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SAMENVATTINGG VOOR DE LEEK 

Eiwittenn vervullen in de chemische fabriek die leven heet een essentiële rol. Ze worden 
gebruiktt om structuur te geven (niet alleen aan pezen maar ook bijvoorbeeld aan een spin-
neweb),, dienen als opslag van voedingsstoffen, transporteren allerlei verbindingen, bewegen 
(spiersamentrekking),, en reguleren het verloop van tal van chemische reacties (verbranding 
maarr ook opbouw van nieuwe stoffen). 
Hierbijj  is de structuur van de eiwitten uitermate belangrijk. Eiwitten zijn opgebouwd uit (in 
principe)) 20 bouwstenen, die als kralen aan een ketting aaneengeregen worden, maar vouwen 
zichh ruimtelijk in vele verschillende vormen. Het is de vorm die een eiwit aanneemt waar-
doorr ze in staat zijn bepaalde bindingen aan te gaan met andere moleculen in hun omgeving 
enn reacties op een gecontroleerde manier te laten verlopen. Om tal van redenen zijn onder-
zoekerss geinterresseerd in deze structuren. Bijvoorbeeld om op kunstmatige wijze reacties te 
latenn verlopen, waartoe we met onze hedendaagse chemische kennis niet toe in staat zijn. Of 
omm te begrijpen hoe geneesmiddelen werken, die vaak hun functie vervullen doordat ze aan 
eiwittenn binden. 
Onderzoekk naar de ruimtelijke structuur van eiwitten kan ons dus veel leren, maar helaas is 
hett niet zo eenvoudig uit te voeren. Weliswaar bestaan er methoden, waarmee de structuren 
vann eiwitten tot in groot detail opgehelderd kunnen worden, maar deze zijn niet altijd even 
makkelijkk uit te voeren. Het begint al met het gegeven dat er grote hoeveelheden gezuiverd 
eiwitt voor nodig zijn —voor eiwitchemici is een paar milligram echt zuiver eiwit soms een 
immensee berg. En dan ben je, afhankelijk van de techniek die je toepassen wilt , Röntgendif-
fractiee of kernspinresonantie, nog aan een paar beperkingen gebonden. 
Gelukkigg blijkt het mogelijk te leren van het verleden. Want hoewel eiwitten theoretisch 
gezienn in een schier oneindig aantal vormen kunnen vouwen, blijkt het dat in de praktijk een 
paarr duizend bouwplannen worden gevonden. En met behulp van moderne technieken kun-
nenn we vrij snel de lineaire (keten-)structuur van heel veel eiwitten voorspellen, en zelfs aan-
nemelijkk maken dat een nieuw gevonden eiwit tot op zekere hoogte lijk t op eentje waarvan 
wee al (een deel van) de structuur van kennen. 
Tochh blijf t de wens om deze uitspraken experimenteel te toetsen bestaan, met name wan-
neerr een keuze uit meerdere modellen gemaakt moet worden. Daarom wilden we een snelle 
enn gevoelige meetmethode, massaspectrometrie, gebruiken om aan dergelijke gegevens te 
komen. . 
Dee opzet die we gekozen hebben is die van chemische cross-linking. Hierbij proberen we 
groepenn aan het oppervlak van eiwitten met reactieve stoffen aan elkaar vast te knopen. De 
stoffenn die we daarvoor gebruiken zijn ten opzichte van de grootte van de eiwitten die we 
bestuderenn klein, zodat als we de verbonden delen kunnen terugvinden, we weten welke 
delenn van het eiwit er dichtbij elkaar in de buurt zitten. Op deze manier perken we als het 
waree het aantal mogelijke structuren in, en kunnen we de modellen die worden voorspeld 
toetsen.. Een model waarin de afstanden tussen de met elkaar verbonden punten groter zijn 
dann de afstand die de gebruikte cross-linker kan overspannen is waarschijnlijk niet het juiste. 
Terwijll  een model waarin meerdere cross-links ruimtelijk in te passen zijn de juiste richting 
kann aangeven. 

Hett bleek vrij eenvoudig deze cross-links aan te brengen in eiwitten, maar helaas was de 
detectiee van de precieze posities van de links, ondanks de gevoeligheid van de gebruikte meet-
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methode,, niet zo gemakkelijk. Daarom gaan de hoofdstukken 2, 3 en 4 van dit proefschrift 
ookk voornamelijk over de ontwikkeling van technieken, waardoor we de signalen van stuk-
jess eiwit met daarin cross-links, die wel degelijk aanwezig waren, goed te onderscheiden en 
naderr te verifiëren. In hoofdstuk 5 wordt dan vervolgens een poging gedaan om aan de hand 
vann dergelijke links een model voor te stellen en nader te bewijzen. In hoofdstuk 6 gaan we 
naderr in op de nieuwe mogelijkheden die openstaan, nu we deze technische moeilijkheden 
eenmaall  hebben overwonnen. 
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