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Svensk summering 
 
Ljus är en viktig energikälla för många levande organismer. Många arter har därför utvecklat 
cellulära receptorer som kan känna av ljus och därmed optimera förutsättningarna för fotosyntes 
och fotoautotrofi. Mikrobiella rodopsiner är en familj transmembranösa proteiner i hepta-helix-
form, som karakteriseras av närvaron av retinal kromofor bundet till ett konserverat lysin i den 
sjunde helixen. När retinal absorberar en foton, sker en foto-isomerisering från all-trans till 13-
cis-konformation. Sensoriskt rodopsin II (SRII) är ett mikrobiellt rodopsin som finns i den 
halofila archeon Nantronomonas pharaonis. Tillsammans med transducerar-proteinet HtrII, 
initierar SRII en fotofobisk reaktion i sin värd som svar på blått ljus. Strukturella förändringar 
i detta komplex detekteras sedan av HAMP-domänen i HtrII och initierar en kaskad av signaler 
som kontrolleras av det så kallade tvåkomponent-systemet (TCS). Detta system är allmänt 
förekommande i prokaryoter och förekommer även i vissa eukaryoter. Då TCS påverkar 
faktorer såsom bakteriell virulens, antibiotikaresistens och fototaxis, är en ökad kunskap om 
detta system av stort intresse i många farmaceutiska sammanhang. Vi saknar dock fortfarande 
kunskap om många detaljer kring SRII:HtrII-komplexet och dess signalsystem. Syftet med 
denna avhandling var därför att adressera dessa frågor genom att studera strukturen av SRII 
ensamt och i komplex med HtrII genom att använda tidsupplöst seriekristallografi (TR-SSX) 
och tidsupplöst röntgenspridning (TR-XSS).  
 
I projekt 1 samlade vi in rumstemperatur-TR-SSX-data från isolerat SRII och jämförde de 
observerade strukturella ändringarna med de som observerats i bakterierodopsin (bR), vilket är 
en välstuderad ljusdriven protonpump. Våra observationer ger strukturell insikt i varför dessa 
mycket lika proteiner har väldigt olika längd på fotocykeln. Helix F genomgår en utåtvänd 
rörelse i båda dessa proteiner, men ändå är omstruktureringen i helix G hämmad i SRII. Detta 
resulterar i en långsammare fotocykel, vilket i sin tur speglas i dess funktion som signalreceptor.  
 
I projekt II studerade vi strukturen av SRII:HtrII-komplexet med seriekristallografi (SSX). Våra 
resultat visar den första strukturen av SRII:HtrII-komplexet i rumstemperatur. Vi kunde 
dessutom modellera ytterligare fem aminosyror i den cytoplasmiska delen av den 
transmembranösa helixen 1 (TM1) i HtrII, vilket inte tidigare gjorts.  
 
I projekt III använde vi SSX för att studera ljusaktiverade strukturella förändringar i SRII:HtrII-
komplexet. Våra resultat visar hur en strukturell signal från retinal överförs från SRII till HtrII. 
En preliminär strukturell analys indikerar att en utåtgående rörelse av helix F i SRII överförs 
till en pistong-lik rörelse i den transmembranösa helixen 2 (TM2) mot cytoplasman, vilket 
stödjer tidigare studier.  
 
I projekt IV använde vi TR-XSS för att studera strukturella förändringar i SRII och SRII:HtrII-
komplexet. Då TR-XSS är en metod för att studera proteiner i lösning, fungerar denna som 
komplement till kristallografi och proteinrörelser är då inte begränsade av kristallstrukturen, 
men informationsinnehållet är lägre. Vår TR-XSS data stödjer en ljusaktiverad utåtgående 
rörelse av den cytoplasmiska delen av helixar E och F, och subtila rörelser i helixarna C, D och 
E. De strukturella ändringarna i helix E och F är mindre omfattande när transduceraren binder 
till SRII. Dessa resultat ökar vår förståelse för hur ljus som träffar fototaxis-receptorn SRII 
initierar en signal och hur denna signal överförs till HtrII. 
 

 


