
 
 

  

 

Waterstofperoxide (H2O2) is een belangrijk boodschappermolecule 

in diverse cellulaire processen. H2O2 kan cysteïne-thiolgroepen in 

eiwitten oxideren en sulfeenzuur vormen, ook bekend als S-

sulfenylering (-SOH), waardoor de eiwitstructuur en -functionaliteit 

wordt beïnvloed. Hoewel reeds veel eiwitten zijn geïdentificeerd als 

-SOH in planten, bleef het in kaart brengen en het kwantificeren op 

een uitgebreid niveau tot nu toe onhaalbaar. Daarom heb ik in deze 

studie twee proteoom-workflows geïmplementeerd om zo 

geoxideerde cysteïne van Arabidopsis thaliana cellen onder H2O2 

stress te identificeren. 

Ik implementeerde een chemische probe (BTD), die bestaat uit een 

benzothiazine-groep specifiek voor sulfeenzuurcysteine-herkenning 

gekoppeld aan een alkyne-handvat voor aanrijking, en dit binnen 

een kwantitatief chemo-proteomisch platform. Met behulp van deze 

workflow hebben we 1.537 gesulfenyleerde sites op meer dan 1.000 

eiwitten in kaart gebracht. Naast deze chemische benadering maakt 

de genetisch gecodeerde YAP1C-sonde het ook mogelijk om -SOH 

te identificeren. Verder heb ik technologische vooruitgang geboekt 

met het identificeren van in situ gesulfenyleerde cysteïne sites door 

het implementeren van een extra immuno-purificatiestap met een 

anti-YAP1C-afgeleide peptide (C598SEIWDR) antilichaam. 

Verder heb ik een op nanobodies-gebaseerde aanrijking specifiek 

voor -SOH-detectie-probes (dimedone, benzyl-BTD en YAP1C) 

geïntroduceerd om de exploratie van gesulfeneerde cysteïnes nog 

verder uit te breiden. Tot slot werd een nieuwe methode ontwikkeld 

voor -SOH-visualisatie op immunoblot met behulp van een click-

PEGylatietechniek.  
Deze doctoraatsstudie is een bijdrage tot de identificatie van redox 

gevoelige cysteïnes in eiwitten en levert een platform om 

redoxsignaaltransductie beter te begrijpen. Al met al ben ik ervan 

overtuigd dat deze studie aanleiding zal geven tot toekomstige 

studies over de functie en structuur van redoxeiwitten. 
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