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Samenvatting

De overgangvan gecondenseerde materie naar intacte ionen in de gasfase is een belangrijk
probleem in de massaspectrometrie. Technieken die gebaseerd zijn op desorptie van stof-
fen met behulp van laserlicht hebben inmiddels hun kwaliteiten bewezen. Dit blijkt uit tal-
loze succesvolle experimenten aan polaire, niet-vluchtige, zware en soms zelfs thermisch
fragiele moleculen in monsters van complexe organische samenstelling. Een bijkomend
voordeel van laserdesorptietechnieken is de mogelijkheid om laserbundels te focusseren
tot zeer kleine diameter. Dit maakt het mogelijk om oppervlakken op micrometerschaal
plaatsopgelost te bestuderen.

Het onderwerp van dit proefschrift is de implementatie van laserdesorptietechnieken
in massaspectrometers die gebruik maken van het ionenvalprincipe voor het invangen
en massascheiden van ionen. Er bestaan twee typen massaspectrometers die van dit
principe uitgaan: de Fourier-transformatie ionencyclotronresonantie massaspectrometer
(FTICR-MS) en de quadrupolaire ionenvalmassaspectrometer (ITMS). De theoretische
achtergronden en de werking van beide systemen worden beschreven in hoofdstuk 2. De
toepassing van een FTICR-MS of een ITMS voor de analyse van ionen, die gevormd zijn
met behulp van laserdesorptie, is veelbelovend, maar zeker niet eenvoudig. Een groot
aantal van de experimenten en de ontwikkelingen van apparatuur en methodologie, die
beschreven zijn in dit proefschrift, vonden zodoende hun oorsprong in problemen, die
hierbij naar voren kwamen.

Hoofdstuk 3 behandelt de toepassing van een nieuwe externe ionenbron voor matrix-
geassisteerde laserdesorptie en -ionisatie in het FTICR-MS instrument. De prestaties van
deze configuratie, met name met betrekking tot de nauwkeurigheid van de massabepaling
en massa-afhankelijke meetgevoeligheid, zijn gekarakteriseerd aan de hand van metingen
aan polymeren. De experimentele resultaten konden worden gebruikt voor het ontwikke-
len van nieuwe methoden voor het verwerken van massaspectrale informatie, waarmee de
massa van eindgroepen van polymeren kon worden bepaald met een nauwkeurigheid beter
dan 0.003 u en 0.02 u voor het massagebied van respectievelijkm=z 500 tot 1400 enm=z
3400 tot 5000. Deze getallen tonen duidelijk de onge¨evenaarde massanauwkeurigheid van
de nieuwe instrumentele configuratie aan. De gemeten moleculaire gewichtsverdelingen
zijn echter misvormd als gevolg van een massa-afhankelijkheid in het ionentransport. Dit
fenomeen wordt veroorzaakt door vluchttijdeffecten en is inherent aan de toepassing van
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een gepulste ionisatietechniek in een externe bron van een FTICR-MS instrument. Het
kon worden aangetoond dat de juiste gewichtsverdelingen worden verkregen door me-
tingen te verrichten bij verschillende vluchttijden en vervolgens de gemeten massaspectra
over elkaar heen te leggen.

In hoofdstuk 4 worden de MALDI-FTICR-MS techniek en de methoden, die ontwik-
keld zijn in hoofdstuk 3, toegepast op triblock co-polymeren van poly(propyleenoxide)
en poly(ethyleenoxide). De resultaten laten zien dat naast massa-afhankelijkheden in het
ionentransport ook variaties in isotooppatronen en het samenvallen van verschillende mas-
sapieken de interpretatie van massaspectra van polymeren kunnen bemoeilijken. Om voor
deze effecten te corrigeren wordt er een nieuwe strategie ontwikkeld om de verdelingen
in de bloklengtes in het co-polymeer te bepalen. Met deze strategie was het voor het
eerst mogelijk om gedetailleerde moleculaire gewichtsinformatie te verkrijgen over zo’n
gecompliceerd monster. De juistheid van deze analytische strategie wordt ondersteund
door de experimentele verificatie, dat de bloklengteverdelingen voor het bestudeerde co-
polymeer niet gecorreleerd zijn.

De MALDI experimenten leerden dat de experimentele mogelijkheden van het FTICR-
MS instrument enorm toenemen als de ingesloten ionen gemanipuleerd kunnen worden
op basis van hun massa. Hiertoe werd een nieuwe functiegenerator voor arbitraire golf-
functies ontwikkeld. Hoofdstuk 5 beschrijft het ontwerp en de prestaties van deze func-
tiegenerator. De hoge graad van massaselectiviteit, die hiermee verkregen wordt, blijkt uit
FTICR-MS experimenten waarin alle isotopen uit een polyoxyalkeenamine verdeling (ge-
produceerd met MALDI) verwijderd worden en waarin ´eén enkele isotoop in de verdeling
in ladingstoestanden van cytochrome c (geproduceerd met electrospray) ge¨ısoleerd wordt.

In hoofdstuk 6 wordt deze functiegenerator toegepast om te onderzoeken in hoe-
verre isotoopmodulaties de bepaling van moleculaire gewichtsverdelingen in polymeren
beı̈nvloeden. Isotoopmodulaties komen tot uiting als een golfpatroon in het FTICR-MS
signaal, dat gemeten wordt in het tijdsdomein. Zij worden veroorzaakt door interferen-
tie als gevolg van kleine frequentieverschillen in de cirkelbewegingen die verschillende
isotopen beschrijven. De experimentele resultaten tonen aan dat aanzienlijke fouten in
de gemeten relatieve intensiteit ontstaan, indien het gemeten FTICR-MS signaal min-
der dan twee modulatieperiodes bevat. Computersimulaties bevestigen hetzelfde effect
als zijnde veroorzaakt door isotoopmodulaties. Dankzij de nieuwe functiegenerator was
het mogelijk om metingen te verrichten aan een monoisotopische polymeerverdeling, die
tevoren bestudeerd was met behulp van computersimulaties. Deze metingen vertonen
geen fouten als functie van de meettijd. Dit bewijst dat isotoopmodulaties de bepaling
van gewichtsverdelingen verstoren, indien het FTICR-MS signaal te kort gemeten wordt.

Hoofdstuk 7 beschrijft een nieuw MALDI-ITMS instrument met een externe ionen-
bron. Ook in dit hoofdstuk worden synthetische polymeren gebruikt om de prestaties
van dit instrument te karakteriseren. Massa-afhankelijkheden in de metingen worden on-
derzocht door de resultaten van metingen aan polymeerstandaarden in het massagebied
vanm=z 400 tot 3400 te vergelijken met resultaten, die verkregen waren met MALDI-
TOF-MS. Hieruit blijkt dat het mogelijk is om in een massagebied, kleiner dan 1000
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u, dergelijke afhankelijkheden uit te schakelen door optimale experimentele condities
te kiezen. Deze waarneming wordt gestaafd door metingen aan poly(ethyleenoxide)
poly(propyleenoxide) co-polymeren. Wanneer echter naar de massanauwkeurigheid van
de metingen gekeken wordt, dan valt op dat deze sterk be¨ınvloed worden door het totale
aantal ionen dat ingesloten is. Als gevolg hiervan is het noodzakelijk voor het verkrijgen
van reproduceerbare resultaten om dit aantal nauwkeurig te beheersen. In MALDI experi-
menten is dit mogelijk door het laservermogen net boven de ionisatiedrempel in te stellen.
Deze werkwijze is succesvol toegepast om de massa van drie verschillende eindgroepen
in een complex polymeermonster te bepalen met een nauwkeurigheid, die beter is dan 0.1
u.

Tenslotte wordt de ervaring, die verkregen is op het gebied van laserdesorptie en van
ionenvalmassaspectrometers, teogepast in hoofdstuk 8 om een nieuwe ionenbron voor
plaatsopgelost onderzoek met een resolutie van 15�m te ontwikkelen. Deze bron is met
succes ingebouwd in een ITMS instrument. De resultaten van een verkennende studie aan
de pigmenten in een dwarsdoorsnede van een verfmonster tonen een voorlopige plaatsre-
solutie van 25�m aan en illustreren de mogelijkheden om plaatsopgelost structuuronder-
zoek door middel van MSn experimenten te verrichten.




