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Identifying protein interaction partners and cysteine oxidative 
modifications: case studies for peroxiredoxin 2 and STIM2 

Curriculum vitae 

Waterstofperoxide (H2O2) werkt als een signaalmolecule door specifieke 
cysteïnethiolen in eiwitten te oxideren. Recente gegevens hebben 
aangetoond dat cytosolische peroxiredoxines een rol spelen bij het 
doorgeven van op H2O2 gebaseerde oxidatie aan verscheidene doeleiwitten. 
Bovendien wordt steeds duidelijker dat peroxiredoxines hun functie 
vervullen in georganiseerde microdomeinen, waar niet alle interactoren 
covalent gebonden zijn. Vorige studies gericht op het identificeren van 
peroxiredoxine-interactoren baseerden zich op methoden om disulphide-
gebonden partners te detecteren. Voor de identificatie van 
interactiepartners van peroxiredoxine 2 in de cel gebruikte ik twee thiol-
disulphide-onafhankelijke methoden. Ten eerste combineerde ik in intacte 
levende cellen biotine-afhankelijke proximity-labelling (BioID) met 
massaspectrometrie. Zo identificeerde ik 13 interactoren onder verhoogde 
H2O2 condities, waaronder CSN5, subunit vijf van het COP9 
signalosoomcomplex (CSN), waarvan bekend is dat het een rol speelt in 
eiwithomeostase en in signaaltransductie naar STAT3, een bekende Prdx2-
interactor. Ten tweede gebruikte ik een chemische cross-linking gevolgd 
door immunoprecipitatie waarmee ik aantoonde dat het c-Jun proto-
oncogen interageert met Prdx2. De CSN5- en c-Jun-Prdx2 interacties 
werden vervolgens bevestigd in een proximity-ligation-assay. Met beide 
methoden werden reeds bekende en nieuwe Prdx2 interactoren die 
betrokken zijn bij duidelijk verschillende biologische processen 
geïdentificeerd. Mijn resultaten toonden aan dat BioID en crosslinker-IP 
alternatieve methoden zijn voor de identificatie van interactoren van 
peroxiredoxines. 
In een tweede gevalstudie ging mijn aandacht naar STIM2. STIM1 en STIM2 
zijn verantwoordelijk voor het detecteren van de Ca2+ niveaus in het lumen 
van het endoplasmatisch reticulum (ER) en controleren de ORAI-kanalen. Er 
werd al aangetoond dat oxidatieve modificaties van cysteïnes in STIM1 en 
ORAI1 een invloed hebben op hun functies en leiden tot modulatie van 
Store-operated calcium entry (SOCE). Recent werd Cys313 geïdentificeerd 
als het belangrijkste redox sensitieve aminozuur van STIM2 en werd 
aangetoond dat oxidatieve modificaties van Cys313 de activeringsdynamica 
van STIM2 veranderen waardoor STIM2-gemedieerde controle van ORAI1 
verhinderd wordt. Als medewerker aan dit project heb ik de oxidatieve 
status van Cys313 aangetoond met behulp van recombinant STIM2-GFP tot 
expressie gebracht in een zoogdiercellijn. Ik combineerde nanobody-
gebaseerde GFP-trapping met massaspectrometrie analyse. Ik toonde aan 
dat Cys313 een disulphide vormt met Cys302 bij normale Ca2+ concentraties 
in het lumen van het ER. Verder onderzoek zal nodig zijn om de oxidatieve 
modificaties van Cys313 bij Ca2+-depletie in het lumen van het ER en bij 
oxidatieve stress te bestuderen. 
 

Abstract van het doctoraatsonderzoek 

De Onderzoeksgroep 

Structural Biology Brussels 

nodigt U graag uit op de openbare verdediging van het proefschrift van 

Ting Luo 
ter behaling van de graad van Doctor in de Bio-engineerings 

Wetenschappen 
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