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Bakterien Streptococcus pneumoniae är en streptokock och kallas vanligen pneumokock. Den 
finns i luftvägarna hos cirka 40 % av befolkningen utan att orsaka något obehag. Under vissa 
förutsättningar kan bakterien dock ge upphov till exempelvis öroninflammation, 
lunginflammation och hjärnhinneinflammation. De infektioner som S. pneumoniae orsakar 
drabbar äldre och barn särskilt hårt och tillhör de infektioner som skördar flest liv. WHO 
beräknar att en miljon barn under 5 års ålder världen över årligen dör till följd av infektioner 
orsakade av S. pneumoniae. Idag finns det två vaccin mot S. pneumoniae men de skyddar bara 
mot några av de varianter av bakterien som kan orsaka infektioner.  
 
I S. pneumoniae finns en patogenicitetsö, det vill säga en ansamling av gener som alla är 
involverade i bildandet av en pilus, en lång proteinstruktur. Pilusen gör det möjligt för 
bakterien att fästa vid värdorganismens luftvägar. Patogenicitetsön innehåller generna som 
kodar för de proteiner som utgör pilusens byggstenar men även de enzym som sammanfogar 
dessa till en struktur. Utöver dessa gener hyser även patogenicitetsön även en gen som kodar 
för ett protein som fungerar som en positiv regulator som stimulerar uttrycket av de övriga 
pilus-generna, samt reglerar sitt eget uttryck. Eftersom pilusen är viktigt för bakteriens 
virulens och dessutom sitter lättillgänglig på bakteriens cellyta skulle den vara ett lämpligt 
mål för ett nytt vaccin mot S. pneumoniae.  
 
Uttrycket av gener styrs till stor del av de proteiner som binder till genernas styrsekvenser, de 
så kallade promotorregionerna. De regulatoriska proteinerna kan antigen aktivera genen och 
därigenom öka uttrycket eller stänga av uttrycket, så kallad repression.  
 
Under examensarbetet utarbetades ett fungerande protokoll för att isolera de proteiner som 
binder till promotorregionen för rrgA-genen, som kodar en av pilusens byggstenar. De 
isolerade proteinerna kan man sedan identifiera för att klargöra den roll de eventuellt spelar i 
regleringen av genuttrycket. Den metod som användes för att isolera DNA-bindande proteiner 
var så kallad affinitetskromatografi. Metoden bygger på att DNA-sekvensen för rrgA-
promotorn kopieras och används till att anrika för de proteiner i en proteinlösning från S. 
pneumoniae som binder till sekvensen. Eftersom att DNA-fragmenten är fastsatta på 
magnetiska kulor kan protein-DNA-komplexet separeras ut ur lösningen med hjälp av en 
magnet. Proteinerna separeras och kan sedan identifieras med hjälp av masspektrometri, detta 
hanns dock inte med under examensarbetet. När man vet vilka proteiner som binder till 
promotorn när rrgA-genen uttrycks respektive inte uttrycks kan man lista ut de olika 
proteinernas roll i genregleringen. Man kan även jämföra proteinerna med likartade 
regulatorer i närbesläktade organismer för att se vilken effekt de har på genregleringen där. 
 
För att tillfullo förstå den roll som pilusen spelar för virulensen hos S. penumoniae och om 
pilusen kan användas som mål för kommande vaccin, måste man förstå hur uttrycket av de 
involverade generna regleras och när pilusen är uttryckt. Ett första steg i detta är att identifiera 
de proteiner som interagerar med promotorsekvensen. 
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