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Abstract 

Some proteins require presence of their specific ligand, cofactor or prosthetic 

group for their activity. Binding of this specific molecule can cause 

conformational changes which permit to perform their function. In some 

occasions the identification of conformational changes could be really 

challenging task. In this thesis we describe the novel approach for monitoring 

structural changes in proteins using chemical cross-linking and high 

resolution mass spectrometry and its application on model calmodulin system. 

It is demonstrated that analysis using isotope-labelled cross-linking agents 

enabled us to get insight into the structural rearrangement caused by presence 

or absence of the protein ligand. However, it is shown that the method has 

potential drawback due to limited enzymatic proteolysis. 

The novel approach that also makes it possible to quantify the changes in 

protein structure was used together with other methods for characterization of 

the neutral trehalase Nth1 in complex with Bmh1 protein (yeast isoform of 

protein 14-3-3). The results revealed that Bmh1 induce structural 

rearrangement of Nth1 molecule with changes within the EF-hand like motif 

which is essential for the activation process. 
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1 INTRODUCTION 

Proteins are one of the building blocks of body tissue and like other biological 

macromolecules (biomacromolecules) are essential parts of organisms and 

participate in all biological processes within cells. Physiological function of 

proteins in organisms is directly dependent on their three-dimensional 

structure and therefore elucidation of protein structure may also uncover its 

physiological function. This is reason why the research of protein structures 

and development of methods for its determination is still an attractive 

scientific filed [Berg 2002, Voet 2011].  

A number of methods have been employed to address the question of 

tertiary protein structure, and as a consequence, the mechanisms of complex 

formation. The most often used techniques are X-ray crystallography (also 

called Roentgen crystallography) [Parker 2003], nuclear magnetic resonance 

spectroscopy [Mittermaier 2006] and cryo-electron microscopy [Milne 2013]. 

However, each of above mentioned techniques have some limitation and 

therefore alternative methods are increasingly used. 

Methods based on mass spectrometry (MS) seem to be a promising 

technology where a standard high resolution technique fails. Mass 

spectrometric approaches cannot give information about positions of all atoms 

but can provide information about shape, interactions, and solvent 

accessibility or distance constraints between atoms of studied molecule 

[Schmidt 2014]. Therefore these techniques represent efficient strategy to 

study the tertiary structure, different conformation states and dynamics of 

proteins together under physiological conditions. In addition, mass 

spectrometry has a very low consumption of sample and time the required for 

data interpretation is very short. 
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Very popular method which is based on the covalent modification of 

proteins and is combined with mass spectrometry is chemical cross-linking. 

The principle of chemical cross-linking is the formation of a covalent linkage 

between functional groups of amino acids which are located close together in 

the spatial assembly within one or two molecules [Petrochenko 2010, Sinz 

2014]. Cross-links (forming bonds) are created only if the distance between 

modified amino acids approximately corresponds to the length of the cross-

linking agent. It is possible to get information about the distances from all 

areas of studied molecule via appropriately selected cross-linking agents with 

different length and functional specificity. This technique allows determining 

the intra- and inter-molecular distances and plays an important role in refining 

the already proposed structural models [Lasker 2012, Rozbesky 2012]. The 

conversion of distance constraint information into molecular structures is 

made possible due to a mathematical technique called distance geometry 

[Havel 1979, Crippen 1988]. 

Many improvements of chemical cross-linking strategy have been 

introduced in last decade. For example, cross-linking using photoactivatable 

amino acids (photo-Met, photo-Leu) [Ptackova 2014] or utilization of the 

agents with affinity tags that enable the enrichment of cross-linker-containing 

digestion products [Lutz 2012]. To simplify identification of cross-linking 

reaction products, new types of agents were developed such as isotopically 

labelled agents which result in specific easily recognizable peak 

patterns[Fisher 2013]. As described in results, isotopically labelled agents can 

be used for monitoring of protein conformational changes. 

Calmodulin and protein complex Bmh1-pNth1 were studied in this 

thesis. Calmodulin, the 17kDa large protein, that exists in two structurally 

different conformations – calcium containing and calcium free forms[Pepke 

2010], was used as simple system where we demonstrate the feasibility and 
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limitation of the cross-linking strategy. Both conformational states have been 

well characterized by X-Ray and NMR spectroscopy [Babu, 1988, Zhang 

1995 and Fallon 2003] and calmodulin has been often used for developing 

and improving cross-linking approaches[Schulz 2004, Novak 2007].  

Bmh1 is yeast isoform of 14-3-3 (Fig. 1) protein that participate in a 

wide range of cellular processes in eukaryotic cells [Veisova 2012]. The 

important Bmh1 binding partners is the yeast neutral trehalase Nth1 which is 

an enzyme hydrolysing the of disaccharide trehalose that functions as a 

storage carbohydrate, stress metabolite or signalling molecule [Obsil 2011]. 

Unfortunately, the mechanisms of pNth1 binding a is still unclear mainly due 

to the absence of protein complex structure. 

 

Fig. 1: Crystal structure of the 14-3-3. (A) The ribbon representation. (B) The surface 

representation. Totally conserved residues are highlighted in dark red [Obsil 2011]. 
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2 AIMS OF THE STUDY 

 

1) To develop the novel mass spectrometric approach for monitoring of 

conformational changes in proteins using isotope-labelled cross-linking 

agent 

a) To apply the novel approach on calmodulin model system. 

b) To optimize the conditions for enzymatic proteolysis of cross-linking 

reaction products  

 

2) To characterize structure of neutral trehalase Nth1 in complex with Bmh1 

using chemical cross-linking and hydrogen/deuterium exchange combined 

with high resolution mass spectrometry 

a) To identify structural changes occuring upon the complex formation 

b) To elucidate the role of the EF-hand –like motif in the Bmh1 protein-

mediated activation of yeast neutral trehalase Nth1 
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3 RESULTS AND DISCUSSION 

This thesis is based on selected publications which were drawn up on the 

basis of the results obtained during my doctoral studies. 

Chemical cross-linking combined with high resolution mass 

spectrometry is an established and powerful tool for determination of three-

dimensional protein structure. Unfortunately, proteins are not static objects 

and molecules are continuously structural changed in solution. In publication 

no 1, we demonstrate the utilization of isotopically labeled chemical cross-

linking agents to monitor and quantify these protein conformation changes.  

The noovel mass spectrometric 

approach was demostrated on 

protein calmodulin whose structure 

was well characterized by X-ray and 

NMR. Two conformational states 

(with and without calcium ions) of 

calmodulin were conducted with the 

amine-reactive reagents DSGd0/d4 

and DSSd0/d4. The setup of a cross-

linking experiment for the 

quantification of conformational 

changes was different from usual 

cross-linking experiments because 

non-deuterated and deuterated forms 

of the agents were used separately. 

One form was added to the protein 

with cofactor, while the second form 

was added to the protein without cofactor (Fig. 2). 

Fig. 2: Workflow of cross-linking 

experiment for quantification of protein 

conformational changes. 
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Products of cross-linking reaction 

were monitored by SDS-PAGE 

electrophoresis (Fig. 3) where several 

forms of cross-linked ~17kDa protein 

monomer were observed. The gel clearly 

shows that protein bands obtained by 

cross-linking calcium-free calmodulin 

(Fig. 3, lane 3 and 4) differ significantly 

from the bands which represented cross-

linked calcium-containing state. (Fig.3, 

lane 7 and 8). Electrophoresis also 

showed the patterns in lane 5 and 6 

containing a mixture of calcium-free and 

calcium-containing calmodulin are not 

identical. This phenomenon prevents 

quantitation analysis of individual 

distinguished bands and therefore the 

whole region containing cross-linked protein was analysed using MS. 

Unfortunately, results revealed only a few cross-links indicating the 

electrophoretic separation hampers the comparison of two conformers and 

thus it is not suitable for quantitative cross-linking experiments. However the 

absence of aggregates or multimeric forms of calmodulin allows digestion in 

solution. Since we observed a large amount of uncleaved protein in the 

calcium-containing samples after digestion we optimized conditions for 

enzymatic proteolysis.  When two shots of trypsin were used and temperature 

was increased from 37°C to 55 °C we achieved the almost complete tryptic 

proteolysis with similar total spectral intensity for the calcium-free and 

calcium-containing states. However, this behaviour lead us to conclusion the 

Fig. 3: SDS electrophoresis of 

chemical cross-linking products  

M: protein marker, Lanes 1 and 2: 

calmodulin control sample without 

cross-linker, Lanes 3 and 4: 

calmodulin cross-linked with 10/30 

molar excess of mixture DSGd0/d4 

(1:1) in calcium-free state, Lanes 5 

and 6: mixture of calmodulin cross-

linked by DSGd0 in calcium-

containing state and calmodulin cross-

linked by DSGd4 in calcium-free 

state (10 and 30 molar excess), Lanes 

7 and 8: calmodulin cross-linked with 

10/30 molar excess mixture 

DSGd0/d4 (1:1) in calcium-

containing state. 
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utilization of proteases with cleavage specificities different from cross-linking 

agents, non-specific proteases or middle down approach in combination with 

chemical proteolysis would probably be beneficial. Using subsequent LC-MS 

and LC-MS/MS analysis of peptide mixture, which was not different from 

classical cross-linking workflow, ten cross-links were identified. 

In order to quantify the structural changes in calmodulin the ratio of 

non-deuterated to deuterated forms of the reagents (quantifying ratio) was 

determined for each cross-link by using the open source software, mMass. 

Special function envelope fit calculates the quantifying ratio on the basis of 

comparison of acquired centroid spectra with in-silico simulation. 

A comparison of isotopic envelopes for cross-linked peptides from control 

samples corresponded to the expected isotopic pattern (i.e. the ratio of the 

envelopes is 52:48 for DSGd0/d4 and 56:44 for DSSd0/d4). This nearly 1:1 

ratio confirmed that the measurement and subsequent quantification of cross-

linked proteins should be possible. The results from model calmodulin 

analysis further revealed the quantifying ratio of cross-linked peptide nicely 

correspond to accessibility of cross-linked residues in that conformation state. 

In the case, the residues were equally accessible in both conformational states, 

the quantifying ratio was close to 50:50 whereas when the cross-link was 

preferentially formed in calcium-containing state the quantifying ratio was 

significantly higher.  Similar behaviour was observed for all cross-links, 

indicating that they were state-specific. 

Chemical cross-linking and quantitative chemical cross-linking 

experiments were performed to elucidate the mechanism of the Bmh1 

dependent activation of pNth1 as well as structure of Bmh1-pNth1 complex. 

Results of these experiments together with results obtained from other 

methods are described in detail in publication no. 2 and 3. 
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In these publication, we show that Bmh1 induces substantial changes in 

the deuteration kinetics of several Nth1 regions including the calcium-binding 

domain, catalytic hydrolase domain and the N-terminal segment where the 

Bmh1 binding motifs are located. Data suggest that ateas surrounding the 

buried active site are affected by Bmh1 binding and, thus, potentially undergo 

a structural change upon the complex formation. Such structural change might 

enable easier substrate and product entry and departure and thus results in 

Nth1 activation. The interaction surface of Bmh1 includes not only the 

surface of the ligand binding groove where the phosphorylated N-terminal 

segment of Nth1 binds but also surfaces outside the central cavity of Bmh1 

dimer. 

Data also show that the EF-hand like Ca
2+

 binding motif plays an 

important role in the Bmh1 protein-mediated activation Saccharomyces. 

cerevisiae Nth1. We suggest that the EF-hand like motif-containing region 

functions as the intermediary through which the Bmh1 protein bound to the 

N-terminal part of the enzyme modulates the structure of the catalytic domain 

or changes the accessibility of the active site and thus increases the trehalase 

activity. In addition, the calcium binding facilitates the Bmh1 protein-

mediated structural changes within the pNth1 molecule and enables more 

efficient activation 
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4 CONCLUSIONS 

 

1) Using isotope-labelled cross-linking agent it was developed the novel 

mass spectrometric approach for monitoring of conformational changes 

in proteins. 

 

2) The novel approach was successfully applied on calmodulin system. 

 

3) The conditions for enzymatic proteolysis of cross-linking reaction 

products were optimized.  

 

4) Using hydrogen/deuterium exchange and chemical cross-linking 

experiments the structural changes of complex pNth1 with Bmh1were 

identified. 

 

5) The role of EF-hand-like motif was elucidate in in the Bmh1 protein-

mediated activation of yeast neutral trehalase Nth1. 
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Abstrakt 

Některé bílkoviny k plnění své funkce vyžadují přítomnost specifického 

ligandu, kofaktoru nebo prostetické skupiny. Vazba této specifické molekuly 

může v molekulách bílkovin způsobit konformační změny. V některých 

případech může charakterizace takovýchto konformačních změn 

představovat velmi náročný úkol. V předkládané práci je popsán nový 

přístup sloužící ke sledování těchto změn pomocí kombinace chemického 

zesítění a hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením. Na modelovém 

systému, kterým byl zvolen protein kalmodulin, je ukázáno, že analýza 

pomocí izotopově značených síťovacích činidel umožnuje získat přehled o 

změnách struktury způsobených přítomností nebo nepřítomností ligandu. 

Byly rovněž popsány potenciální nedostatky metody, které tkví především 

v nedostatečné proteolýze proteinu. 

Tato nová metoda, která zároveň umožňuje kvantifikaci strukturních 

změn proteinů, byla použita spolu s dalšími technikami k charakterizaci 

neutrální trehalasy Nth1 v komplexu s proteinem Bmh1 (kvasinková forma 

proteinu 14-3-3). Výsledky odhalily, že vazba proteinu Bmh1 vyvolává 

přeskupení molekuly Nth1 se změnami především v tzv. “EF-hand“ 

podobném motivu, který je nezbytný pro aktivační proces. 
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1 ÚVOD 

Bílkoviny jsou jedním ze stavebních kamenů tělesné tkáně a stejně jako další 

biologické makromolekuly (biomakromolekuly) jsou základní součástí 

organismů a podílejí se na biologických procesech, které uvnitř buněk 

probíhají. Fyziologická funkce proteinů v organismech je přímo závislá na 

jejich trojrozměrné struktuře, a proto rozřešení jejich struktury může vést 

k odhalení jejich fyziologické funkce. To je také důvod, proč je výzkum 

struktur proteinů a vývoj metod k tomu účelu sloužících stále atraktivní 

vědeckou oblastí [Berg 2002, Voet 2011]. 

Řada metod již byla použita k řešení struktury bílkovin a jejich komplexů. 

Nejčastěji používanými technikami v tomto ohledu jsou Roentgen 

krystalografie [Parker 2003], nukleární magnetická rezonance [Mittermaier 

2006] a kryo-elektronová mikroskopie [Milne 2013]. Nicméně všechny z výše 

uvedených technik mají určitá omezení, a proto jsou stále více využívány i 

alternativní metody. 

Metody založené na hmotnostní spektrometrii (MS) se zdají být slibnou 

technologii ve chvílích, kdy techniky s vysokým prostorovým rozlišením 

selhávají. Hmotnostně spektrometrické přístupy nemůžou sice poskytnout 

informace o pozicích všech atomů, ale mohou být zdrojem informací o tvaru, 

interakcích, přístupnosti rozpouštědlu nebo vzdálenostech mezi atomy 

studované molekuly [Schmidt 2014]. Proto tyto techniky představují účinnou 

strategii ke studiu terciárních struktur, různých konformačních stavů a 

dynamiky proteinů za fyziologických podmínek. Kromě toho má hmotnostní 

spektrometrie velmi nízkou spotřebu vzorku a rovněž doba potřebná pro 

interpretaci dat je v porovnání s dalšími technikami velmi krátká. 

Velmi oblíbenou metodou, která je kombinována s hmotnostní 

spektrometrií a která je založena na kovalentní modifikaci proteinů, je 
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chemické zesítění. Principem chemického zesítění je vytvoření kovalentní 

vazby mezi funkčními skupinami aminokyselin, které jsou v molekule 

bílkoviny umístěny blízko sebe [Petrochenko 2010, Sinz 2014]. 

Aminokyseliny jsou spojeny pouze v případě, že vzdálenost mezi 

modifikovanými aminokyselinami přibližně odpovídá délce síťovacího 

činidla. Vhodnou volbou činidel s různou délkou a funkční specifitou lze 

získat informace o vzdálenostech ze všech oblastí studované molekuly. Tento 

postup umožňuje určení intra- a inter-molekulární vzdáleností a hraje 

důležitou roli při zpřesňování již vytvořených strukturálních modelů [Lasker 

2012, Rozbesky 2012]. Přenesení informací o vzdálenostech do molekulární 

struktury je možné v důsledku matematické techniky, která se nazývá distální 

geometrie [Havel 1979, Crippen 1988]. 

V posledním desetiletí bylo publikováno mnoho různých vylepšení 

techniky chemického zesítění, například zesítění pomocí fotoaktivovatelných 

aminokyselin (foto-Met, foto-Leu) [Ptáčková 2014] nebo využití činidel s 

afinitní skupinou, které umožňují nabohacení produktů štěpení, které činidlo 

obsahují [Lutz 2012]. Pro zjednodušení identifikace produktů síťování byly 

vyvinuty nové typy činidel jako například izotopově značená činidla, která 

vedou k tvorbě ve spektrech specifických a jednoduše rozpoznatelných obálek 

[Fisher 2013]. Jak je podrobně popsáno ve výsledcích, izotopově značená 

činidla mohou být díky tomu použita pro sledování konformačních změn 

proteinů. 

V této práci byl studován protein kalmodulin a proteinový komplex 

Bmh1-pNth1. Kalmodulin je 17kDa velký protein, který existuje ve dvou 

strukturně zcela rozdílných konformacích v závislosti na přítomnosti 

vápenatých iontů [Pepke 2010]. Protože oba tyto konformační stavy byly 

dobře charakterizovány pomocí rentgenové krystalografie a nukleární 

magnetické rezonance [Babu 1988,  Zhang 1995, Fallon 2003] byl kalmodulin 
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použit jako modelový systém, na kterém jsme demonstrovali proveditelnost i 

možná omezení nově vytvořené metody. Kalmodulin byl rovněž zvolen, 

protože pro vývoj a zlepšení různých síťovacích přístupů byl použit již 

několikrát [Schulz 2004, Novák 2007]. 

Bmh1 je kvasinkovou formou proteinů 14-3-3 (Obr. 1), který se účastní 

široké škály buněčných procesů v eukaryotických buňkách [Veisová 2012]. 

Jeho důležitým vazebným partnerem je kvasinková neutrální trehalasa Nth1, 

což je enzym hydrolyzující disacharid trehalosu, která slouží jako zásobárna 

sacharidů či jako signální molekula. Bohužel mechanismus vazby Nth1 je 

stále nejasný a to především proto, že nebyla dosud rozřešena struktura 

komplexu Bmh1-Nth1. 

 

Obr. 1: Krystalová struktura proteinů 14-3-3 reprezentovaná jako “ribbon” struktura (A) či 

jako povrch molekuly (B). Konzervovaná rezidua jsou obarvena červeně [Obšil 2011]. 
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2 CÍLE PRÁCE 

 

1) Vyvinutí nového hmotnostně spektrometrického přístupu sloužícího ke 

sledování konformačních změn proteinů pomocí izotopově značených 

síťovacích činidel. 

a) Použití nové vyvinutého přístupu na modelovém systému. 

b) Optimalizace podmínek enzymatické proteolýzy produktů chemického 

zesítění. 

 

2) Charakterizace struktury komplexu Nth1-Bmh1 pomocí nově vytvořené 

techniky kvantitativního chemického zesítění a vodík/deuteriové výměny 

v kombinaci s hmotnostní spektrometrií s vysokým rozlišením. 

a) Identifikace změn způsobených tvorbou komplexu Nth1-Bmh1 

b) Objasnění role „EF-hand“ podobného motivu při aktivaci neutrální 

trehalasy Nth1 pomocí proteinu Bmh1. 
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3 VÝSLEDKY A DISKUSE 

Tato práce je založena na vybraných publikacích, které byly vypracovány na 

základě výsledků získaných během mého doktorského studia. 

 Chemické zesítění v kombinaci s hmotnostní spektrometrií s vysokým 

rozlišením je ověřeným a účinným nástrojem k určování trojrozměrné 

struktury proteinů. Bohužel proteiny nejsou statické objekty a v roztoku u 

nich dochází ke strukturním změnám. V publikaci číslo 1 je popsáno využití 

izotopově značených síťovacích činidel ke sledování a kvantifikaci těchto 

konformačních změn proteinů. 

Nový hmotnostně 

spektrometrický přístup byl popsán 

na proteinu kalmodulinu, jehož 

struktura byla dobře 

charakterizována pomocí X-ray a 

NMR. Oba konformační stavy 

kalmodulinu (v přítomnosti 

nepřítomnosti vápenatých iontů) 

byly síťovány amin-reaktivními 

činidly DSGd0/d4 a DSSd0/d4. 

Postup při pokusech chemického 

zesítění pro kvantifikaci 

konformačních změn byl odlišný od 

obvyklých síťovacích experimentů, 

protože nedeuterované a 

deuterované formy činidel byly 

použity samostatně. Jedna forma byla přidána k proteinu s kofaktorem, 

zatímco druhá forma byla přidána k proteinu bez kofaktoru (Obr. 2). 

Obr 2: Schéma pokusu chemického 

zesítění pro kvantifikaci konformačních 

změn. 
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Produkty síťovací reakce byly 

monitorovány pomocí SDS-PAGE 

elektroforézy (Obr. 3), kde bylo 

pozorováno několik forem ~17kDa 

monomeru proteinu. Ze záznamu 

elektroforézy je patrné, že pruhy 

odpovídající kalmodulinu 

modifikovanému bez vápenatých iontů 

(Obr. 3, dráhy 3 a 4) se výrazně liší od 

pruhů kalmodulinu modifikovaného 

v přítomnosti vápenatých iontů (Obr. 3, 

dráhy 7 a 8). Elektroforéza rovněž 

ukázala, že pruhy v drahách 5 a 6, které 

obsahovaly směs kalmodulinových 

vzorků síťovaných v přítomnosti a 

nepřítomnosti vápenatých iontů, jsou 

rozdílné. Tento jev brání kvantifikaci jednotlivých pruhů, a proto musela být 

pro analýzu pomocí hmotnostní spektrometrie vyříznuta celá oblast 

síťovaných proteinů. Bohužel výsledky ukázaly pouze několik spojení 

aminokyselin, což naznačuje, že elektroforetická separace neumožňuje 

srovnání dvou konformerů, a proto není vhodná pro kvantitativní síťovací 

experimenty. Nepřítomnost agregátů nebo multimerních forem kalmodulinu 

umožnila štěpení proteinu v roztoku. Jelikož bylo ve spektrech vzorků, jež 

byly síťovány v přítomnosti vápenatých iontů, pozorováno velké množství 

nerozštěpeného proteinu, bylo nutné optimalizovat podmínky pro 

enzymatickou proteolýzu. Když byla použita dvojnásobná dávka proteasy a 

teplota byla zvýšena z 37°C na 55°C, bylo dosaženo tvorby produktů štěpení, 

které vykazovaly podobnou celkovou spektrální intenzitu pro stavy bez a s 

Fig. 3: SDS elektroforéza produktů 

chemického zesítění. 

M: proteinový standard, Dráhy 1 a 2: 

kontrolní vzorky kalmodulinu bez 

činidla, Dráhy 3 a 4: kalmodulin 

síťovaný pomocí 10/30 molárního 

nadbytku směsí DSGd0/d4 (1:1) bez 

vápenatých iontů, Dráhy 5 a 6: Směs 

kalmodulinových vzorků síťovaných 

v přítomnosti a nepřítomnosti 

vápenatých iontů (10 a 30 molární 

nadbytek), Dráhy 7 a 8: kalmodulin 

síťovaný pomocí 10/30 molárního 

nadbytku směsí DSGd0/d4 (1:1) v 

přítomnosti vápenatých iontů. 
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vápníkem. Tento jev nás však vedl k závěru, že využití nespecifických 

proteas, proteas s odlišnou funkční specifitou od síťovacích činidel nebo 

využití „middle-down“ přístupu v kombinaci s chemickou proteolýzou by 

pravděpodobně bylo užitečné. Pomocí následných LC-MS a LC-MS/MS 

analýz, které nebyly odlišné od klasického síťovacího pracovního postupu, 

bylo identifikováno deset spojení mezi aminokyselinami. 

Za účelem kvantifikace strukturních změn kalmodulinu, poměr 

nedeuterovaných a deuterovaných forem činidel (tzv. kvantifikační poměr) 

byl stanoven pro každé nalezené spojení pomocí volně dostupného softwaru, 

mMass. Speciální funkce envelope fit vypočítává tento kvantifikační poměr 

na základě porovnání získaných spekter s in-silico simulací. Porovnání 

izotopových obálek pro zesítěné peptidy z kontrolních vzorků odpovídal 

očekávanému poměru izotopů (tj. poměr spektrálních obálek je 52:48 pro 

DSGd0/d4 a 56:44 pro DSSd0/d4). Tento poměr (téměř 1:1) potvrdil, že 

měření a následná kvantifikace zesítěných proteinů je možná. Výsledky z 

analýzy kalmodulinu dále odhalily, že kvantifikační poměry síťovaných 

peptidů velice dobře odpovídají přístupnosti modifikovaných zbytků v daném 

konformačním stavu. V případě, že zbytky byly stejně přístupné v obou 

konformačních stavech, pak se kvantifikační poměr blížil 50:50. Zatímco 

když byla spojení přednostně tvořena ve stavu v přítomnosti vápníku, byl 

tento poměr výrazně vyšší. Podobné chování bylo pozorováno pro všechna 

identifikovaná spojení, což naznačuje, že jsou specifické vůči danému stavu. 

Pokusy chemického zesítění a kvantitativního chemického zesítění byly 

provedeny k objasnění mechanismu aktivace neutrální trehalasy Nth1 pomocí 

proteinu Bmh1, jakož i k objasnění struktury komplexu Bmh1-Nth1. 

Výsledky těchto experimentů spolu s výsledky získanými z jiných metod jsou 

detailně popsány v publikacích číslo 2 a 3. 
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V těchto publikacích je ukázáno, že Bmh1 vyvolává značné změny v 

kinetice deuterace několika oblastí molekuly Nth1, včetně vápník vázající 

domény, katalytické hydrolázové domény a N-terminální segmentu, ve 

kterém jsou umístěny Bmh1 vazebné motivy. Data naznačují, že oblasti 

obklopující aktivní místo jsou ovlivněny vazbou proteinu Bmh1 a tudíž 

během tvorby komplexu podléhají strukturním změnám. Takové strukturní 

změny by mohly umožnit snadnější vstup substrátu respektive odchod 

produktu. Interakční povrch Bmh1 zahrnuje nejen místa vazby ligandu, kde se 

nachází fosforylovaný N-terminální segment, ale i oblasti mimo centrální 

kapsu dimeru Bmh1. 

Naměřená data také ukazují, že „EF-hand“ podobný motiv, obdobně jako 

vápník vázající motiv, hraje důležitou roli v aktivaci proteinu Nth1 ze 

Saccharomyces cerevisiae zprostředkované proteinem Bmh1. Lze tedy 

předpokládat, že oblast obsahující „EF-hand“ podobný motiv funguje jako 

zprostředkovatel, jehož prostřednictvím se protein Bmh1 váže na N-

terminální část enzymu. Tudíž tento motiv ovlivňuje strukturu katalytické 

domény nebo mění dostupnost aktivního místa a tím zvyšuje trehalasovou 

aktivitu. Navíc vazba vápníku usnadňuje proteinem Bmh1 zprostředkované 

strukturální změny v molekule Nth1 a umožňuje tak efektivnější aktivaci. 
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4 ZÁVĚRY 

 

1) Pomocí izotopově značených činidel byl vyvinut nový hmotnostně 

spektrometrický způsob sloužící k sledování konformačních změn 

proteinů. 

 

2) Nově vytvořená metoda byla validována pomocí modelového proteinu, 

kalmodulinu. 

 

3) Byly nalezeny optimální podmínky pro štěpení produktů 

kvantitativního chemického zesítění. 

 

4) Pomocí vodík/deuteriové výměny a kvantitativního chemického 

zesítění byly identifikovány strukturní změny komplexu Nth1-Bmh1. 

 

5) Byla objasněna role „EF-hand“ podobného motivu v aktivaci 

kvasinkové neutrální trehalasy Nth1, která je zprostředkována 

proteinem Bmh1. 
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