
 
 
  

Promotoren:  
 
Prof. dr. Peter Tompa 
Prof. dr. Gustavo J. Gutierrez 
 
De verdediging heeft plaats op  

Vrijdag 7 september 2018 om 13u30 

in Auditorium D.0.02 op de Campus Humanities, 
Sciences and Engineering van de Vrije Universiteit 
Brussel, Pleinlaan 2 te 1050 Elsene, en zal worden 
gevolgd door een receptie 
 
Samenstelling van de jury: 

 
Prof. dr. Geert Angenon (voorzitter) 
Prof. dr. Patrick Vanderheyden (secretaris) 
Prof. dr. Jean-Pierre Hernalsteens 
Prof. dr. Caroline Smet-Nocca (Lille, France) 
Prof. dr. Emilia Pedone (University of Naples, Italy) 
 
 
 
 
 

 

Cesyen Cedeno studeerde in 2010 af 
als chemicus aan de Universidad de Los 
Andes, Mérida, Venezuela. 
Vervolgens trad hij toe tot de groep 
Research Structural Biology aan de VIB-
VUB met de steun van een Marie Curie 
fellowship (IDPbyNMR-programma). 
 
In het kader van zijn doctoraat heeft 
Cesyen verschillende internationale 
(Europese) conferenties en cursussen 
bijgewoond. 
 
Cesyen is auteur van 4 publicaties 
tijdens zijn tijd als student in Venezuela 
en 7 publicaties tijdens zijn tijd als 
doctoraatsstudent in België. 
Cesyen heeft bijgedragen aan de 
begeleiding van een handvol bachelor- 
en masterstudenten aan de VUB. 

De ‘early response to dehydration’ (ERD) planteneiwitten ERD10 en ERD14 zijn 
intrinsiek ongevouwen chaperones. Het begrijpen van het biologisch relevante 
structurele en functionele gedrag van deze ongevouwen chaperones in 
levende plantencellen is uitsluitend mogelijk door middel van een combinatie 
van geavanceerde structurele en celbiologische methodes. 
De huidige ‘state-of-the-art’ structurele biologietechnieken worden meestal 
toegepast op moleculen die geïsoleerd zijn uit hun natieve omgeving. Het 
belangrijkste doel van dit doctoraatsproefschrift was om in-cell nucleaire 
magnetische resonantie (NMR) uit te voeren met ERD10 en 14 als 
modelsubstraten en met het oogmerk om de structuur-functie relatie van 
ERD’s in de echte in vivo situatie te analyseren. Deze aanpak vereist de 
introductie van gelabelde eiwitten binnenin de cellen onder fysiologische 
omstandigheden. Gebruikmakend van een multidisciplinaire benadering 
bestaande uit (i) de productie van recombinante eiwitten, (ii) confocale 
fluorescentiemicroscopie, (iii) NMR spectroscopie, en (iv) verschillende 
intracellulaire eiwitafleveringsstrategieën, hebben we de mogelijkheid om in-
cell NMR in levende plantencellen te ontwikkelen, uitvoerig onderzocht. 
Hoewel een uitgebreid kader voor het opzetten van in-cell NMR in 
plantencellen tot stand werd gebracht, blijft de efficiënte intracellulaire 
introductie van isotoopgelabelde eiwitten nog steeds een moeilijk te 
overwinnen experimenteel obstakel. In dat opzicht kan het toekomstige 
gebruik van celpenetrerende peptiden om de eiwitten binnenin plantencellen 
te loodsen, een oplossing bieden. 
Voor het eerst rapporteren we ook de volledige toewijzing van chemische 
verschuivingen van ERD10, welke in de toekomst als startpunt voor 
gedetailleerdere structurele studies zal dienen. 
Daarnaast hebben we een nieuwe post-translationele modificatie van de 
ERD's onthuld. ERD10 en ERD14 kunnen met SUMO (small Ubiquitin-like 
modifier protein) gemodificeerd worden, en in het bijzonder, hebben we 
gevonden dat een ‘geSUMOyleerde’ versie van ERD14 aan de Arabidopsis 
thaliana NAC transcriptiefactor ATAF1 kan binden. We moeten echter nog 
verder inzicht verwerven in de functionele in vivo betekenis van deze 
interactie. Tenslotte, om de anti-eiwitaggregatie-activiteit van ERD14 als 
chaperone te testen, werd het amyloïde-vormende Escherichia coli CsgA-
eiwit, in verschillende concentratieverhoudingen, met ERD14 geïncubeerd. 
Hoewel de resultaten wijzen in de richting dat ERD14 als een chaperone met 
anti-aggregatie activiteit kan werken, ze zijn niet onweerlegbaar. Het is 
bijgevolg wenselijk dat de chaperone-activiteit van ERD14 met natuurlijk 
voorkomende aggregerende plantaardige eiwitten zal worden getest. Alles 
samen werpt ons onderzoek een interessant licht op de structurele en 
functionele eigenschappen van de enigmatische ERD-eiwitten binnen 
verschillende in vitro en in vivo experimentele omstandigheden en effent dit 
het pad voor verdere toegewijde in vivo studies naar de structuur en functie 
van intrinsiek ongevouwen chaperones. 
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