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Dynamische Eiwit Affiniteits Selectie Massa Spectrometrie 

 

De rode draad in deze thesis is de ontwikkeling van dynamic protein affinity selection 

mass spectrometry. Hoofdstuk twee beschrijft de ontwikkeling van de basis van de 

methodologie, die gebruik maakt van herbruikbare nikkel kolommen. Het werd echter 

snel duidelijk dat veel van de receptoren die als doelwit gebruikt konden worden voor de 

screening, gebruikt moeten worden in een matrix die al snel voor verstoppingen in de 

kolom zouden zorgen. Dit leidde tot de inspiratie voor hoofdstuk drie. In hoofdstuk drie 

wordt het gebruik van magnetische beads als een “wegwerp” nikkel kolom beschreven, 

voor eenmalig gebruik per injectie van magnetische beads. Dit maakt het gebruik van 

vrijwel iedere receptor als doelwit mogelijk. Tenslotte is het vierde hoofdstuk geschreven 

nadat de observatie werd gedaan dat sommige van de stoffen die gescreend moesten 

worden zeer beperkte retentie hadden op de C18 SPE kolom. Voor die methodologie is 

het SPE-LC deel van het systeem verwijderd, wat het mogelijk maakt om iedere stof te 

gebruiken in de screening. 

 

De overkoepelende methode van dynamic protein affinity mass spectrometry heeft drie 

belangrijke voordelen: 

- De receptor en het mogelijke ligand binden in een goede benadering van natieve 

omstandigheden, wat artefacten voorkomt die ontstaan door de immobilisatie van 

de receptor. 

- Het gebruik van mass spectrometrie betekent dat er structurele informatie 

geleverd wordt over de gescreende stoffen. Dit zorgt er voor dat er nooit 

interferentie ontstaat door onzuiverheden of afbraakproducten. 

- De combinatie van de bindingsomstandigheden en de snelle scheiding van de 

gebonden en de ongebonden fractie zorgt er voor dat ook liganden met een 

zwakke affiniteit voor de receptor geïdentificeerd worden.  

 

Ook deze methode kent echter enkele nadelen. De belangrijkste is de beperkte 

meetsnelheid (het systeem met de magnetische beads doet er ongeveer een jaar over om 

een miljoen stoffen te screenen) ten opzichte van de size exclusion methodes. Daarnaast 
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vereist de methode uitgebreide optimalisatie wanneer een nieuwe receptor getest moet 

worden. Het is wellicht mogelijk om de screening sneller te maken door het gebruik van 

het systeem in hoofdstuk vier, maar dat kan alleen met een receptor die geschikt is voor 

de bindings omstandigheden die in dat systeem noodzakelijk zijn.  

 

Wanneer we kijken naar de gestelde doelen voor dit project, moeten we vaststellen dat 

deze thesis slechts de basis legt voor het hele project. Alle ontwikkelde methoden zijn 

getest met humane estrogeen receptor, een receptor die in onze groep veel wordt gebruikt 

voor methode ontwikkeling. De eerste tests waarbij de methodologie wordt gebruikt om 

voor andere receptoren te screenen, waaronder ook GPCRs, zien er veelbelovend uit, 

maar zijn nog niet afgerond en opgenomen in deze thesis, maar zullen door mijn 

opvolgers op de Vrije Universiteit gepubliceerd worden. In de verdere toekomst, zou ik 

graag zien dat de methode wordt getest voor fragment based screening. Het is niet met 

zekerheid te zeggen of de gevoeligheid van de methode genoeg is om fragment based 

screening te doen, maar als het lukt, zou die prestatie een tasbaar verschil kunnen maken 

in de ontdekking van nieuwe medicijnen. 


