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Samenvatting 

De meeste eiwitten in de cel oefenen hun functie uit als subeenheden van grotere complexen. 
Kennis over de vouwing en onderlinge interacties van samenstellende subeenheden is vereist 
voor begrip van de structuur en dynamiek van zulke eiwitcomplexen en van de moleculaire 
mechanismen die ten grondslag liggen aan het verloop van biologische processen. Grote 
complexen zijn vaak niet toegankelijk voor technieken die gebruikt worden om gedetailleerde 
structuurinformatie te verkrijgen, zoals röntgendiffractie van eiwit(complex)kristallen en 
kernspinresonantie spectroscopie. Het oplossend vermogen van een andere techniek, cryo-
electronenmicroscopie is vaak niet hoog genoeg voor het verkrijgen van gedetailleerde 
informatie over de ruimtelijke rangschikking van subeenheden in eiwitcomplexen. In dit 
proefschrift wordt chemische cross-linking van eiwitten gebruikt, gekoppeld aan 
massaspectrometrische analyse van proteolytische peptiden (CXMS), teneinde 
structuurinformatie te verkrijgen. Met CXMS wordt de identiteit van gecross-linkte 
aminozuren en hun positie in de aminozuurvolgorde van de betreffende eiwitten vastgesteld, 
hetgeen informatie over de ruimtelijke structuur geeft, aangezien de gekoppelde aminozuren 
in het gecrosslinkte eiwit zich niet verder van elkaar kunnen bevinden dan de lengte van de 
spacer van het gebruikte bifunctionele reagens. Met deze informatie kan een topologische 
kaart worden verkregen omtrent de rangschikking van subeenheden in een complex. Hoewel 
CXMS al langer dan tien jaar wordt toegepast vormt de zeldzaamheid en de geringe 
hoeveelheid gecross-linkte peptiden in een digest een belangrijke analytische uitdaging, 
omdat door deze omstandigheid de massaspectrometrische analyse ervan wordt belemmerd. 
Vandaar dat in dit proeschrift methoden zijn ontwikkeld en toegepast gericht op de verrijking 
van gecrosslinkte peptiden. 

In hoofdstuk 2 wordt gebruik gemaakt van een benadering waarbij een azide-reactief 
cyclooctyn (ARCO) geconjugeerd aan een vaste drager wordt gebruikt voor de selectieve 
isolering van azide-bevattende peptiden, beschreven door Nessen et al., voor een studie naar 
de dynamiek en binaire interacties van alle subeenheden in een groot biologisch complex. 
Verscheidene cross-links in het 350 kDa RNA polymerase uit Bacillus subtilis werden 
geïdentificeerd met bis(succinimidyl) 3-azidomethyl glutaraat (BAMG) als cross-linker. 
Echter, de gebruikte ARCO-hars heeft bepaalde tekortkomingen die moeten worden 
overwonnen. Een belangrijk probleem is dat de gebonden peptiden na het vrijmaken van de 
harskorrels erg hydrofoob zijn, hetgeen mogelijk gerelateerd is aan de aanwezigheid van een 
benzylgroep in het gebruikte cycloctyn. Dit heeft twee problematische gevolgen. Ten eerste 
hebben de peptiden een sterke neiging tot aggregeren. Dit probleem kon echter worden 
verlicht door het verrijkte materiaal op te lossen vlak voor de LC-MS1MS2 analyse, na 
gedroogd te zijn in een vacuumcentrifuge vanuit een oplossing die TFA bevat. Ten tweede 
elueren de peptiden in een nauw tijdsbestek in de reversed phase LC stap voor de MS1MS2 
analyse. Deze geringe efficiëntie van de LC fractionering is nadelig voor de MS1MS2 
analyse. Verder vereist de koppeling van de met BAMG gecrosslinkte peptiden aan de 
ARCO-hars een lange incubatietijd (24 uur) bij een hoge temperatuur (40 °C). Deze nadelen 
van de ARCO-hars heeft geleid naar de ontwikkeling van een alternative vaste fase extractie 
methode die minder effect heeft op de hydrofobiciteit van de peptiden en die een snellere 



koppeling van de te isoleren peptiden oplevert. In hoofdstuk 3 wordt de conjugatie van 
monofluor-cyclooctyn (MFCO) als reactieve groep aan poly-dimethylamide beads 
beschreven en wordt de efficiëntie met betrekking tot de isolering en identificatie van azide-
bevattende gecrosslinkte peptiden getest. Na koppeling van modelpeptiden en het vrijmaken 
van de beads correspondeerden de verwachte producten met de hoofdpieken in massaspectra. 
Echter, ook werden verscheidene pieken waargenomen die het resultaat zijn van zijreacties. 
Bovendien vond er verlies van HF plaats bij electrospray ionisatie hetzij voor of na peptide 
fragmentatie. Dit vormt een probleem bij de identificatie van gecrosslinkte peptiden omdat de 
HF-deficiënte producten vaak niet verder werden gefragmenteerd, resulterend in onvoldoende 
informatie over de aminozuurvolgorde. Door deze complicatie, gecombineerd met het 
optreden van zijreacties, zijn we gedwongen te concluderen dat de MFCO hars niet geschikt 
is voor de verrijking en identificatie van gecross-linkte peptiden verkregen uit grote 
eiwitcomplexen.   

In hoofdstuk 4 wordt een nieuwe methode beschreven voor de verrijking van azide-
bevattende gecross-linkte peptide uit een grote overmaat ongemodificeerde peptiden. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van een vorm van 2-D strong cation exchange (2SCX) 
chromatografie, genoemd diagonale SCX chromatografie. In deze benadering wordt de 
azidogroep omgezet in een primaire aminogroep in een door tris(carboxyethyl)fosfine 
(TCEP) geïnduceerde reactie in fracties verkregen na de eerste SCX run. Onder de zure 
condities van de SCX chromatografie verkrijgen de gereduceerde gecross-linkte peptiden een 
extra positieve lading door protonering van de aminogroep. In de tweede run van de 
diagonale SCX chromatografie kunnen de gereduceerde peptiden zodoende selectief worden 
gescheiden van de overmaat ongemodificeerde peptide in die fractie. Een bijkomend voordeel 
van de omzetting van de relatief apolaire azidogroep in een aminogroep is een toegenomen 
oplosbaarheid in waterige oplossingen, hetgeen de hanteerbaarheid van de peptiden 
vergemakkelijkt. Een belangwekkende observatie was het optreden in de gasfase van 
splitsing van de amidegroep tussen cross-linker en peptiden, samen met splitsingen van 
peptidebindingen bij collision-induced dissociation. Deze combinatie van splitsingen maakte 
het mogelijk om naast het verkrijgen van informatie over de amizozuurvolgorde ook de 
massa te bepalen van de samenstellende peptiden in een cross-link, hetgeen ons in staat stelde 
om eiwit-eiwit interacties te identificeren in complexe monsters. De kracht van deze aanpak 
werd gedemonstreerd met een HeLa cell kernextract, waarin eiwit-eiwit interacties werden 
geïdentificeerd die niet eerder zijn waargenomen.  

In hoofdstuk 5 is de 2SCX techniek, ontwikkeld in hoofdstuk 4, toegepast bij het in kaart 
brengen van de plaatsen van interactie tussen bacteriële RNA polymerases en daaraan 
bindende eiwitten. In het bijzonder werden het Escherichia coli RNAP-UvrD complex en het 
Bacillus subtilis RNAP-PcrA complex bestudeerd. De interactie tussen het helicase UvrD en 
RNAP werd onthuld door identificatie van tien gecrosslinkte peptiden. Zeven crosslinks 
gecombineerd met ander bewijsmateriaal betreffende de interactie van het orthologe B. 
subtilis PcrA met RNAP wijzen op een bindingsplaats aan de bovenstroomse kant van 
RNAP. Dezelfde bindingsplaats wordt gebruikt door Mfd, een helicase dat een in de weg 
zittend en tot stilstand gekomen RNAP van de DNA template verwijdert  bij transcriptie-



gekoppelde DNA reparatie. Dit zou een vergelijkbare rol van UvrD en PcrA kunnen 
betekenen. UvrD/PcrA zouden RNAP kunnen losmaken van de template teneinde DNA 
replicatie te kunnen laten doorgaan na een botsing met een replicatievork. Drie andere 
RNAP-UvrD cross-links suggereren een alternatieve binding van UvrD aan de 
benedenstroomse kant van RNAP. Een cross-link tussen B. subtilis RNAP en een ander 
helicase, HelD, werd ook gedetecteerd aan de benedenstroomse kant van RNAP. Helicases 
aan de benedenstroomse kant zouden DNA bindende eiwitten kunnen verwijderen die anders 
de elongatie van RNAP zouden kunnen belemmeren of RNAP kunnen verwijderen bij een 
replicatie-transcriptie botsing. Een cross-link tussen RPOE, ook genoemd de δ subeenheid 
van RNAP, en het β' clamp gebied van RNAP werd eveneens geïdentificeerd, hetgeen 
suggereert hoe δ kan concurreren met de binding van RNAP aan DNA. Dit werk laat zien dat 
het gebruik van onze CXMS benadering nieuwe informatie geeft over het bacteriële 
transcriptieproces.   

Tenslotte worden in hoofdstuk 6 aanvullende strategiëen en optimilisaties bediscussieerd  ter 
verdere verbetering van de CXMS benaderingen die in dit proefschrift zijn gedemonstreerd. 
Ook wordt ingegaan op de mogelijkheid om conformatieveranderingen in eiwitten te 
bestuderen. De ontwikkelde technologie biedt ook de mogelijkheid in vivo te crosslinken, 
gevolgd door het in kaart brengen van eiwit-eiwit interacties in geïsoleerde complexen of op 
grote schaal. De verkregen data zullen bijdragen aan de kennis van de structuur van het 
netwerk van communicaties tussen eiwitten in de cel en van begrip van biologische processen 
op moleculair niveau. 


