
Sara Palmqvist    
 
       
 

Proteinet Rex 
- Ett verktyg i kampen mot antibiotikaresistens? 

 
 
Bakterier kan leva i nästan alla tänkbara miljöer runt om i världen. Miljön är ofta 
extremt varierande och bakterien måste snabbt lära sig att anpassa sig till den. Att 
anpassa sig till miljön är att kunna utnyttja de energikällor och den syretillgång som 
finns. När ett viktigt ämne är begränsat krävs det att cellen kan anpassa sin 
metabolism genom att förändra olika cellreaktioner och göra det bästa av situationen 
för att överleva.  
 
Staphylococcus aureus är en bakterie som är mycket bra på att anpassa sig till en 
snabbt växlande miljö. Forskningen om S. aureus har ökat de senaste åren på grund av 
den alltmer spridda antibiotikaresistensen hos bakterier. Den bakomliggande orsaken 
till antibiotikaresistens är ett för stort användande av antibiotika. Detta har drivit 
mutationer i bakteriernas genom, för att anpassa bakterierna till den annars dödliga 
miljön. Resistens mot vissa antibiotika skapar stora problem på sjukhus och kan leda 
till många allvarliga sjukdomar såsom hudinfektioner eller allvarliga lungsjukdomar. 
För att kunna forska fram nya antibiotiska läkemedel krävs att den specifika resistenta 
bakteriens metabolism är helt kartlagd. Mer kunskap om de komplexa reaktioner som 
sker inne i cellen kan ge nya mål att angripa inom forskning och läkemedel.  
 
Mitt projekt har varit att undersöka proteinet Rex i S. Aureus för att få ytterligare 
förståelse om ett av proteinen som reglerar S. Aureus metabolism. Tidigare forskning 
har visat att Rex i andra bakterier reglerar gener som har visat sig ha betydelse i 
tillväxt och överlevnad i syrefattig miljö. Rex känner via specifika budbärare att 
syretillgången är begränsad och ger signaler i cellen som skiftar den aeroba 
respirationen mot anaerob vilket gör att S. Aureus kan överleva. I detta projekt har vi 
visat att S. aureus Rex reglerar gener som är viktiga vid reaktioner i glykolysen och 
vid bakteriens fermentation. Dessa två metaboliska processer är viktiga för cellen och 
reglering av dem är viktig för överlevnad. Fermentation är en alternativ väg inom 
metabolismen som cellen kan utnyttja när det råder syrebrist. För att kunna identifiera 
nya mål för antibiotika krävs det att dessa reglerande protein kartläggs. Även om inte 
Rex skulle vara ett mål för antibiotikan i sig så bidrar kunskapen om Rex till en helhet 
som i sin tur kan öppna nya möjligheter. 
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Abstract 
 
Staphylococcus aureus is a facultative anaerobic, gram-positive pathogenic bacterium 
that has become an important target in research since the spread of antibiotic 
resistance. The development of new antibiotic targets requires a better understanding 
of the metabolism in S. aureus. At this time several important pieces are still missing. 
Rex is a repressor protein that senses the redox balance and enables the cell to change 
the metabolism pathway when oxygen is limited. The predicted Rex-regulon in S. 
aureus comprises genes involved in energy metabolism. In this work, we established a 
procedure to recombinantly express and purify S. aureus Rex. We experimentally 
show that Rex is capable of binding to several predicted operator sequences at 
relevant biological concentrations and that DNA binding is inhibited by NADH.  
 
 


