is de relatie tussen niet-
dissociatieve ionisatie en moleculaire grootte niet monotoon voor de onderzochte 
moleculen. Dit wijkt af van onze eerdere waarnemingen voor 
zachteröntgenstraling. Door de kleinere hoeveelheid afgezette energie kunnen in 
meerdere moleculen processen gedreven door een specifieke molecuulstructuur of 
protonatiestaat optreden en opduiken in de spectra. Wij nemen bijvoorbeeld 
complementaire C- en N-terminusfragmenten waar voor angiotensine, melittine en 
gramicidine A.  

In het hoofdstuk worden de meest waarschijnlijke protoneringsplaatsen besproken 
en in het bijzonder voor melittine wordt de locatie van de door het foton 
geïnduceerde lading bepaald. Bovendien bestuderen wij de invloed van de 
fotonenenergie op de fotofragmentatiepatronen. Voor [gramicidine A + 2H]2+ tonen 
fotofragmentatiespectra gemeten bij fotonenenergieën van 14, 20 en 35 eV een 
overgang van overheersend excitatie naar ionisatie van diepe valentie-elektronen. 
De vingerafdruk hiervan is de overgang van verschillende grote enkelvoudig 
geladen sequentie-ionen naar de overeenkomstige dubbelgeladen toestand. De 
relatieve opbrengst aan immoniumionen neemt sterk toe met de fotonenenergie, 
terwijl de niet-dissociatieve ionisatie eerst toeneemt van 14 eV tot 20 eV en daarna 
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voor 35 eV weer afneemt. Voor 14 eV is de bijdrage van excitatie zonder ionisatie 
hoog. Dit leidt duidelijk tot een verlaagde fractie van niet-dissociërende ionisatie, 
terwijl voor 20 eV de bijdrage van excitatie zonder ionisatie laag is. Bij 35 eV 
worden de binnenste valentie-elektronen toegankelijk. Dienovereenkomstig neemt 
de gemiddelde energie die in het systeem wordt afgezet toe, hetgeen leidt tot een 
toename van dissociatie.  

Een interessant vervolgonderzoek zou kunnen zijn om te controleren of de 
afhankelijkheid van peptide- en eiwitfragmentatie op hun grootte ook bestaat voor 
energetische ionen. Bij interactie met een molecuul wisselwerken energetische 
ionen voornamelijk met de valentie-elektronen via zogeheten afremprocessen. De 
hierbij afgezette energie in de valentieschillen is vergelijkbaar met absorptie van 
VUV- en zachteröntgenfotonen. Om de overeenkomsten tussen fotonen en ionen te 
onderzoeken, moet een scan van niet-dissociërende ionisatie-opbrengsten voor 
diverse molecuulgroottes en ionen-energiën  worden gemaakt. Deze ionenbundels 
kunnen worden geleverd door een Supernanogan ionenbron, onlangs geïnstalleerd 
bij het Zernike Institute for Advanced Materials. De ionenexperimenten kunnen 
van belang zijn voor een moleculair begrip van protonen- en hadronentherapie. 

In Hoofdstuk 5 voeren wij een case-study voor zachteröntgenabsorptie uit met 
melittine. In dit hoofdstuk zijn de drie hoofdklassen van reactiekanalen die wij 
analyseren: niet-dissociërende ionisatie, verlies van kleine neutrale moleculen en 
vorming van ionen als gevolg van backbone-splitsing. De analyse van niet-
dissociatieve ionisatie-opbrengsten toont een aanzienlijke hoeveelheid dubbele 
ionisatie van geprotoneerd melittine onder de ionisatiedrempel. Dit verklaren wij 
door additionele secundaire ionisatieprocessen geïnduceerd door augerelektronen 
uitgezonden na zachteröntgenabsorptie. We constateren een duidelijke afname van 
deze niet-dissociatieve dubbele ionisatie onder de ionisatiedrempel voor een 
toenemende protoneringstoestand van melittine. De hoofdverklaring is de kleinere 
kans op secundaire ionisatie vanwege de minder compacte structuur van melittine 
voor hogere protonatietoestanden. Deze aanname staven we met Monte Carlo-
simulaties van secundaire-elektronenionisatie, waarbij we gebruikmaken van het 
independent atom model (IAM).  

Een ander geanalyseerd proces is het verlies van kleine neutrale moleculen. We 
nemen meerdere verliespieken waar, die wij toewijzen aan verlies van fragmenten 
door aminozuurresten in een peptide, bijvoorbeeld lysine (K), isoleucine (I) en 
arginine (R). Interessant genoeg worden al deze kanalen gedempt als een buffergas 
gedurende de bestraling wordt toegepast, met uitzondering van het aan arginine 
gerelateerde verlieskanaal, waarbij een massa van 44 Da wordt verloren. Dit 
impliceert dat dit kanaal gerelateerd aan arginine de laagste activeringsenergie of 
de hoogste dissociatiesnelheid heeft. De opbrengsten van de backbone-
splitsingsionen zijn gefit met superposities van niet-dissociatieve enkelvoudige 
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(NDSI) en dubbele (NDDI) ionisatiespectra. De verhouding tussen NDSI en NDDI 
in de fit definieert het relatieve belang van enkele en dubbele ionisatie voor het 
respectievelijke kanaal. Afwijkingen tussen de NDSI+NDDI-fit en gemeten 
fragmentspectra worden voornamelijk waargenomen in het 290-295 eV-
energiegebied, waar voor sommige fragmenten de experimentele data de fits 
overschrijden. Dit verschil  verklaren wij door de hogere activeringsenergie voor 
de vorming van deze fragmenten. 

De zeer gedetailleerde resultaten van de case study aan melittin leveren een schat 
aan informatie op over de interactie van energetische fotonen met peptides. 
Bovendien biedt de experimentele methodologie de mogelijkheid om in situ 
inzicht te krijgen in de structuur van één enkel peptide in de gasfase. 
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