Utbytta byggstenar ger bygget en förändrad funktion
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1989 delade Sidney Altman och Thomas Cech nobelpriset i kemi. Det var belöningen för att de upptäckt att genetiskt material också kan fungera som katalysatorer. En katalysator är som bekant ett ämne som underlättar en kemisk reaktion utan att själv förbrukas. Enzymer är katalysatorer. Det genetiska materialet i fråga var RNA, vilket är väldigt likt DNA – som våra arvsanlag, gener, består av. Som du kanske vet finns det många viktiga enzymer i kroppen. Många består bara av protein, men några består av protein och RNA. Och i vissa fall kan faktiskt RNA-delen av enzymet slita sig loss och fungera på egen hand. Ett sånt enzym är RNas P. Nästan alla levande varelser har det i sig. RNA-delen av bakteriers RNas P kan fungera utan hjälp av proteindelen. Åtminstone om man tar ut den ur bakterien och stoppar den i ett provrör tillsammans med ganska mycket magnesium. Anledningen är att RNA, liksom protein, måste vecka ihop sig innan det kan funka. Magnesiet hjälper till med det, men det är inte allt. Det ser också till att RNA-delen av RNas P kan vara katalysator i just den reaktionen som den behövs till, nämligen att klippa av en annan RNA-molekyl på rätt ställe. Det finns också RNA-molekyler som kan klippa av sig själva, men det är en annan historia.
Jag har undersökt RNA-delen av enzymet RNas P. Det jag tittat på är den del som tros känna igen den andra RNA-molekylen, alltså den som ska klippas av. Som du kanske vet så består DNA av fyra mycket lika, men ändå olika, byggstenar. RNA består av nästan exakt likadana byggstenar som DNA. Mitt RNA-enzym fungerar som vanligt om alla de vanliga byggstenarna ligger i rätt ordning. Därför ville jag undersöka vad som hände om jag ändrade på ett par av byggstenarna. Just ett par av dem som man tror är extra viktiga för att RNas P ska känna igen den andra RNA-molekylen. Jag bytte ut två byggstenar, antingen var för sig eller samtidigt och fick faktiskt se en liten skillnad i hur effektivt RNas P klippte av den andra molekylen. Men varför skillnaden blev just som den blev, det återstår att se.
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