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Svensk summering 
Vi är konstant omgivna av ljus. De flesta proteiner kan absorbera och fluoroscera 
ultraviolett ljus men bara ett fåtal, till exempel rhodopsiner i ögonen, kan absorbera 
synligt ljus. 
 
Vid längre våglängder, vid gränsen mellan infrarött ljus och mikrovågor, så har 
studier visat att proteiner kan absorbera så kallad terahertz strålning. Denna 
absorption leder till långa proteinvibrationer som verkar spela en betydande roll 
för proteiners funktion. Detta har visats i bland annat äggvite-proteinet Lysozym. 
 
En vanlig metod att undersöka proteinstrukturer är med så kallad röntgenkristallo- 
grafi. När man bestrålar proteinerna med röntgenstrålingen så bildar det spridda 
ljuset ett så kallat diffraktionsmönster. Med detta kan man återskapa den specifika 
proteinstrukturern via datorprogram. Denna metod kräver ett protein som kan 
kristalliseras, vilket alla proteiner inte gör. Eftersom proteiner överlag är flexibla, 
även i kristallform, så är det vanligt att defekter skapas när proteinerna kristallis- 
eras eller fryses ned. En vanlig orsak är smuts i proteinlösningen. Dessa defekter 
bidrar till en diffus bakgrundsspridning av röntgenljuset. 
 
En annan orsak till en begränsad spridning är vibrationer, bland annat från värme. 
Med hjälp av dagens analysprogram så kan den begränsade spridningen beräknas 
med hjälp av en så kallad B-faktor parameter. Varje atom i en proteinmodell 
associeras med en specifik B-faktor. Genom att beräkna skillnader i bland annat 
B-faktorer, och skillnader i atompositioner, så kan strukturella skillnader förklaras  
med dessa icke-termiska proteinvibrationer. I denna avhandling görs detta. 
 
Med hjälp av terahertz strålning så har proteinvibrationer demonstrerats i 
proteinet bovint trypsin. Detta fenomen är svårförklarat, men utan koppling till 
en ökad temperatur. En möjlig föklaring är att proteinvibrationerna motsvarar en 
kollektiv vågrörelse som berör hela strukturen samtidigt. Detta har delvis förklarats 
med hjälp av av datoranalys och tidigare experiment. Ett nytt experiment visar att 
de atomspecifika strukturförändringar kan användas vid strukturmodellering 
inom AI. 
 
Utöver detta så har strukturen undersökts med ultrasnabb tidsupplöst kristallografi. 
Detta gör det möjligt att detaljerat beskriva proteinvibrationera. Denna typ av 
snabba experiment har även använts för att undersöka strukturförändringar i ett 
reaktionscenter-protein, som bland annat finns i kloroplasterna hos växtceller. 
 
Modellerna från de snabba förloppen är viktiga i forskning där proteinstruktur och 
dynamik möts. Vet man till exempel strukturen och strukturförändringarna, så 
kan man bekräfta de biokemiska reaktionerna som sker i proteiner. 
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