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SAMENVATTIN G G 

Dee snelheid waarmee gen- en eiwitsequenties beschikbaar komen is niet bij te benen op het 
niveauu van het verwerven van driedimensionale structuurinformatie van de betreffende eiwit-
ten.. Weliswaar is het mogelijk de structuren van een groot deel van de 15 miljoen bekende 
enn voorspelde eiwitten af te leiden uit de gemeenschappelijke bouwplannen (op het moment 
luidtt de schatting dat er enkele duizenden vouwschemas bestaan), zij het dat van de meeste 
schemass nog geen duidelijk voorbeeld voorhanden is. 
Dee meeste eiwitten functioneren als deel van complexen, die dynamisch worden gereguleerd 
inn opbouw en afbraak. Hierdoor is het verkrijgen van structuurinformatie van deze com-
plexenn een nog veel grotere uitdaging. 
Gedeeltelijkk kunnen we ons een beeld vormen van complexe structuren door middel van 
analoogg modelleren van structuurinformatie. Door vergelijking van homologe sequenties en 
daarvann afgeleide informatie met bestaande driedimensionale structuurinformatie, kunnen we 
voorspellingenn doen voor structuren. Het is ook mogelijk hogere orde structuur te modelleren 
doorr middel van het inpassen van losse structuren in ruimtelijke inpasstudies. Toch blijf t het 
wenselijkk modellen te toetsen aan de hand van experimentele gegevens. 
Aangezienn massaspectrometrie een zeer gevoelige en snel uit te voeren analysetechniek is, is 
getrachtt gebruik te maken van deze methode om gegevens te verkrijgen die inpasbaar zijn in 
eiwitstructuurstudies.. Dit proefschrift vormt een aanzet daartoe. 
Doorr middel van covalente crosslinking van aminozuren kunnen we een inzicht krijgen in de 
afstandenn waarmee deze residuen ruimtelijk gescheiden zijn. Middels massaspectrometrische 
analysee van de mengsels die na cross-linking van een eiwitcomplex zijn gegenereerd en kennis 
overr de afstanden die door de crosslinker worden overbrugd kunnen deze gegevens worden 
ingepastt in de voorspelde ruimtelijke modellen. 
Hett bleek echter niet simpel om signalen van gecrosslinkte peptiden eenduidig te onderschei-
denn in dergelijke mengsels. Daarom is eerst gezocht naar technische verbeteringen alvorens de 
ruimtelijkee analyses te verrichten. 
Doorr de crosslinker van een markerende groep te voorzien die specifieke signalen geeft bij 
massaspectrometrischee fragmentatie werd gepoogd een linker te ontwerpen die de analyse 
eenvoudigerr maakt. Aanzetten daartoe zijn beschreven in hoofdstuk 2 (cross-linker BID) en 
inn het begin van hoofdstuk 6 (crosslinker MMBP). De crosslinker BID bleek eenvoudig te 
maken,, en is ook met succes toegepast op eiwitcomplexen. Helaas bleek de afsplitsing van de 
markeergroepp tijdens de massaspectrometrische analyse suboptimaal. De crosslinker MMBP, 
diee wel de gewenste opbrengst van markeerionen gaf, was daarentegen moeilijk te bereiden. 
Anderee mogelijkheden zijn met meer succes toegepast. Door inbouw van de stabiele zuur-
stofisotoopp , K O in de C terminus van peptiden tijdens de proteolyse is het mogelijk gebleken 
gecrosslinktee peptiden snel en eenduidig te onderscheiden. Gecrosslinkte peptiden bevatten 
immerss twee C-termini, en zullen dus tweemaal zoveel  1KO inbouwen. In hoofdstuk 4 is 
dezee methode beschreven, tezamen met de toepassing ervan op een eiwitcomplex (RAD18-
RAD6)) dat betrokken is bij DNA reparatie. 

Hoofdstukk 3 geeft een kort overzicht over de automatisering van de data-analyse, waarmee het 
mogelijkk is in korte tijd een zeer groot aantal alternatieven te overzien waaruit nader gekozen 
moett worden. 
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InIn hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de mogelijkheid om door middel van de afstandsrestricties 
diee met behulp van crosslinking verkregen zijn een model te bouwen voor een groot eiwit-
complex.. Met gebruikmaking van gegevens over de functie en membraanassociatie van het 
prohibitinecomplexx dat een rol speelt bij het begeleiden van de eiwitsynthese in mitochondria, 
iss een meest waarschijnlijke structuur gekozen uit de vele mogelijke voorspellingen. 
Tenslottee worden de mogelijkheden die crosslinking biedt voor eiwitstructuuronderzoek, met 
namee in samenhang met andere analytische technieken, samengevat in hoofdstuk 6. 
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