
Charles University in Prague, Faculty of Science 

Department of Biochemistry 

 

 

Ph.D. study program: Biochemistry 

 

 

Summary of the Ph.D. Thesis 

 

 

 

 

 

Study of conformations and conformational changes 

of proteins using mass spectrometric methods 

 

 

 

 

Mgr. Alan Kádek 

 

 

Supervisor: RNDr. Petr Man, Ph.D. 

 

 

Prague 2016  



ABSTRACT 

 
2 

 

ABSTRACT 

Mass spectrometry (MS) techniques have, over the last twenty years, found their stable 

place in the structural biology toolkit. They are not only employed to provide information on 

the protein primary sequence, but are increasingly used to probe higher orders of protein 

structure as well. They may not boast the atomic resolution and the ability to directly provide 

structural coordinates, but on the other hand suffer from very few experimental limitations as 

they are able to work under native conditions in solution, provide data fast, with low sample 

consumption and for proteins and complexes of vastly differing sizes. Perhaps most 

importantly, they may often be employed to study conformational dynamics of proteins and 

can thus complement other methods with higher spatial resolution in integrative structural 

biology approaches. 

The main focus of this Ph.D. thesis was hydrogen / deuterium exchange coupled to MS 

(HXMS), which is one of the most widespread structural MS methods. Recombinantly 

produced aspartic protease nepenthesin-1 from Nepenthes pitcher plants was characterized, 

immobilized and extensively tested with the intention to expand the portfolio of aspartic 

proteases in HXMS workflow and to improve the spatial resolution of the technique. 

Following successful implementation of nepenthesin-1 into the HXMS protocol, it was 

used in combination with rhizopuspepsin in analyses of a challenging highly-flexible 

cellulolytic enzyme cellobiose dehydrogenase (CDH). This biotechnologically interesting 

protein was studied in order to obtain structural explanation for the regulation of its activity 

by pH and divalent cations. For this, HXMS was complemented by native MS with ion 

mobility and protein surface electrostatics calculations. 

Together, the structural MS and computational techniques brought some interesting 

observations concerning the analyses of transient protein complexes. Moreover, they provided 

a direct experimental proof that repulsion of negative charge patches close to interdomain 

interface in CDH is the key mechanism governing its functioning in solution.  

 

Keywords: Structural mass spectrometry, nepenthesin-1, hydrogen / deuterium exchange 

mass spectrometry (HXMS), native mass spectrometry with ion mobility (IMMS), aspartic 

protease, protein immobilization, cellobiose dehydrogenase (CDH), protein surface 

electrostatics, flavocytochrome, direct electron transfer. 
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1. INTRODUCTION 

1.1. Proteins and their structure 

The structure of protein is crucial to determine its function. However, static protein 

structure is often not enough for a protein to properly play its role. Many biological processes 

require movement within proteins or between their subunits, which can occur on very 

different time scales often ranging from microseconds to milliseconds1, but sometimes even 

considerably longer2. Therefore, to properly understand proteins, it is necessary to study them 

in terms of their atomic structures as well as in the context of their conformational dynamics.3 

For this, a range of experimental methods was developed among which the most well-

known are X-ray crystallography, protein nuclear magnetic resonance (NMR) and cryo-

electron microscopy. These techniques can offer unparalleled structural resolution, but on the 

other hand each method also has its experimental limitations. Above all, except for NMR, the 

techniques are not well suited for studying protein dynamics and instead provide static 

snapshots of otherwise dynamical systems. NMR is then severely limited by the size of the 

studied system and by the necessity to produce isotopically enriched samples for analysis. 

Therefore, other lower resolution structural methods, which can provide the missing 

information and thus complement the high resolution data, are becoming increasingly useful. 

Among experimental approaches, which contribute significantly to the so-called 

integrative structural biology, methods based on mass spectrometry (MS) are commonly 

utilized.4 Although not able to provide atomic coordinates per se, structural MS can provide 

distance constraints, which may be used in computer modelling to derive structures. 

Furthermore, it can quickly generate data with minute sample amounts, analyze very 

heterogeneous samples and even provide localized structural information on the dynamics of 

macromolecular systems in solution. 

 

1.2. Structural mass spectrometric techniques 

In this thesis two structural MS techniques were utilized and will thus be described in 

detail. First, “native” MS with ion mobility benefits from the fact that through properly tuned 

electrospray ionization it is possible to ionize protein assemblies without breaking their non-

covalent interactions5,6 and that proteins may retain significant amounts of their secondary, 

tertiary and quaternary structure in the vacuum inside mass spectrometer.7–10 Native MS can 

thus report on proteins’ oligomeric states, strength of their interactions with ligands or subunit 

composition of complexes. Also, when combined with ion mobility spectrometry (IMMS) it 

can transfer ions through a cell with inert gas, where they separate not according to their mass 

to charge ratio (m/z), but based on their overall shape. Thus, it is possible to obtain 

information about both the mass and conformations of proteins. 

 Second, hydrogen / deuterium exchange coupled with mass spectrometry (HXMS) is a 

powerful technique which can probe protein conformational dynamics in solution. It is based 

on the principle that peptide backbone amide hydrogens spontaneously exchange with water 

molecules from surrounding solvent.11,12 The rate of exchange for individual protein backbone 

amides depends on many factors, including pH and temperature, but mainly on their solvent 

accessibility and involvement in hydrogen bonding in protein.13 Therefore, these analyses can 
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Figure 1: Experimental setup of a bottom-up H/D exchange analysis by mass spectrometry. Protein amide 

backbone hydrogens (blue spheres) exchange for deuterium from solution (red spheres) depending on their 

solvent accessibility and hydrogen bonding. After the labeling, the deuteration is “quenched” by rapid pH 

and temperature decrease and protein is digested to peptides. These are separated by LC, analyzed by MS 

and the observed mass increase is converted to deuterium uptake curves. Steps where gas-phase 

fragmentation may be employed for top-down or middle-down HXMS are shown in grey. 

provide information about secondary structures in proteins, their conformational changes, 

interactions with interaction partners and about overall dynamics of a protein in solution.14 

In case when the surrounding buffer is made of D2O instead of H2O the exchange can be 

monitored by mass spectrometry.15,16 Scheme of the most common HXMS experimental setup 

is in Figure 1. Upon labeling the protein in D2O, the reaction is dramatically slowed down by 

decreasing pH to 2.5 and temperature to 0°C in order to prevent deuterium losses during 

further analyses. Under these conditions the protein is digested into peptides. These are 

subjected to an LC-MS analysis to determine their amounts of amide hydrogens exchanged 

for deuterium. The information is then used to construct deuterium uptake plots for the 

individual peptides. By plotting several curves, different states of a protein in solution may be 

compared structurally.  

The proteolytic step is the factor determining the lengths and overlaps of produced 

peptides, which in turn limits the spatial resolution of HXMS. As dictated by the low pH 

quench conditions, aspartic proteases with acidic pH optima are employed. The most 

commonly used is porcine pepsin A, however alternative proteases with different cleavage 

preferences are being sought. Several alternative proteases have so far been tested such as 

rhizopuspepsin or aspergillopepsin.17,18 Most recent addition to the HXMS protease portfolio 

is represented by acidic digestive fluid from carnivorous plants of genus Nepenthes19 in which 

aspartic proteases nepenthesins-1 and -2 were identified.20,21 Due to the unique cleavage 

preferences observed in pitcher fluids, we set out to recombinantly produce, characterize and 

ultimately test these enzymes with the aim to use them in HXMS workflow. 
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1.3. Cellobiose dehydrogenase enzymatic system 

One protein system, which is due to its heterogeneity, high flexibility and 

conformational dynamics challenging to study using structural biology approaches is 

cellobiose dehydrogenase (CDH). In this thesis, CDH is utilized to demonstrate how 

integrative structural MS can be used to complement X-ray crystallography and study this 

enzyme’s dynamics in solution. 

CDH is the only known extracellular flavocytochrome. It is involved in lignocellulose 

degradation22, but the enzyme is also highly relevant in the biotechnology fields of biosensors 

and biofuel cells.23,24 Structurally, CDH is a monomeric enzyme consisting of two domains 

joined by a flexible linker. The dehydrogenase (DH) domain carries FAD as a cofactor while 

the cytochrome (CYT) domain contains a heme b. During its catalytic cycle (Figure 2) 

cellobiose dehydrogenase oxidizes cellobiose to cellobionolactone.25 Electrons obtained at 

FAD by the reaction are then delivered to heme b in the CYT domain. From the heme 

cofactor, they are finally channeled to a terminal electron acceptor such as lytic 

polysaccharide monooxygenase.26 For this electron flow to proceed, the key reaction is the 

interdomain electron transfer (IET) between FAD and heme within the CDH molecule. 

The IET in CDH occurs spontaneously only under acidic solution conditions.27 

Moreover, it has recently been found that the presence of divalent cations in mM 

concentrations can induce enzyme activity even at pH 7.5, where it is otherwise completely 

inactive.28,29 Based on these observations a theory of CDH functioning was proposed, in 

which the close contact of the two domains is necessary for the electrons to be transferred 

directly between the cofactors. Physical separation of CDH domains on the other hand 

prevents the IET and stops the enzyme’s functioning.30 Finally, molecular modelling and 

domain docking approaches suggested that the molecular mechanism preventing the domain 

 
 

Figure 2: CDH cellulolytic system. Electrons obtained by the oxidation of cellobiose are transferred 

between FAD (yellow) and heme (magenta) cofactors in CDH via a direct electron transfer mechanism. 

They subsequently end up on terminal acceptor - polysaccharide monooxygenase, which fragments cellulose 

chains. For the electron transfer a temporary close contact between the cofactors is enabled by cytochrome 

domain movements. 
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interaction and IET at neutral pH is the repulsion of negative charge patches at the domain-

domain interface.29 

In order to structurally validate the theory of domain charge repulsion and to better 

understand the mechanisms involved in controlling the IET, we focused our structural MS 

studies presented in this thesis on determining what effects the pH and divalent cations have 

on the conformation and conformational dynamics of CDH in solution. For this study, we 

selected CDH from Myriococcum thermophilum (MtCDH), which was successfully 

crystallized in its closed (IET-capable) form31, as a suitable model system. 

 

 

 

 

 

 

2. AIMS OF THE THESIS 

 

The overall aims of this Ph.D. dissertation were to (1) contribute to ongoing 

development of novel tools for hydrogen / deuterium exchange mass spectrometry and (2) to 

apply structural MS techniques to study conformational dynamics of cellobiose 

dehydrogenase in solution. 

 

The specific goals then were: 

 To characterize the enzymatic behavior of recombinantly expressed aspartic 

protease nepenthesin-1 in solution. 

 

 To immobilize nepenthesin-1 onto perfusion resin and test its usability in an 

HXMS-compatible online digestion setup. 

 

 To study the conformational dynamics of cellobiose dehydrogenase in solution 

using structural mass spectrometry techniques with main focus on elucidating 

the mechanism of its ion- and pH-mediated regulation. 

 

 To contribute to the development of novel computational tools for processing 

and evaluation of HXMS data. 
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3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. Developing aspartic protease nepenthesin-1 as a tool for HXMS 

One of the factors limiting the spatial resolution of HXMS structural studies of proteins 

is the efficiency of protein digestion. For this reason, proteases complementary to the most 

commonly used porcine pepsin may be utilized.17 Recent work described the use of pitcher 

fluid from carnivorous plants of genus Nepenthes as a viable approach to achieve better 

spatial resolution of HXMS.19 However, pitcher fluids are not very convenient for routine 

uses and also their enzymatic composition cannot be guaranteed to be stable.  

Therefore, this prompted us to recombinantly prepare and study nepenthesin-1 – the 

major protease in Nepenthes plants. 

 

3.1.1. Recombinant expression and characterization of nepenthesin-1 

Recombinant expression protocol for nepenthesin-1 (Nep-1) from Nepenthes gracilis 

was developed in our laboratory by Dr. Hynek Mrázek and was performed by undergraduate 

students. It consisted of gene expression in E. coli cells followed by in vitro renaturation of 

Nep-1 from inclusion bodies according to a modified protocol of Flentke32. 

Following the protein production, sequential identity of Nep-1, as well as its ability to 

autoactivate upon solution acidification, were confirmed. Enzymatic properties of the mature 

protease were then studied in solution by modified spectrophotometric assays for pepsin 

activity.33 Recombinantly produced nepenthesin-1 showed characteristics very similar to its 

naturally occurring form isolated from plants.34,35 This proved that absence of glycosylation 

did not compromise the activity of this enzyme, but it affected its long-term and thermal 

stability. Nep-1 also demonstrated its typical feature34 – low tolerance to denaturing agents in 

solution. In the presence of guanidine, Nep-1 rapidly lost its activity and the activity loss 

became even more pronounced when reducing agents were added into solution.  

We hypothesize that this behavior might be caused by a high dependency of Nep-1 

stability and function on the disulfide bonds in its N-terminal lobe,34 which has been shown 

for pepsin to be a starting place of its unfolding.36 Provided that nepenthesin unfolds along a 

similar pathway, the higher number of suspected disulfides in this part of Nep-1 may explain 

the more severe effects of reduction on its function.  

 

3.1.2. Immobilization of recombinant nepenthesin-1 for HXMS online digestion 

Large amounts of active Nep-1 protease available through recombinant production 

enabled us to test the suitability of recombinant Nep-1 for HXMS workflow. During bottom-

up HXMS analyses it is beneficial to use protease immobilized onto resin and filled into small 

protease columns.37 Thus local concentration of protease is much higher and the digestion is 

more efficient. 

We successfully immobilized recombinantly prepared Nep-1 onto perfusion resin via 

Schiff base chemistry.37 We tested the activity of the Nep-1 protease column and showed that 

it digested proteins efficiently under HXMS-compatible conditions (pH 2.5, 0°C). 

Nevertheless, as some protein structures are very compact and not accessible to protease 
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Figure 3: Effect of denaturing and reducing conditions on on-line digestion with immobilized porcine 

pepsin (A-D) and rNep-1 (E-H). Myoglobin was analyzed by LC-MS/MS after online digestion in glycine 

buffer (A, E), in the same buffer with 2 M Gnd, 0.4 M TCEP (B, F), in glycine buffer after 

denaturing/reducing run (C, G) and in glycine buffer after 40 injections of 3 M Gnd, 0.4 M TCEP (D, H). 

The arrows point on example peptide which is present in normal digest (19-29) only and on longer peptide 

covering this region (12-40) in denaturing/reducing digest. 

digestion without denaturation and/or reduction, digestion under such harsh conditions is 

essential to render these proteins amenable to H/D exchange studies. 

An LC-MS/MS monitoring of horse myoglobin digestion by porcine pepsin and Nep-1 

in solution under HXMS-compatible conditions corroborated our previous findings about the 

incompatibility of free Nep-1 with denaturing and reducing conditions. However, 

immobilization of Nep-1 onto POROS resin resulted in a striking difference as the digestion 

by nepenthesin was maintained even in the presence of denaturants, albeit with some minor 

alterations to its activity marked by production of some larger peptides. Nevertheless, we 

showed that Nep-1 not only worked in such conditions after the immobilization, but that the 

changes to its activity were reversible as original activity was restored upon removal of 

denaturing conditions. We even tested the stability of Nep-1 column by 40 injections of buffer 

containing 3M guanidine and 0.4M TCEP, which demonstrated that Nep-1 column can easily 

withstand such treatment with its activity virtually unperturbed, similarly to immobilized 

porcine pepsin. (Figure 3) Importantly, the protein sequence was covered under all conditions 

tested, albeit with denaturants this was accomplished with slightly longer peptides. 

A precise mechanism for the observed protease stabilization by immobilization is not 

yet definitely known, but is supposed to be the result of multiple effects including limited 

conformational flexibility of the immobilized protein.38–40 We also assume that one of the 

main factors involved in our case is, among other effects, the short time during which the 

protease is in contact with the denaturants. 

Finally, based on LC-MS/MS analyses of cleavage preferences of immobilized porcine 

pepsin and Nep-1 tested on a panel of model proteins, we confirmed that Nep-1 behaves 

similarly to pepsin, but with additional strong preference to cleave after basic amino acids (K, 

R, H), where pepsin does not cleave at all. In contrast to in-solution digestion by concentrated 

pitcher fluids it missed only the post-proline cleavage, which was later assigned to a novel 

proline specific protease produced by Nepenthes plants.41,42  
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Figure 4: Alternative aspartic proteases increases the spatial resolution of HDX-MS. (a) Peptide 

mapping of the ultimate N-terminus of MtCDH. Individual peptides are drawn as blue bars (immobilized 

pepsin - Pep) and red bars (combined digestion by immobilized nepenthesin-1 – Nep-1 and 

rhizopuspepsin - Rpn). The additional cleavage sites enabled more precise localization of deuteration 

changes at the N-terminus of CYT domain (red and orange regions) with the combined irNep-1+irRpn 

digestion (c) compared to porcine pepsin (b). 

Overall, the immobilization protocol for nepenthesin-1 enabled us to use it in an HXMS 

online digestion. It also dramatically increased the tolerance of the enzyme to denaturing and 

reducing agents. Most importantly, by having cleavage preferences different from porcine 

pepsin, immobilized Nep-1 has shown promise to increase the HXMS spatial resolution. 

 

3.2. Structural MS studies of CDH conformational dynamics 

 

3.2.1. Optimization of HXMS conditions for CDH analyses 

In order to provide insight into the conformational dynamics of MtCDH in solution by 

HXMS, experimental conditions of the method needed to be optimized to provide us with as 

much structural detail as possible. We started by tuning the process of MtCDH enzymatic 

digestion since proteolysis is the key factor determining the spatial resolution of HXMS. 

First, we digested MtCDH by immobilized pepsin at various HXMS-compatible 

conditions and we determined that to obtain peptides reasonably covering both its domains, 

the utilization of harsh digestion conditions involving 3 M guanidine with 0.4 M TCEP was 

needed. This was necessitated by the presence of multiple disulfide bonds in the MtCDH 

molecule and by the very tight beta-fold in the CYT domain of MtCDH. Also, non-denaturing 

deglycosylation of MtCDH by Endo Hf helped to unify the N-glycosylation in the molecule.  

 Later, once recombinant nepenthesin-1 and rhizopuspepsin were immobilized and 

available for the use in HXMS, we tested their efficiency in MtCDH digestion under the 

denaturing conditions identified with porcine pepsin. (Figure 4) We demonstrated that it could 
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be improved with combined proteolysis utilizing sequentially coupled nepenthesin-1 and 

rhizopuspepsin (Rpn) columns. Cleavage sites partially complementary to those provided by 

porcine pepsin resulted in more efficient digestion of MtCDH with more peptide overlaps and 

generally shorter produced fragments. The practical benefit of this can be demonstrated on the 

example of the ultimate N-terminus of CYT domain. There deuteration changes identified by 

HXMS could only be localized into two rather long peptides (orange and red color) when 

porcine pepsin was used (Figure 4b, page 9). However, the different cleavage sites introduced 

by Nep-1 and Rpn allowed us to localize the deuteration differences more precisely to the two 

loops in the structure (Figure 4c, page 9). 

 

3.2.2. Mechanism of CDH modulation by pH and divalent cations 

Optimized experimental conditions for HXMS analyses of MtCDH allowed us to study 

the mechanisms of its modulation in solution by pH and calcium ions.  

Using HXMS we compared MtCDH at pH 5.4, where the enzyme is close to its pH 

optimum and pH 7.4, where it is completely inactive.29,43,44 From this, we learned that the 

regions perturbed by the pH change were mostly localized close around the domain interface. 

(Figure 5, page 11) We also correlated the HXMS data with surface electrostatics simulations 

of the protein in solution at the two studied pH values. This led to the observation that the 

most pronounced HXMS changes are in regions, where negative charge on protein surface 

gets neutralized when the solution is acidified. Furthermore, we repeated the experiment 

working with the two separated MtCDH domains and it was shown that the individual CYT 

and DH domains behaved virtually identically as the full-length protein. Therefore, we 

concluded that the changes observed by HXMS were not in fact resulting from the interaction 

of the two CDH domains at the lower pH, but were rather caused by the neutralization of 

domain surface charge by protonation, which enabled the domain contacting. 

When we analyzed the effect of calcium ions on the structure of MtCDH, we similarly 

found that the regions most affected by divalent cations were close to clusters of negative 

charge around the interdomain interface. Together, our results from both the ion modulation 

and pH regulation experiments provided direct structurally localized experimental support for 

the theory of charge repulsion in MtCDH. According to this theory the electrostatic repulsion 

between domains at higher pH prevents their contacting and successful IET.29,30 Based on our 

HXMS data, divalent cations can shield and/or bridge the patches of negative charge at the 

interdomain interface and enable the domain contacting even at slightly alkaline pH. 

Alternatively, when the pH of solution is lowered, the charge around the edge of domain 

interface on DH gets neutralized by protonation. Both these mechanisms ultimately enable the 

IET between domains and MtCDH functioning. 

Interestingly, we did not observe any “classical” decrease of deuteration at the 

interdomain interface when the two domains interacted in the presence of calcium ions or at 

the lower pH. We exclusively saw increased levels of deuterium incorporation in all the 

affected regions. This was explained by two factors: (1) the high flexibility of MtCDH with 

only very short-lived, transient and unstable domain-domain interactions. This is in agreement 

with previously published SAXS data31, which showed MtCDH to be present in a range of 

semi-open states in solution with only a small amount of the conformers actually being in the 
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Figure 5: HXMS detected changes at the MtCDH interdomain interface between pH 5.4 (active) and 7.4 

(inactive). (a) DH domain with the most intense changes around the cusp of FAD cavity. Some perturbance 

was also seen for the fungal carbohydrate binding module (shown in teal color). (b) CYT domain with 

strongest pH effects detected around the heme cofactor at the DH-binding surface. For the sake of clarity the 

domains were rotated by 90° in opposite directions from their natural orientation (inset). MtCDH structure 

(PDB ID: 4QI6) was colored according to the detected changes in deuteration. Grey means no difference 

while different shades of blue mark the deprotected regions with dark blue showing the biggest difference. 

Red regions show the connecting points of interdomain linker. (c) HDX-MS curves for the individual regions 

of full-length MtCDH at pH 5.4 and 7.4 (red and dark blue curves, respectively). Separated domains (black, 

dark green, magenta and orange) and their mixture (light green and cyan) behave similarly as full-length 

protein. MtCDH regions unaffected by pH show no difference (5, 7), while in the perturbed regions there is 

significant deprotection at the lower pH. 

closed active state. (2) The increased deuteration itself is then the result of protonation or ion 

mediated reorganization of hydrogen bonding and charge networks present in the molecule 

and necessary for successful transient domain interaction. This for some protein backbone 

amides led to their increased solvent accessibility. Alternatively, the affected regions around 

the MtCDH interdomain interface might have slightly loosened structurally to better 

accommodate the transient domain-domain contact.   
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3.2.3. Electrostatic stability of CDH ions probed in the gas phase 

Finally, we validated our HXMS findings about the identified electrostatic repulsion in 

CDH by a complementary structural MS method – native MS coupled with ion mobility.  

MtCDH was gently ionized from solutions of pH 5.4 as well as 7.4. Comparison of ion 

mobility “drift” time profiles (Figure 6) initially did not show any difference in the behavior 

of ions. However, intentional gradual “activation” of the studied ions in the gas phase 

(collisional increasing of their internal energy) showed that they collapse to more compact 

structures. Most importantly, we observed that the ions produced from pH 5.4 required less 

activation energy and collapsed easier than those from pH 7.4. 

Such collapse of ions is not very common45,46, nevertheless, it has been previously 

observed for molecules containing internal cavities.46 Therefore, this led us to propose an 

explanation that as CDH is very flexible, it gets transferred into the gas phase in similarly-

sized partially open conformations from both pH. Only when the energy of ions is increased, 

the molecules are forced into a more closed conformation, where CYT domain of CDH might 

be protruding into the cavity of DH domain. The observed differences in collapse efficiency 

then reflect for ions an energy barrier connected to the amount of repulsion between negative 

charges at the domain-domain interface. Our observation that the energy necessary to compact 

MtCDH molecules ionized from pH 5.4 is less than for those from pH 7.4 is then consistent 

with both surface electrostatics calculations and enzymatic activity pH profile of MtCDH.29 

  

Together this work demonstrated the power of integrative structural biology approaches 

combining data from different experimental techniques – static high resolution as well as 

lower resolution data concerning protein dynamics – to structurally explain challenging 

biological questions.   

 
Figure 6: Native IM-MS shows different electrostatic stability of MtCDH ionized from pH 5.4 (red) and 

pH 7.4 (blue). (a) Ions of fully-glycosylated MtCDH generated from lower pH collapse more easily with 

increasing sample cone voltage (SCV) than ions of the same charge state from higher pH. Conformer ratio R 

= C2 / (C1+C2), where C1 and C2 are areas-under-curve in drift time distributions for individual activation 

voltages (b). d.t. - “drift” time through the ion mobility cell. 
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4. SUMMARY 

 

The aims of this doctoral thesis were (1) to contribute to the development of structural 

mass spectrometric techniques for studies of protein conformational dynamics and (2) to 

apply these techniques to study enzymatic system of cellobiose dehydrogenase. Following 

results were obtained and included in the four scientific publications attached to directly 

support this thesis: 

 Recombinant aspartic protease nepenthesin-1 was shown to behave similarly as 

the enzyme isolated directly from plants. 

 Nep-1 was shown to be highly susceptible to the presence of denaturing and 

reducing agents in solution. 

 The denaturation and reduction sensitivity of Nep-1 was overcome by its 

immobilization onto perfusion resin. 

 Immobilized Nep-1 was successfully tested for HXMS-compatible online 

digestion of proteins. 

 Proteolytic preferences of Nep-1 differed significantly from porcine pepsin by 

cleavages after basic residues. 

 The combined use of immobilized Nep-1 with rhizopuspepsin increased spatial 

resolution of HXMS in studies of MtCDH structure and dynamics. 

 The effect of divalent cations on the activity of MtCDH was shown to involve 

bridging and shielding of opposing patches of negative charge at the interdomain 

interface. 

 The pH regulation of MtCDH activity was showed to similarly be based on the 

negative charge neutralization by protonation at slightly acidic pH. 

 Native MS with ion mobility showed different gas phase electrostatic stability of 

MtCDH ions produced from acidic or neutral pH. 

 Integration of structural MS data provided direct experimental support for the 

charge repulsion theory of CDH functioning in solution. 

 Additionally, powerful software for handling HXMS datasets has been 

co-developed during the work on this thesis to streamline data evaluation and 

processing for MtCDH and other projects.  
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ABSTRAKT 

Hmotnostně spektrometrické (MS) techniky si v průběhu posledních dvou desetiletí 

našly své trvalé místo mezi nástroji strukturní biologie. Kromě získání informace o primární 

sekvenci proteinů jsou stále častěji využívány i pro studium vyšší strukturní organizace 

bílkovin. Nedosahují sice atomárního prostorového rozlišení, jsou ale naopak prosty řady 

experimentálních omezení. MS strukturní techniky tak jsou schopny studovat molekuly za 

nativních podmínek v roztoku, jsou rychlé, mají nízkou spotřebu vzorku a jsou použitelné pro 

molekuly a jejich komplexy s velmi širokým rozsahem velikostí. Možná nejdůležitější je však 

jejich schopnost poskytnout informace o konformační dynamice proteinů, které tak mohou 

doplnit data získaná jinou strukturní technikou s vyšším prostorovým rozlišením v rámci 

integrativní strukturní biologie. 

V této disertační práci byla hlavní pozornost věnována technice vodík / deuteriové 

výměny v kombinaci s hmotnostní spektrometrií (HXMS), která je jednou z nejvíc 

rozšířených strukturních MS metod. Rekombinantně připravená aspartátová proteasa 

nepenthesin-1 z láčkovek rodu Nepenthes byla charakterizována, imobilizována a podrobně 

testována s cílem rozšířit portfolio proteas dostupných pro HXMS experimenty a zvýšit 

prostorové rozlišení této techniky. 

Po úspěšné implementaci do HXMS experimentálního protokolu byl nepenthesin-1 

využit v kombinaci s rhizopuspepsinem při analyticky náročném studiu vysoce flexibilního 

proteinu celobiosadehydrogenasy (CDH). Tento biotechnologicky zajímavý protein byl 

zkoumán s cílem strukturně objasnit mechanismy regulace jeho aktivity pomocí pH a 

divalentních kationtů. Za tímto účelem byla metoda HXMS doplněna nativní hmotnostní 

spektrometrií s iontovou mobilitou a výpočetním modelováním distribuce elektrostatického 

náboje na povrchu proteinů. 

Společně tyto strukturní MS a výpočetní techniky přinesly zajímavé poznatky o analýze 

transientních proteinových komplexů. Zejména ale poskytly přímý experimentální důkaz, že 

repulse oblastí negativního náboje v blízkosti mezidoménového rozhraní CDH je klíčovým 

mechanismem řídícím fungování tohoto enzymu. 

 

Klíčová slova: Strukturní hmotnostní spektrometrie, nepenthesin-1, vodík / deuteriová 

výměna s MS (HXMS), nativní hmotnostní spektrometrie s iontovou mobilitou (IMMS), 

aspartátové proteasy, imobilizace proteinů, celobiosadehydrogenasa (CDH), elektrostatika 

povrchu proteinu, flavocytochrom, přímý přenos elektronů. 
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1. ÚVOD 

1.1. Proteiny a jejich struktura 

Struktura proteinu je klíčová pro jeho funkci. Nicméně, ani správná statická proteinová 

struktura často není dostačující pro plnou funkci bílkoviny. Mnoho biologických procesů 

vyžaduje pohyb v molekule proteinu či mezi jeho podjednotkami, který může probíhat různě 

rychle – obvykle v řádu mikrosekund až milisekund1, ale v některých případech i výrazně 

pomaleji2. Proto, abychom mohli fungování proteinů zcela pochopit, je nutné je studovat jak 

z hlediska atomární struktury, tak v kontextu jejich konformační dynamiky.3 

Za tímto účelem byla vyvinuta řada experimentálních postupů, mezi kterými jsou 

nejznámější rentgenová krystalografie, proteinová nukleární magnetická resonance (NMR) či 

kryoelektronová mikroskopie (cryo-EM). Tyto techniky poskytují vysoké strukturní rozlišení, 

ale každá z metod též trpí určitými experimentálními limitacemi. Zejména, s výjimkou NMR, 

nejsou tyto metody příliš vhodné pro studium dynamiky proteinů a poskytují statický obrázek 

jinak často velmi dynamických systémů. NMR naproti tomu trpí výrazným omezením 

velikosti studovaného proteinu a nutností připravovat pro analýzy isotopicky nabohacené 

vzorky. Z těchto důvodů se stále častěji využívají i strukturní techniky s nízkým rozlišením, 

které dokáží do kontextu vysoce rozlišené prostorové struktury doplnit další informace. 

Mezi experimentálními přístupy, výrazně přispívajícími k této tzv. integrativní 

strukturní biologii, se často uplatňují postupy založené na hmotnostní spektrometrii (MS).4 

Ačkoli samy o sobě neposkytují atomárně rozlišené molekulární struktury, dokáží strukturní 

MS techniky určit experimentální omezení vzdálenosti v molekule, které lze použít 

v molekulárním modelování pro odvození trojrozměrné struktury. Navíc, analýzy jsou velmi 

rychlé a mají nízkou spotřebu materiálu, dokáží pracovat s heterogenními vzorky a dokonce 

umožňují získání strukturně lokalizované informace o dynamice makromolekulárních 

systémů v roztoku. 

 

1.2. Strukturní hmotnostně spektrometrické techniky 

V této disertační práci byly využity dvě ze strukturních MS technik, a tyto budou 

popsány blíže. První z nich je „nativní“ hmotnostní spektrometrie, která využívá faktu, že při 

vhodně nastaveném procesu elektrosprejové ionizace je možné šetrně ionizovat 

makromolekulární komplexy bez porušení jejich nekovalentních interakcí.5,6 Dále se opírá o 

zjištění, že proteiny si mohou zachovat i ve vakuu uvnitř hmotnostního spektrometru 

významné množství své sekundární, terciární a kvartérní struktury.7–10 Nativní MS tak může 

poskytnout informace o oligomerizačním stavu proteinu, síle jeho interakcí s ligandy či o 

podjednotkovém složení komplexů. Navíc, v kombinaci s technikou iontové mobility 

(IMMS), dokáže, díky iontové mobilitní komoře naplněné inertním plynem, separovat ionty 

nejen na základě molekulové hmotnosti, ale i na základě jejich celkového tvaru. Tím je možné 

získat data popisující proteiny jak z hlediska jejich molekulové hmotnosti, tak konformace. 

Druhou technikou je vodík / deuteriová výměna v kombinaci s hmotnostní spektrometrií 

(HXMS), která popisujíce konformační dynamiku proteinů v roztoku. Ta se zakládá na 

principu spontánní výměny amidických vodíků proteinové páteře za atomy z molekul vody 

v okolním roztoku.11,12 Rychlost této výměny pro jednotlivé amidické vodíky v peptidové 
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Obr. 1: Experimentální uspořádání “bottom-up” analýzy H/D výměny pomocí hmotnostní spektrometrie. 

Amidické vodíky proteinové páteře (modře) se vyměňují za deuteria z roztoku (červeně) v závislosti na své 

přístupnosti a zapojení do vodíkových můstků. V odebraných alikvotech je reakce “zastavena” skokovým 

snížením pH a teploty and protein je rozštěpen na peptidy. Ty jsou chromatograficky separovány, 

analyzovány pomocí MS a z pozorovaného přírůstku molekulové hmotnosti je sestrojena křivka. Možné 

uplatnění fragmentace molekul v plynné fázi pro top-down či middle-down HXMS jsou vyznačeny šedě. 

páteři proteinu závisí na mnoha parametrech včetně pH a teploty. Hlavními faktory ovšem 

jsou přístupnost vodíků rozpouštědlu a jejich zapojení do vodíkových můstků.13 Proto tento 

princip umožňuje studium sekundární struktury proteinů, jejich konformačních změn a 

interakcí s ligandy, či konformační dynamiky v roztoku.14 

Pokud je navíc pufr obklopující studovaný protein připraven z D2O namísto H2O, je 

výměnu vodíků možné sledovat pomocí hmotnostní spetrometrie.15,16 Schema nejběžnějšího 

experimentálního uspořádání HXMS je znázorněno na Obrázku 1. Po značení proteinu v D2O 

je H/D výměnná reakce výrazně zpomalena snížením pH na 2.5 a teploty na 0°C s cílem 

zamezit ztrátám vneseného deuteria v průběhu další analýzy. Za takovýchto podmínek je 

následně studovaný protein rozštěpen na peptidy, které jsou podrobeny LC-MS analýze pro 

určení počtu amidických vodíků vyměněných za deuterium. Tyto informace jsou následně 

využity pro konstrukci křivek odrážejících výměnu detekovanou na jednotlivých peptidech. 

Z několika křivek pro různé stavy proteinu je následně možno tyto strukturně porovnat.  

Proteolýza je klíčovým faktorem pro délku a případné překryvy vznikajících peptidů, 

které určují výsledné prostorové rozlišení HXMS analýzy. V závislosti na nízkém pH jsou pro 

proteolysu využívány aspartátové proteasy. Nejběžněji využívaný je prasečí pepsin A, 

nicméně se pátrá i po dalších alternativních proteasách s odlišnými štěpnými preferencemi. 

Několik takových již bylo nalezeno, jako například rhizopuspepsin či aspergillopepsin.17,18 

Prozatím posledním přírůstkem do panelu protease použitelných pro HXMS byla láčková 

tekutina z masožravých rostlin rodu Nepenthes19, ve které byly popsány aspartátové proteasy 

nepenthesiny-1 a -2.20,21 Pod vlivem unikátních štěpných preferencí pozorovaných u láčkové 

tekutiny jsme se rozhodli rekombinantně vyprodukovat a charakterizovat nepenthesin-1 

s cílem ho dále otestovat pro použití v HXMS. 
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1.3. Enzymatický systém celobiosadehydrogenasy 

Jedním z proteinových systémů obtížně studovatelných strukturně biologickými 

přístupy díky své heterogenitě, vysoké flexibilitě a konformační dynamice je 

celobiosadehydrogenasa (CDH). V této disertaci je CDH využita pro demonstraci, jak může 

integrativní strukturní MS doplnit rentgenovou krystalografii a umožnit studium enzymové 

dynamiky v roztoku.  

CDH je jediným známým extracelulárním flavocytochromem. Účastní se degradace 

lignocelulosy22, ale je i vysoce relevantní v biotechnologii pro vývoj biosensorů a palivových 

článků.23,24 Strukturně je CDH monomerním enzymem skládajícím se ze dvou domén 

spojených flexibilním polypeptidovým řetězcem („linkerem“). Dehydrogenasová (DH) 

doména obsahuje kofaktor FAD, zatímco cytochromová doména nese hem b. V průběhu 

katalytického cyklu (Obrázek 2) CDH oxiduje celobiosu na celobionolakton.25 Elektrony 

získané reakcí na FAD jsou následně přeneseny na hem b v CYT doméně. Z hemu jsou 

finálně předány na terminální elektronový akceptor, jakým je například lytická 

polysacharidmonooxygenasa.26 Pro průběh tohoto toku elektronů je klíčovou reakcí 

interdoménový elektronový přenos (IET) mezi FAD a hemem v rámci molekuly CDH. 

Elektronový přenos probíhá v CDH spontánně pouze v kyselém prostředí.27 Nicméně, 

dle nedávných studií může být IET indukován přítomností divalentních kationtů v 

milimolárních koncentrací i v neutrálním až slabě bazickém prostředí (pH 7.5), kde je enzym 

jinak zcela neaktivní.28,29 V návaznosti na tato zjištění byla pro CDH navržena teorie 

fungování, ve které je pro přenos elektronů mezi kofaktory nezbytný úzký kontakt obou 

domén.  Oddálení domén tedy znemožňuje IET a brání enzymatické funkci CDH.30 Konečně, 

molekulární modelování a výpočetní dokování domén vedly k teorii, že molekulární 

podstatou bránící IET v neutrálním pH je repulse mezi negativně nabitými oblastmi na 

mezidoménovém rozhraní.29 

 
 

Obr. 2: Celulolytický systém CDH. Elektrony získané oxidací celobiosy jsou přenášeny mezi kofaktory FAD 

(žlutě) and hemem (vínově) v CDH cestou přímého elektronového přenosu. Finálně jsou elektrony předány 

na terminální akceptor - polysacharidmonooxygenasu, která štěpí řetězce celulosy. Pro elektronový přenos 

je nezbytný dočasný úzký kontakt mezi kofaktory, který je umožněn pohyby cytochromové domény CDH. 
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Strukturní MS studie zahrnuté v této disertaci se zabývaly studiem mechanismu 

regulace elektronového přenosu v CDH s cílem strukturně ověřit platnost teorie nábojové 

repulse domén a lépe pochopit fungování tohoto enzymu. Konkrétně jsme se zaměřili na 

odhalení vlivu pH a divalentních kationtů na konformaci a konformační dynamiku CDH 

v roztoku. Jako vhodný objekt studie byla zvolena CDH z dřevokazné houby Myriococcum 

thermophilum (MtCDH), která byla vykrystalizována ve své uzavřené (IET-schopné) formě.31 

 

 

 

 

 

 

2. CÍLE PRÁCE 

 

Obecným cílem předkládané disertační práce bylo (1) přispět k pokračujícímu vývoji 

nových nástrojů pro techniku vodík / deuteriové výměny s hmotnostně spektrometrickou 

detekcí a (2) aplikovat postupy strukturní hmotnostní spektrometrie při studiu konformační 

dynamiky enzymu celobiosadehydrogenasy v roztoku. 

 

 

Konkrétními cíli následně bylo: 

 Charakterizovat enzymatické chování rekombinantně připravené aspartátové 

proteasy nepenthesinu-1 v roztoku. 

  

 Imobilizovat nepenthesin-1 na perfuzní chromatografický nosič a otestovat jeho 

využitelnost pro digesci proteinů v HXMS. 

 

 Prostudovat konformační dynamiku celobiosadehydrogenasy v roztoku pomocí 

technik strukturní hmotnostní spektrometrie a objasnit mechanismus regulace 

tohoto enzymu vlivem pH and iontů. 

  

 Podílet se na vývoji nových výpočetních nástrojů pro zpracování a vyhodnocení 

HXMS dat. 
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3. VÝSLEDKY A DISKUSE 

3.1. Aspartátová proteasa nepenthesin-1 coby nástroj HXMS 

Jedním z faktorů limitujících prostorové rozlišení techniky HXMS je efektivita digesce 

zkoumaného proteinu. Proto je v některých případech výhodné použít alternativní proteasy 

komplementární ke klasickém prasečímu pepsinu A.17 V nedávné práci bylo popsáno využití 

trávicí láčkové tekutiny z masožravých rostlin rodu Nepenthes, které se ukázalo jako možná 

cesta ke zvýšení rozlišení HXMS.19 Nicméně, láčková tekutina z rostlin je poněkud 

nepraktická pro rutinní použití z hlediska jejího získání a zpracování a taktéž nemůže být 

zaručeno, že její složení je vždy stejné.  

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli rekombinantně připravit a prostudovat nepenthesin-1 

– hlavní proteasu v rostlinách rodu Nepenthes. 

 

3.1.1. Rekombinantní produkce a charakterizace nepenthesinu-1 

Protokol pro rekombinantní produkci nepenthesinu-1 (Nep-1) z Nepenthes gracilis byl 

vyvinut v naší laboratoři Dr. Hynkem Mrázkem a pro produkci proteasy byl dále využíván 

diplomanty. Spočíval v expresi genu v bakteriích E. coli a následné in vitro renaturaci Nep-1 z 

inkluzních tělísek dle modifikovaného postupu dle Flentkeho32. 

Po produkci proteinu byla ověřena jeho sekvenční identita stejně jako schopnost 

autoaktivace po okyselení roztoku. Enzymatické vlastnosti maturované proteasy byly 

následně studovány v roztoku pomocí upravených spektrofotometrických aktivitních esejí 

původně vyvinutých pro pepsin.33 Rekombinantní Nep-1 vykazoval charakteristiky velmi 

podobné přírodní formě nepenthesinu-1 izolované z rostlin.34,35 Bylo prokázáno, že chybějící 

glykosylace nemá vliv na aktivitu enzymu a pouze snižuje jeho dlouhodobou teplotní 

stabilitu. Nep-1 též ukázal svou typickou vlastnost34 – vysokou citlivost k denaturačním 

činidlům v roztoku. V přítomnosti guanidinu Nep-1 rychle ztrácel svou aktivitu a v 

přítomnosti redukčních činidel byl tento efekt ještě výrazně umocněn. 

Předpokládáme, že toto chování je zapříčiněno vysokou mírou závislosti Nep-1 na 

disulfidických můstcích v jeho N-terminální subdoméně, která byla u pepsinu popsána jako 

výchozí místo strukturního rozvolňování při denaturaci.36 Za předpokladu, že nepenthesin 

denaturuje obdobným mechanismem, bylo by možné vztáhnout výraznějším vlivy redukčních 

činidel na funkci Nep-1 k jeho vyššímu předpokládanému počtu disulfidických můstků v této 

oblasti proteinu.34 

 

3.1.2. Imobilizace rekombinantního nepenthesinu-1 pro průtokovou digesci v HXMS 

Vysoké výtěžky aktivního Nep-1 dosažené rekombinantní produkcí umožnily otestovat 

vhodnost tohoto enzymu pro HXMS. V klasickém “bottom-up” experimentálním uspořádání 

HXMS analýz je výhodné využít enzymy imobilizované na polymerní nosič a naplněné do 

malých proteasových kolonek.37 Tím dojde k výraznému lokálnímu zvýšení koncentrace 

proteasy a nárůstu účinnosti digesce. 

Rekombinantně připravený Nep-1 byl imobilizován na perfuzní chromatografický nosič 

s využitím Schiffovy konjugace.37 Aktivita takto připravené Nep-1 proteasové kolony byla 

ověřena a kolona se ukázala být efektivní při digesci proteinů za podmínek kompatibilních s 
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Obr. 3: Vliv denaturačních a redukčních podmínek na průtokovou digesci imobilizovanými proteasami 

pepsinem (A-D) a Nep-1 (E-H). Myoglobin byl analyzován techikou LC-MS/MS po online digesci v 

glycinovém pufru (A, E), ve stejném pufru s 2 M Gnd, 0.4 M TCEP (B, F), v glycinovém pufru ihned po 

analýze vzorku s denaturačními činidly (C, G) a v glycinovém pufru ihned po 40 nástřicích pufru s 3 M Gnd, 

0.4 M TCEP (D, H). Šipky ukazují příklad peptidu přítomného pouze v normální digesci (19-29) a delšího 

peptidu pokrývajícího stejnou oblast v proteinu (12-40) nalezeného za denaturujících podmínek. 

HXMS analýzami (pH 2.5, 0°C). Nicméně, jelikož některé proteiny jsou velmi kompaktní a 

nepřístupné proteolyse, je pro jejich digesci nezbytné použití denaturačních a redukčních 

činidel, aby vůbec bylo možné je rozštěpit a analyzovat pomocí hmotnostní spektrometrie. 

Proteolytická esej založená na LC-MS/MS analýze byla využita pro monitorování 

digesce koňského myoglobinu pomocí prasečího pepsinu či Nep-1. Studie aktivity těchto 

proteas v roztoku za podmínek vhodných pro HXMS potvrdila naše předchozí výsledky o 

nekompatibilitě volného Nep-1 s denaturačními a redukčními činidly. Nicméně, výrazný 

rozdíl se projevil po imobilizaci Nep-1 na perfuzní nosič, jelikož v průtokovém uspořádání 

byla imobilizovaná proteasa aktivní i za denaturujících podmínek, ačkoli byly pozorovány 

drobné rozdíly v její aktivitě, které se projevily vznikem několika větších peptidů. Nicméně 

ukázali jsme, že vliv těchto podmínek na aktivitu proteasy je pouze dočasný a reverzibilní, 

jelikož po odstranění denaturačních činidel došlo k obnově původní aktivity proteasy. 

Proteolytickou kolonu s Nep-1 jsme testovali i z hlediska stability – čtyřiceti nástřiky pufru 

obsahujícího 3M guanidin a 0.4M TCEP, které Nep-1 kolona přečkala bez potíží a viditelných 

následků stejně jako kolona s imobilizovaným pepsinem. (Obrázek 3) 

Přesný mechanismus stabilizace enzymů imobilizací na nosič není doposud v literatuře 

objasněn, ale předpokládá se, že se jedná o výsledek působení řady faktorů zahrnujících mimo 

jiné omezenou konformační flexibilitu imobilizovaného proteinu.38–40 Předpokládáme též, že 

jedním z faktorů uplatňujících se v našem případě je krátký čas, po jaký je v průtokovém 

uspořádání proteasa v kontaktu s denaturanty. 

LC-MS/MS analýzou štěpných preferencí imobilizovaného pepsinu a Nep-1, 

testovaných na panelu modelových proteinů, bylo zjištěno, že Nep-1 a pepsin štěpí do značné 

míry obdobně. Nep-1 navíc ovšem vykázal silnou preferenci ke štěpení za bazickými 

aminokyselinami (K, R, H), kde pepsin neštěpí vůbec. Ve srovnání s preferencemi 

koncentrovaných láčkových šťáv štěpícími v roztoku chyběla imobilizovanému Nep-1 pouze 

štěpná aktivita na C-konci prolinu. Tato byla později identifikována jako výsledek činnosti 

nové, prolin-specifické, proteasy přítomné v láčkových šťávách.41,42  
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Obr. 4: Alternativní aspartátové proteasy zvyšují prostorové rozlišení HXMS. (a) Peptidová mapa 

úplného N-konce MtCDH. Jednotlivé peptidy získané digescí jsou vyznačeny jako modré pruhy 

(imobilizovaný pepsin – Pep) nebo červené pruhy (kombinace imobilizovaného nepenthesinu-1 – Nep-1 a 

rhizopuspepsinu – Rpn). Přidaná zásahová místa umožnila přesnější lokalizaci pozorovaných změn v 

deuteraci na N-konci CYT domény (červená a oranžová oblast) při použití kombinace alternativních 

proteas (c) oproti samotnému prasečímu pepsinu (b). 

Nalezený protokol pro imobilizaci nepenthesinu-1 nám umožnil jeho použití při digesci 

v HXMS experimentech. Imobilizace též dramaticky zvýšila toleranci Nep-1 k redukčním a 

denaturační činidlům. Nep-1 však zejména vykázal štěpné preference odlišné od prasečího 

pepsinu, což představovalo slibný výchozí bod pro snahy o zvýšení rozlišení techniky HXMS. 

 

3.2. Studium konformační dynamiky CDH technikami strukturní MS 

 

3.2.1. Optimalizace podmínek HXMS pro analýzy MtCDH  

Pro studium konformační dynamiky MtCDH v roztoku bylo nejprve třeba optimalizovat 

experimentální podmínky analýz pro poskytnutí co nejdetailnějších strukturních informací. 

Proto byl optimalizován proces proteolysy, který je klíčovým pro strukturní rozlišení HXMS. 

MtCDH byla nejprve štěpena imobilizovaným pepsinem za různých podmínek 

kompatibilních s HXMS analýzami. Byla využita deglykosylace MtCDH pomocí 

endoglykosidasy Endo Hf za nativních podmínek pro unifikaci N-glykosylace v molekule. 

Dále bylo zjištěno, že pro získání peptidů dostatečně pokrývajících obě domény MtCDH je 

nutné použít denaturující podmínky při digesci. Použití 3 M guanidinu s 0.4 M redukčním 

činidlem TCEP bylo nezbytné z důvodu přítomnosti šesti disulfidových můstků v proteinu a 

kvůli velmi kompaktnímu uspořádání β-listů v cytochromové doméně.  

 Později, když byly imobilizovány a připraveny pro použití v HXMS rekombinantní 

aspartátové proteasy nepenthesin-1 and rhizopuspepsin, otestovali jsme jejich efektivitu při 

digesci MtCDH za denaturujících podmínek optimalizovaných s pepsinem. (Obrázek 4) 



VÝSLEDKY A DISKUSE 

 
10 

 

Ukázali jsme, že pro proteolysu MtCDH je výhodné využití kombinované digesce pomocí 

sekvenčně spojených proteasových kolonek s imobilizovaným nepenthesinem-1 a 

rhizopuspepsinem (Rpn). Zásahová místa částečně komplementární k těm získaným digescí 

pepsinem vedla k efektivnějšímu štěpení MtCDH s větším množstvím překryvů a celkově 

kratšími peptidy. Praktické výhody využití alternativních proteas jsou patrné např. na N-konci 

CYT domény. V této oblasti bylo možné změny v deuteraci detekované HXMS lokalizovat 

pouze do dvou dosti dlouhých peptidů (oranžová a červená oblast), když byl použit 

imobilizovaný pepsin. (Obrázek 4b, str. 9) Nicméně, odlišná fragmentace pomocí kombinace 

Nep-1 a Rpn umožnila zpřesnit lokalizaci změn do oblastí dvou smyček (Obrázek 4c, str. 9). 

 

3.2.2. Studium mechanismu modulace MtCDH  pomocí pH a iontů 

Optimalizované experimentální podmínky pro HXMS analýzy byly využity při studiu 

mechanismu modulace aktivity MtCDH v roztoku pomocí pH and vápenatých iontů.  

Za využití HXMS jsme srovnali MtCDH při pH 5.4, kdy je enzym blízko svému pH 

optimu a při pH 7.4, kdy je kompletně inaktivní.29,43,44 Z analýz jsme zjistili, že regiony 

ovlivněné změnou pH se z převážně nachází blízko doménového rozhraní. (Obrázek 5, 

strana 11) HXMS data jsme též srovnali s výsledky výpočetní simulace elektrostatiky 

proteinového povrchu CYT a DH domén v roztoku při obou studovaných hodnotách pH. Bylo 

odhaleno, že nejvýraznější změny v HXMS jsou v regionech, kde vlivem snížení pH dochází 

k neutralizaci negativního náboje. Zopakovali jsme též HXMS experimenty s oddělenými 

doménami MtCDH a ukázalo si, že jednotlivé domény se z pohledu HXMS chovají prakticky 

totožně jako celý protein. Tím bylo možné usoudit, že změny detekované při HXMS 

analýzách nejsou ve skutečnosti výsledkem interakce domén CDH, ale jsou způsobeny 

neutralizací náboje na povrchu domén v důsledku protonace, což umožnilo kontakt domén. 

Při studiu vlivu vápenatých iontů na strukturu MtCDH jsme obdobně odhalili, že 

regiony nejvíce ovlivněné divalentními kationty se nacházejí okolo klastrů záporného náboje 

blízko mezidoménového rozhraní. Společně, HXMS data z experimentů sledujících vliv pH i 

iontů poskytla přímé strukturně lokalizovaný experimentální důkaz podporující platnost teorie 

nábojové repulse v MtCDH. Dle této teorie elektrostatické odpuzování při vyšším pH brání 

doménám v přiblížení a zamezuje tak elektronovému přenosu mezi kofaktory.29,30 Dle našich 

dat divalentní ionty mohou stínit a/nebo přemostit záporně nabité oblasti na rozhraní domén a 

umožní tak kontakt domén i ve slabě alkalickém prostředí. Alternativně, při poklesu pH 

dochází k protonaci oblastí kolem okraje mezidoménového rozhraní na DH doméně a 

neutralizaci náboje. Oba mechanismy ve výsledku vedou k umožnění IET mezi doménami a 

tím k funkčnosti enzymu. 

Překvapivě jsme nepozorovali “klasický” pokles deuterace na mezidoménovém rozhraní 

v důsledku interakce domén za přítomnosti iontů ani v nízkém pH. Jedinými detekovatelnými 

změnami byly nárůsty deuterace ve všech ovlivněných oblastech proteinu. Toto je možné 

vysvětlit součinností dvou faktorů: (1) vysokou flexibilitou MtCDH, kdy mezidoménové 

interakce jsou pouze krátkodobé, transientní a nestabilní. To se ukázalo být v souladu s 

publikovanými daty z analýz nízkoúhlového rozptylu rentgenového záření31, které ukázaly 

MtCDH v celé škále polootevřených konformací v roztoku, kdy pouze zlomek konformerů 

byl v daný moment v uzavřeném aktivním stavu. (2) Vlastní nárůst deuterace je pak 
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Obr. 5: HXMS detekované změny na mezidoménovém rozhraní v MtCDH při pH 5.4 (aktivní) a 7.4 

(inaktivní stav). (a) DH doména s nejintenzivnějšími změnami podél okraje kavity s FAD. Menší změny byly 

též pozorovatelné na fCBD sacharidy rozpoznávajícím modulu (světle zeleně). (b) CYT doména s 

nejvýraznějšími vlivy pH okolo kofaktoru hemu. Pro přehlednost byly otočeny o 90° v opačných směrech ze 

své přirozené orientace (vnořený panel). Struktura MtCDH (PDB ID: 4QI6) byla nabarvena dle 

detekovaných změnv deuteraci. Šedá – bez změn, zatímco odstíny modré značí v jednotlivých oblastech míru 

změny dle sytosti barvy. Červeně sou označeny konce mezidoménové spojky - “linkeru”. (c) HXMS křivky 

pro jednotlivé regiony plnodélkového MtCDH při pH 5.4 a 7.4 (červená a tmavě modrá). Oddělené domény 

(černá, tmavě zelená, vínová a oranžová) a jejich směs (světle zelená a tyrkysová) se chovají obdobně jako 

celý protein. Oblasti MtCDH neovlivněné pH nevykazují žádné změny (5, 7), zatímco v ovlivněných 

regionech dochází ke znatelné deprotekci za nižšího pH. 

důsledkem protonací nebo ionty způsobené reorganizace vodíkových můstků a sítí náboje 

v proteinu nezbytné pro následné umožnění transientní interakce domén. To v důsledku vedlo 

u některých amidů proteinové páteře ke zvýšení jejich přístupnosti solventu. Alternativně v 

dotčených oblastech kolem mezidoménového rozhraní v MtCDH mohlo dojít k lokálnímu 

strukturnímu rozvolnění pro lepší akomodaci transientního doménového kontaktu.    
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3.2.3. Elektrostatická stabilita iontů CDH v plynné fázi 

Data o elektrostatické repulsi získaná pomocí HXMS jsme dále ověřili pomocí 

komplementární strukturní MS techniky – nativní MS s iontovou mobilitou.  

MtCDH bylo šetrně ionizováno z roztoků o pH 5.4 a 7.4. Srovnání profilů mobilitního 

„driftového“ času pro tyto ionty (Obrázek 6) zpočátku neodhalilo žádný rozdíl mezi těmito 

ionty, které byly v plynné fázi v konformaci o podobné velikosti. Nicméně, záměrným 

postupným zvyšováním vnitřní energie iontů v plynné fázi bylo odhaleno, že molekuly 

kolabují na kompaktnější konformer. Zejména zajímavé bylo zjištění, že molekuly ionizované 

z pH 5.4 vyžadují nižší „aktivační“ energii a kolabují snáze než ionty z pH 7.4. 

Takový kolaps proteinů v plynné fázi není příliš běžný45,46, nicméně, byl již popsán u 

molekul obsahujících vnitřní kavity.46 To nás dovedlo k možnému vysvětlení, že z důvodu své 

vysoké flexibility nabývá CDH v plynné fázi konformace s obdobnou velikostí při ionizaci 

z roztoků o obou pH. V důsledku nárůstu vnitřní energie řízenými kolizemi mohou být ionty 

přivedeny do uzavřené konformace, kde CYT doména může zasahovat do kavity DH domény 

MtCDH. Pozorované rozdíly v efektivitě tohoto kolapsu pak odrážejí energetickou bariéru 

spojenou s repulsí oblastí negativního náboje na mezidoménovém rozhraní. Naše pozorování, 

že energie nutná pro tento proces u iontů z pH 5.4 je nižší než pro ionty z pH 7.4, je tak 

konzistentní s výsledky simulace elektrostatiky proteinu a odpovídá enzymovému aktivitnímu 

pH profilu MtCDH.29 

  

Závěrem, tato práce ukázala sílu integrativních strukturně biologických přístupů při 

kombinaci dat z rozdílných technik – statické vysokorozlišené atomární struktury s nízko 

rozlišenými daty o proteinové dynamice – s cílem strukturně vysvětlit biologické otázky.   

 
Obr. 6: Nativní IM-MS ukazuje rozdílnou elektrostatickou stabilitu molekul MtCDH ionizovaných z 

pH 5.4 (červená) and pH 7.4 (modrá). (a) Ionty plně glykosylovaného MtCDH vzniklé z pH 5.4 kolabují 

snadněji se vzrůstajícím napětím sample cone voltage (SCV) než ionty CDH se stejným nábojovým stavem, 

ale ionizované z pH 7.4. Poměr konformerů R = C2 / (C1+C2), kde C1 a C2 jsou obsahy křivek pod čarou  

pro jednotlivé “aktivační” voltáže (b). d.t. – čas “driftu” v iontové mobilitní cele. 
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4. SHRNUTÍ 

 

Cílem této disertační práce bylo (1) přispět k  vývoji nových nástrojů pro techniku 

vodík / deuteriové výměny s hmotnostně spektrometrickou detekcí a (2) aplikovat postupy 

strukturní hmotnostní spektrometrie při studiu konformační dynamiky enzymu 

celobiosadehydrogenasy v roztoku. V průběhu řešení bylo dosaženo následujících výsledků, 

které byly zahrnuty do čtyř publikací tvořících podklad pro tuto disertační práci: 

 

 Bylo ukázáno, že rekombinantně připravená aspartátová proteasa nepenthesin-1 

má obdobné vlastnosti jako enzym přímo izolovaný z rostlin 

 Byla potvrzena vysoká citlivost Nep-1 vůči denaturačním a redukčním činidlům 

v roztoku. 

 Citlivost vůči denaturaci byla překonána pomocí imobilizace této proteasy na 

perfuzní nosič. 

 Imobilizovaný Nep-1 byl úspěšně testován v HXMS-kompatibilním uspořádání 

online digesce proteinů. 

 Štěpné preference Nep-1 se výrazně lišily od prasečího pepsinu schopností štěpit 

za bazickými aminokyselinami. 

 Kombinované použití imobilizovaných proteas Nep-1 a rhizopuspepsinu zvýšilo 

prostorové rozlišení HXMS při analýzách struktury a dynamiky MtCDH. 

 Byl studován efekt divalentních kationtů na aktivitu MtCDH a bylo odhaleno, že 

zahrnuje stínění a přemosťování oblastí negativního náboje na doménovém 

rozhraní. 

 Obdobně bylo prokázáno, že pH regulace aktivity MtCDH zahrnuje neutralizaci 

náboje protonací ve slabě kyselém pH. 

 Nativní MS s iontovou mobilitou ukázala rozdílnou elektrostatickou stabilitu 

iontů MtCDH sprejovaných z kyselého nebo neutrálního pH. 

 Integrace strukturních MS dat poskytla přímé experimentální důkazy pro teorii 

nábojové repulse mezi doménami v roztoku. 

 

 Navíc, byl spoluvyvinut software pro zpracování HXMS datasetů s cílem 

zjednodušit vyhodnocování dat v HXMS experimentech CDH i jiných projektů. 
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