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Proteinrörelser i slow motion 
Maike Christine Jürgens 

 
Proteiner är biologiska makromolekyler som byggs upp av aminosyror och som har 

olika funktioner i cellerna. Efter syntesen av proteinet som en två-dimensionell kedja veckas 
proteinet till en komplicerad tredimensionell struktur i den så kallade veckningsreaktionen. 
Trots mycket forskning under de senaste decennierna förstår forskarna fortfarande inte helt 
hur ett protein kan veckas inom väldigt kort tid utan att först prova alla teoretiskt möjliga 
tredimensionella strukturer.  
 För att kunna följa specifika delar av proteinet under veckningsreaktionen kan det 
”färgas” (märkas in). Sådan infärgning som kan synas med röntgenstrålning är tungmetaller. 
Bindning av två tungmetallatomer till två olika, specifika ställen i proteinet möjliggör mätning 

av avståndet mellan dessa två positioner när 
proteinet blir utsatt för röntgenstrålning. 
Mätningen kan jämföras med att gissa avståndet 
mellan två lyktstolpar i mörkret. Manipulering 
av proteinets tredimensionella struktur 
förändrar avståndet mellan de två 
tungmetallatomerna och den förändringen kan 
mätas för att ge information om proteinets 

beteende vid olika manipuleringar. Exempel på en manipulering är en kontrollerad 
proteinveckningsreaktion och med hjälp av färgerna på proteinet kan denna reaktion filmas 
med röntgenstrålning. 

Efter att proteinet har veckats, kan det utföra sin funktion i eller utanför cellen. 
Funktionen är oftast interaktioner med andra proteiner med hjälp av proteinets modulära 
byggdelar, så kallade proteindomäner. Ett exempel på en sådan domän är PDZ-domänen som 
till exempel finns i proteinet PSD-95. PSD-95 är ett protein som finns ganska nära membranet 
i nervceller. PDZ-domäner interagerar med änden av olika proteiner (ligander) och är därmed 
ansvariga för interaktioner mellan två proteiner. 

Eftersom det finns ganska många olika sådana proteinänder i cellerna måste PDZ-
domänen ha möjlighet att skilja mellan proteinerna och endast binda till det rätta proteinet. De 
olika proteinliganderna kan urskiljas på olika sätt som antingen innebär direkt igenkänning av 
den så kallade peptidbindningsfickan, där proteinliganden binder, eller så kan en större del av 
proteindomänen vara inblandad. Om en större del av domänen är inblandad behövs det ett sätt 
att kommunicera mellan olika aminosyrarester i proteinet. Även om det är bekant att sådan 
kommunikation finns i större proteiner med fler domäner är det fortfarande oklart om den 
också kan finnas i små proteindomäner som PDZ-domänen. 

Vissa experiment kan genomföras för att få information om kommunikation mellan 
olika aminosyror. En sådan kommunikation hittades i tredje PDZ-domänen i proteinet PSD-
95, där flera aminosyror ”pratar” med varandra medan PDZ interagerar med sin proteinligand. 

Denna kommunikation hittades också i datorsimuleringar som utfördes av andra 
forskare och därmed kan det sägas att sådan kommunikation inte bara förekommer i stora 
proteiner men också i små proteindomäner. Denna kommunikation bestämmer och säkerställa 
proteinets funktion och därmed påverkar och kontrollerar cellens liv. 
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