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To understand the basic principles of life, knowledge of the behavior of 
cells at the molecular level is needed. One key aspect is the dynamics 

of the cellular proteome, the proteins present in the cell at a given moment. 
Cellular proteome dynamics comprises changes in protein synthesis rates, post-
translational modifications and protein-protein interactions on a proteome-
wide scale. Information on these different levels will reveal regulatory circuits 
underlying cellular adaptation and thereby give insight on cellular behavior. 
In this thesis the development of enrichment methods directed towards azide-
containing peptides aimed at mass spectrometric analysis of the different aspects 
of proteome dynamics is described.

In Chapter 2 the development of an enrichment method based on covalent 
capturing on solid phase is described. Different solid supports, cleavable linkers 
and reactive groups have been used to synthesize different types of resin. Peptides 
containing the unnatural azide-containing amino acid azidohomoalanine (azhal) 
were used to test the compatibility and applicability of the methods.

As an alternative for covalent capturing of azide-containing peptides on a solid 
phase, the possibilities of affinity purification based on fluorous solid phase 
extraction (FSPE) have been explored, which is described in Chapter 3. Cleavable 
fluorous tags directed towards cysteine- and azhal-containing peptides have been 
designed and synthesized. Even though some promising results were obtained, 
successful application of fluorous solid phase extraction still needs optimization, 
both on the labeling, the enrichment and analysis side. 

Chapter 4 presents a general enrichment method based on covalent capturing 
of azide-containing peptides by the azide reactive cyclooctyne (ARCO) resin 
to study the different aspects of proteome dynamics by mass spectrometry. To 
study protein structures by chemical cross-linking and mass spectrometry, the 
method was used to enrich peptides derived from cytochrome c treated with 
the azide-containing cross-linker bis(succinimidyl)-3-azidomethyl glutarate 
(BAMG). Sequestration of peptides derived from an Escherichia coli proteome, 
pulse labeled with the bio-orthogonal amino acid azidohomoalanine as substitute 
for methionine, allows identification of numerous newly synthesized proteins. In 
this study, the method is found to be very specific, as after enrichment over 87% 
of all peptides contain (modified) azidohomoalanine.
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In Chapter 5 the use of the ARCO-resin has been optimized to study protein 
structures by chemical cross-linking and mass spectrometry. The inclusion of 
strong cation exchange (SCX) after enrichment by the ARCO-resin of peptides 
cross-linked by the azide-containing cross-linker BAMG allowed selective 
isolation and identification of the structure informative type 2 cross-links. For 
two proteins, cytochrome c and NK1, a natural splice variant of hepatocyte 
growth factor/scatter factor (HGF/SF), nearly all lysine residues were found to 
be modified. Furthermore, for NK1 a type 2 cross-link was identified that suggests 
the protein in solution can have a different structure than observed in crystals.

Finally, Chapter 6 discusses the developed enrichment method; improvements 
are presented and possible applications are discussed. Future experiments 
are described to use the enrichment method to study the level of regulation 
of protein synthesis in Escherichia coli. The use of the information acquired on 
proteome dynamics for further research is also discussed. This will bring us a 
little bit closer to understanding the molecular mechanisms that are responsible 
for cellular adaptation and thereby to understanding the living cell.
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Om het leven te kunnen begrijpen is kennis van het gedrag van cellen op 
moleculair niveau nodig. Een belangrijk aspect hiervan is de dynamiek 

van het cellulaire proteoom, alle eiwitten die op een specifiek moment aanwezig 
zijn in de cel. Onder de dynamiek van het proteoom vallen de veranderingen 
in de eiwitsynthesesnelheden, post-translationele modificaties en eiwit-eiwit 
interacties op proteoomwijde schaal. Informatie op deze verschillende niveaus 
zal de onderliggende mechanismen aan het licht kunnen brengen die betrokken 
zijn bij adaptatie van cellen, en daarmee inzicht geven in cellulair gedrag. Dit 
proefschrift beschrijft de ontwikkeling van verschillende methoden gericht op het 
verrijken van azide-bevattende peptiden voor analyse met massaspectrometrie 
om de verschillende aspecten van de dynamiek van het proteoom te kunnen 
bestuderen.

In Hoofdstuk 2 is de ontwikkeling van een verrijkingsmethode voor azide-
bevattende peptiden beschreven die gebaseerd is op het vangen van moleculen 
op een vaste drager. Verscheidene vaste dragers, splitsbare linkers en reactieve 
groepen zijn gebruikt om verschillende soorten hars te maken. Peptiden met 
het niet-natuurlijke azide-bevattende aminozuur azidohomoalanine (azhal) zijn 
gebruikt om de compatibiliteit en de toepasbaarheid van de methoden te testen.

Als alternatief voor het vangen van azide-bevattende peptiden op een vaste 
drager, zijn de mogelijkheden van affiniteitzuivering door middel van fluorous 
solid phase extraction (FSPE) onderzocht, beschreven in Hoofdstuk 3. Deze 
affiniteitzuivering maakt gebruik van de interacties tussen fluorbevattende 
koolstofverbindingen. Gefluorideerde labels met verbreekbare linkers en gericht 
op cysteïne- of azhalbevattende peptiden zijn ontworpen en gesynthetiseerd. 
Hoewel er enkele veelbelovende resultaten zijn verkregen, zal de methode 
moeten worden geoptimaliseerd om dit type van affiniteitzuivering te kunnen 
toepassen op complexe peptidenmengsels. 

Hoofdstuk 4 beschrijft een algemene methode die gebaseerd is op de verrijking 
van azide-bevattende peptiden via een covalente reactie op de azide reactieve 
cyclooctyn (ARCO) hars. Hiermee is het mogelijk om de verschillende aspecten van 
de dynamiek van het proteoom te kunnen bestuderen met massaspectrometrie. 
Om eiwitstructuren te kunnen bestuderen met chemische cross-linking en 
massaspectrometrie, is de methode gebruikt om peptiden te verrijken die 
afkomstig zijn van cytochroom c behandeld met de azide-bevattende cross-linker 
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bis(succinimidyl)-3-azidomethylglutaraat (BAMG). Verrijking van peptiden 
afkomstig van een Escherichia coli proteoom, korte tijd gelabeld met het bio-
orthogonale aminozuur azhal als substituut voor methionine, maakt het mogelijk 
om een groot aantal nieuw gesynthetiseerde eiwitten te identificeren. Verder 
blijkt uit deze studie dat de ontwikkelde methode zeer specifiek is; na verrijking 
bevat meer dan 87% van alle geïdentificeerde peptiden het (gemodificeerde) 
azhal residu. 

In Hoofdstuk 5 is het gebruik van de ARCO-hars geoptimaliseerd om 
eiwitstructuren te bestuderen met chemische cross-linking en massaspectrometrie. 
Door na de verrijking van de azide-bevattende gecross-linkte peptiden met de 
ARCO-hars deze verder te scheiden met een sterke kationwisselaar (SCX), is 
het mogelijk om selectief de structuur informatieve type 2 cross-links te isoleren 
en identificeren. Voor twee eiwitten, cytochroom c en NK1, een natuurlijk 
voorkomende splitsingsvariant van hepatocyte growth factor/scatter factor (HGF/
SF), zijn bijna alle lysineresiduen gemodificeerd teruggevonden. Verder is er 
voor NK1 een type 2 cross-link geïdentificeerd die suggereert dat de structuur 
van dit eiwit in oplossing verschilt van degene die in kristallen is gevonden. 

Hoofdstuk 6 bespreekt de ontwikkelde verrijkingsmethode voor azide-bevattende 
peptiden; mogelijke verbeteringen worden aangedragen en verschillende 
toepassingen van de methode worden besproken. Verder worden experimenten 
beschreven om de verrijkingsmethode te gebruiken om het niveau van 
regulering van de eiwitsynthese in Escherichia coli te bestuderen. Daarnaast 
wordt aangegeven hoe de verkregen informatie, met betrekking tot de dynamiek 
van het proteoom, kan worden gebruikt voor toekomstig onderzoek. Dit brengt 
ons een stap dichterbij tot het begrijpen van de moleculaire mechanismen die 
verantwoordelijk zijn voor cellulaire adaptatie en daarmee tot het begrijpen van 
de levende cel.




