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Waterstofperoxide (H2O2) werd altijd beschouwd als een ongewenst 
nevenproduct van aerobe ademhaling dat onomkeerbare schade 
toebrengt aan cellulaire biomoleculen. In de laatste twee decennia 
werd duidelijk dat H2O2 een essentiële "secundaire boodschapper" is bij 
signaaloverdracht in cellen. Peroxiredoxine 1 (Prdx1), een H2O2 
opruimer uit het cytosol, fungeert als een H2O2-sensor en draagt 
oxidatieve equivalenten over naar minder reactieve thiolen van 
partnereiwitten via de vorming van een tijdelijk disulfide, een 
mechanisme dat redox-relay genoemd wordt. Dit verklaart waarom 
oxidatie ook wordt waargenomen bij minder prominent aanwezige 
eiwitten die een miljoen maal trager dan Prdx1 reageren met H2O2, 
zoals het geval is met ASK1, een kinase dat de signaalcascade initieert 
die resulteert in de downstream-transcriptie van pro-inflammatoire 
genen. Inderdaad, ASK1 is geïdentificeerd als een interactiepartner van 
Prdx1. 

Het doel van mijn doctoraatsthesis is om inzicht te verschaffen in zowel 
de specificiteit als het mechanisme van de Prdx1:ASK1 redox-relay door 
een combinatie van in vivo- en in vitro-technieken. Zo maakte ik de 
Prdx1:ASK1-interactie zichtbaar in menselijke embryonale niercellen 
(HEK) bij verhoogde intracellulaire H2O2-niveaus. Bovendien heb ik 
verschillende mechanistische details van de interactie opgehelderd. 
Ten eerste heb ik aangetoond dat het peroxidatische cysteïne van Prdx1 
verantwoordelijk is voor de overdracht van oxidatieve equivalenten van 
Prdx1 naar ASK1. Ten tweede heb ik aangetoond dat Prdx1 interageert 
met het thioredoxine-bindende domein van ASK1 (ASK1-TBD) waar ook 
het redox-gevoelige cysteïne van ASK1 zich bevindt en dat deze 
interactie kan plaatsvinden zonder tussenkomst van een ‘scaffolding’ 
eiwit. Om de Prdx1:ASK1-interactie in een meer fysiologische context 
te plaatsen, onderzocht ik deze interactie in gedifferentieerde subtypes 
van beenmerg-afgeleide macrofagen. Ik toonde aan dat niet alleen 
Prdx1 zelf verschillende functies heeft, maar dat ook de Prdx1:ASK1-
interactie verschilt in de verschillende macrofaag-subtypes. Verder 
gaven mijn resultaten inzicht in de betrokkenheid van Prdx1 bij de 
overleving van gedifferentieerde macrofagen bij blootstelling aan 
oxidatieve stress. 

Samengevat toonde ik in mijn thesis de details van het redox-
relaymechanisme van Prdx1:ASK1 in reactie op H2O2-inductie in HEK-
zoogdiercellen, en de verschillende rollen van Prdx1 in de differentieel 
gepolariseerde beenmerg-afgeleide macrofagen. In opvolgstudies wil 
het lab de architectuur van het Prdx1:ASK1 redox-relay complex en de 
downstreameffecten van deze eiwit-eiwitinteractie ophelderen. 
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