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Dit proefschrift behandelt de toepassing van oppervlaktegeïnduceerde dissociatie
(SID) voor massaspectrometrische analyse. Onder massaspectrometrie (MS) verstaan we
het bepalen van de component(en) uit een monster aan de hand van de verhouding
tussen de massa en de elektrische lading. Elektrische lading hebben we door “ioniseren”
aan deze componenten gegeven. Moleculen die uit verschillende aantallen atomen of uit
verschillende soorten atomen bestaan, hebben een verschillende massa. Omdat ze een
lading hebben, kunnen de elektrisch geladen moleculen, d.w.z. ionen, makkelijk in het
luchtledige van de massaspectrometer gemanipuleerd, gescheiden en waargenomen
worden. In een massaspectrometer kan de verhouding tussen massa en lading van een
ion gemeten worden, en zodoende worden de moleculen “gewogen”. Nu is het mogelijk
dat ionen verschillende structuren maar dezelfde massa-ladingsverhouding (m/z) hebben.
Het wegen van fragmenten van die ionen kan dan helpen. Om ionen te laten fragmenteren
moeten we geweld gebruiken om de ionen van binnen warm te maken, zodat ze makkelijk
uit elkaar vallen. Een veelgebruikte methode hiervoor is het laten botsen van ionen met
gasvormige atomen (CID). Voor grote moleculen is echter meestal meer inwendige
energie nodig om ze kapot te maken dan voor kleine moleculen. In de in dit proefschrift
beschreven experimenten worden fragmenten gevormd door het botsen van ionen op een
vast oppervlak. SID is halverwege de jaren ’80 geïntroduceerd als alternatieve methode
om fragmenten te maken. Deze methode wordt echter nog niet routinematig toegepast
zoals bij gasfasebotsingen het geval is. In tegenstelling tot bij CID groeit bij SID de grootte
van hetgeen waarmee gebotst wordt, mee met het botsende ion. SID wordt vooral als
interessante methode gezien om ionen gemaakt van grote moleculen, zoals synthetische
polymeren en eiwitten, te fragmenteren.

In hoofdstuk 2 van dit proefschrift wordt de implementatie beschreven van SID in
een vluchttijdmassaspectrometer (TOF-MS). Een TOF-MS geeft de m/z van ionen weer
doordat verschillen in m/z resulteren in verschillen in vluchttijd. We hebben voor een TOF-
MS gekozen omdat deze in principe een onbeperkt massabereik heeft. Met deze eerste
studie wilden we voornamelijk de eigenschappen van onze TOF-MS aangaande
ionenopbrengst en oplossend vermogen onderzoeken. Derhalve hebben we voor deze
verkennende studie voor een ion van een vrij klein molecuul gekozen, namelijk het positief
geladen ion van benzeen. De fragmentatie van dit “radicaalkation” met SID is reeds goed
gekarakteriseerd door anderen. Om een hoge opbrengst aan fragmentionen vanaf het
oppervlak te krijgen, hebben we een oppervlak gebruikt bestaande uit een vloeibare,
geperfluoreerde polyether. Het was bekend dat met een dergelijk oppervlak de
neutralisatie van de ionen beperkt is. Bovendien treedt geen oplading van dit oppervlak op
door de botsingen van de geladen deeltjes. Uit de SID-fragmentspectra van benzeen
hebben we de omzetting van botsingsenergie naar inwendige energie met dit oppervlak in
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de tandem lineaire TOF-MS bepaald. Deze bedraagt 30±7 %. Dit is vergelijkbaar met de
omzetting die door anderen was bepaald voor een gefluoreerd “self-assembled
monolayer” oppervlak in een tandem quadrupoolmassaspectrometer (QMS). Deze
energieomzetting is veel hoger dan die verkregen met gasfasebotsingen. We hebben
ernaar gestreefd om zowel de selectie van het te botsen molecuul als de
onderscheidbaarheid van de fragmentionen in het fragmentspectrum optimaal te maken.
Daartoe hebben we de elektrische spanning op het botsoppervlak gepulst gemaakt.
Hierdoor kunnen ionen met een m/z lager dan die van het gewenste ion uit het SID-
fragmentspectrum verwijderd worden. Dankzij de gepulste spanning botsen ze namelijk
veel harder met het oppervlak. De te fragmenteren ionen worden om twee redenen in de
tijd gefocusseerd op het botsoppervlak. Ten eerste willen we een zo goed mogelijke
scheiding krijgen tussen alle ionen die bij ionisatie zijn ontstaan, opdat de gepulste selectie
optimaal is. Ten tweede willen we de fragmenten zo veel mogelijk op hetzelfde tijdstip
laten ontstaan. Zo kunnen vluchttijden van fragmenten met verschillende massa zo goed
mogelijk gescheiden worden. Desondanks laat het SID-spectrum zien dat scheiding
tussen de fragmenten niet zo goed is vergeleken met wat er met andere
massaspectrometers bereikt kan worden. Daarom hebben we een inventarisatie gemaakt
van de factoren die in onze massaspectrometer de resolutie kunnen beperken. We
hebben de gezamenlijke invloed van deze factoren berekend. Hieruit bleek dat de
verdeling van snelheden waarmee de fragmentionen van het botsoppervlak terugkaatsten
niet helemaal de lage resolutie kon verklaren. Er zijn waarschijnlijk ook onvolmaaktheden
in de ionenoptiek.

Hoofdstuk 3 behelst een vergelijkende studie tussen de tandem lineaire TOF-MS en
een tandem QMS. In deze studie hebben we het radicaalkation van difenylether gebruikt
als modelverbinding. Dit is iets groter dan benzeen maar ook vluchtig en kan met laserlicht
geïoniseerd worden. Om de omzetting van kinetische naar interne energie te bepalen,
hebben we eenzelfde deconvolutie van het fragmentspectrum gedaan als voor benzeen.
Ons is gebleken dat fundamentele aspecten zoals omzetting van energie onafhankelijk zijn
van de configuratie van de massaspectrometers, mits vergelijkbare botsoppervlakken
gebruikt worden. Daarbij hebben we laten zien dat voor de tandem TOF-MS de
geoptimaliseerde opbrengst aan fragmentionen leidt tot beperkte waarneming van
omleggingsfragmenten, vanwege competitieve verschuiving. Dit houdt in dat een fragment
dat een lage activeringsenergie nodig heeft maar een lange tijd nodig heeft om gevormd te
worden (dit is meestal het geval bij de zogenaamde omleggingsfragmenten), altijd maar in
zeer beperkte mate waargenomen wordt indien de beschikbare tijd kort is, ook al is de
inwendige energie hoog. Fragmenten waarvoor de benodigde inwendige energie hoger is,
maar waarvan de vorming veel sneller is (meestal het geval bij directe-breukfragmenten),
worden in grotere mate waargenomen. Om de opbrengst aan fragmentionen in de TOF-
MS hoog genoeg te maken, hebben we namelijk de versnelvelden in de
massaspectrometer sterker gemaakt. Hierdoor is ook de snelheid van de ionen groter
geworden en de beschikbare tijd voor fragmenteren korter (minder dan een miljoenste
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seconde). Hierdoor wordt een andere verhouding gevonden tussen omleggingsfragmenten
en de directe-breukfragmenten met de TOF-MS, dan met de tandem QMS, waar de tijd
beschikbaar voor fragmentatie ongeveer vijf maal een miljoenste seconde is. Met behulp
van difenylether waarvan alle waterstofatomen vervangen zijn door deuteriumatomen, die
per atoom twee maal zo zwaar zijn, hebben we reacties tussen de ionen van difenylether
en het oppervlak waar kunnen nemen. Deze reacties konden worden aangetoond doordat
er fragmenten in het SID spectrum verschenen met een massa die niet overeenkwam met
een mogelijke combinatie van de deuteriumatomen van het gebotste ion, maar een massa
tussen deze mogelijke waarden in. Dit duidt aan dat er tijdens de botsing waterstofatomen,
afkomstig van een gekozen waterstofbevattend oppervlak, meegegaan zijn met het
botsende ion. Daarnaast hebben we, op dezelfde manier, de ion-oppervlakreacties
bestudeerd van de omleggingsfragmenten van het radicaalkation van difenylether.

In Hoofdstuk 4 hebben we SID toegepast om het fragmentatiegedrag van
verschillende groottes en ladingstoestanden te bestuderen van een nieuwe klasse van
synthetische polymeren: dendrimeren. Deze studie is uitgevoerde met behulp van de
elektrospray/tandem QMS van Wysocki en medewerkers. Het gemak van fragmentatie
van de geprotoneerde polypropylenamine (POPAM) dendrimeren bleek onafhankelijk te
zijn van de ladingstoestand, althans voor de bestudeerde ladingstoestanden. Dit geeft aan
dat destabilisatie door Coulombrepulsie binnen het ion niet belangrijk is voor de
fragmentatie van deze ionen. Dit resultaat met de dendrimeren staat in contrast met
eerder verkregen resultaten voor peptiden. Voor peptiden wordt de dissociatie over het
algemeen wel vergemakkelijkt door een hogere ladingstoestand. Bij de POPAM
dendrimeren is de noodzaak niet aanwezig om de protonen te ‘mobiliseren’ naar plaatsen
waar ze laagenergetische fragmentatiereacties kunnen bevorderen. Hier zitten de
protonen reeds op plaatsen waar ze de fragmentatie kunnen bevorderen, omdat deze
posities de laagste gasfasebasiciteit hebben binnen het ion. Bij peptiden zijn de plaatsen
met de laagste gasfasebasiciteit verschillend van de plaatsen waar de protonen nodig zijn
om de laagenergetische fragmentatiereacties te bevorderen. Hierbij geldt dat hoe meer
protonen er aanwezig zijn (hoe hoger de ladingstoestand), hoe makkelijker de protonen
naar de plaatsen met lagere gasfasebasiciteit gebracht kunnen worden. Daarom bevordert
een hogere ladingstoestand het gemak van dissociëren wel voor peptiden.

In Hoofdstuk 5 hebben we vastgesteld wat het laagstenergetische
fragmentatiekanaal van het geprotoneerde POPAM dendrimeer DAB(PA)8H

+ is door CID
in een ionenvalmassaspectrometer (ITMS). Daarnaast hebben we de fragmenten weer
laten fragmenteren (ITMS3) om te laten zien dat fragmenten mogelijk sequentieel gevormd
kunnen worden. Met behulp van een  Fourier-transform ion-cyclotronresonantie
massaspectrometer (FTMS) hebben we de ionen van de POPAM dendrimeren laten
fragmenteren na meervoudige laagenergetische gasfasebotsingen. Dit proces hebben we
als functie van de botsingsenergie van de ionen bekeken en vergeleken met SID. Op basis
van de experimentele resultaten met SID hebben we een schatting gemaakt van de relatie
tussen de inwendige energie en de fragmentatiesnelheid van de ionen. Ook hebben we
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theoretische berekeningen gedaan aangaande de relatie tussen inwendige energie en
fragmentatiesnelheid voor het dendrimeer DAB(PA)8H

+. Deze resultaten zijn redelijk in
overeenstemming. Doordat de beschikbare tijd voor fragmentatie in de FTMS CID
experimenten veel langer is dan die in de SID-experimenten (10 seconden tegenover een
paar miljoenste van een seconde) is de benodigde inwendige energie om de ionen te laten
fragmenteren, lager. De hoeveelheden fragmentionen bij een bepaalde botsingsenergie
met CID hebben we ook op grond van de theoretische berekeningen bepaald. In eerste
benadering lijken deze resultaten minder goed in overeenstemming: in de praktijk is veel
meer interne energie nodig in de FTMS dan volgens de berekening. Ter verklaring hebben
we beredeneerd, dat in de FTMS CID experimenten de ionen binnen de tijd van het
experiment met een bepaalde snelheid hun inwendige energie verkrijgen en weer
verliezen. Dit is anders dan bij de QMS SID experimenten, waarbij de bewegingsenergie
onmiddellijk naar inwendige energie omgezet wordt en de tijd te kort is voor de ionen om
af te kunnen koelen. Door het proces van opwarmen en afkoelen in de FTMS hebben de
ionen korter de tijd om uit elkaar te vallen dan het experiment duurt. Daardoor moet de
inwendige energie waarbij de fragmentatie verloopt hoger zijn dan verwacht op grond van
de tijdsduur van het experiment.

In alle hoofdstukken zijn de fragmentspectra opgenomen over een bepaald gebied
van botsingsenergieën. Energieopgeloste fragmentspectra van verbindingen met bekende
activeringsenergieën zijn gebruikt voor de karakterisering van de energieomzetting door
SID in de Hoofdstukken 2 en 3. In Hoofstukken 4 en 5 wordt energieopgeloste
fragmentatie toegepast om fragmentatiegedrag van de quasi-moleculaire ionen van
dendrimeren op te helderen.


