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Vad kan det vara för likhet mellan ett vaccin och en lyktstolpe? 
 
I alla tider har folk blivit infekterade utav patogener, det vill säga organismer som kan göra 
oss sjuka. Bakterien Streptococcus pyogenes är en sådan patogen som bland annat ger upphov 
till sjukdomarna halsfluss, scharlakansfeber samt diverse hudinfektioner. I takt med att olika 
bakteriearter hittat sätt att överleva antibiotika, blivit resistenta, har utvecklingen av vaccin 
blivit allt viktigare.  
 
Vacciner stimulerar människans immunförsvar så att infektion med patogener förhindras. 
Detta sker framförallt genom att immunsystemet bildar antikroppar mot specifika ytstrukturer 
på patogenen, till exempel ytproteiner. Dessa antikroppar bildas av speciella vita blodkroppar 
(B-celler) och när infektionen blivit bekämpad finns det kvar minnesceller, redo att producera 
antikroppar snabbt om kroppen skulle utsättas för samma patogen igen. Därför upplevs inga, 
eller få, sjukdomssymptom när man utsätts för patogenen igen, eftersom man blivit immun. 
 
En immunodominant region i ett ytprotein är en region som ger upphov till ett starkt anti-
kroppssvar (det vill säga många antikroppar produceras mot denna region), medan en icke-
immunodominant region ger upphov till ett svagt eller inget antikroppssvar. 
 
Vad kan det då vara för likhet mellan ett vaccin och en lyktstolpe? Jo, gör man liknelsen att 
ett protein är en lyktstolpe, där själva lampan är den icke-immunodominanta regionen medan 
stolpen är den immunodominanta regionen. När detta protein stimulerar immunsystemet 
kommer flest antikroppar att bildas mot stolpen, det vill säga den långa delen. Men eftersom 
antikropparnas viktigaste funktion bör vara att motverka lyktstolpens (proteinets) funktion, så 
hjälper det inte att de binder till stolpen, lampan lyser ju fortfarande. Om proteinet skall 
fungera som vaccin, måste man stimulera bindning av antikropparna mot lampan istället. 
 
Antagligen finns det, hos vissa proteiner, en mekanism som gör att den immunodominanta 
regionen (stolpen) förhindrar ett antikroppssvar mot den icke-immunodominanta regionen 
(lampan). Detta kan vara en fördel för patogenen, eftersom proteinet kan bibehålla sin 
funktion trots antikropparna. Detta betyder att man kanske kan framkalla ett starkare anti-
kroppssvar mot den tidigare icke-immunodominanta regionen (lampan) om man separerar 
denna region från den immunodominanta regionen (stolpen). Slutsatsen är att ifall man bara 
använder ”lampan” som vaccin, så skulle denna region ge upphov till bäst immunitet. 
 
I mitt examensarbete har jag delat (i tre delar) ett ytprotein, hos bakterien S. pyogenes, i syftet 
att undersöka ifall detta protein kan vara en lämplig vaccinkandidat. På grund av tekniska 
problem med att få fram den tredje delen, hann jag tyvärr inte undersöka om proteinet 
innehöll immunodominanta respektive icke-immunodominanta regioner eller om någon av 
proteindelarna gav upphov till immunitet. 
 
När man lyckas få fram den tredje delen av det studerade ytproteinet, kan det vara så att 
någon av dessa tre delarna är proteinets ”lampa” (det vill säga den icke-immunodominanta 
regionen). Visar det sig sen att någon av proteindelarna ger upphov till immunitet, så är denna 
del av proteinet definitivt en kandidat till framtida vaccin mot bakterien S. pyogenes. Vi 
kommer då att vara bättre rustade i den eviga striden mellan människan och bakterien. 
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The Gram positive bacterium Streptococcus pyogenes is a human pathogen best known as the 
cause of pharyngitis and diverse skin diseases. However, S. pyogenes is also responsible for 
more severe diseases such as toxic shock syndrome and scarlet fever. A recent estimate 
indicates that >500,000 persons die each year from               S. pyogenes infections or 
complications following such infections. Extensive attempts have therefore been made to find 
a vaccine. 
 
The long-term aim of this project was to divide a conserved surface protein into three well-
defined regions and analyze the isolated regions as potential vaccine components. We wanted 
to examine the antibody response elicited by each region and compare the parts giving the 
highest and lowest response, respectively. The goal was to identify the region best suited as a 
vaccine component. 
 
The three gene fragments were created with PCR, and ligated into a vector, which encoded a 
GST region. The plasmids with inserts were purified and transformed into Escherichia coli. 
Cleaving and sequencing were performed to ensure that the plasmids, in the transformants, 
contained the right inserts. The plasmids were then transformed into E. coli BL21, which was 
used to express GST fusion proteins. These bacteria were lysed and the lysate obtained was 
examined using SDS-PAGE gels and western blot. Pure fragments could be isolated in two of 
the cases by cleaving the fusion proteins and the use of a GSTrap FF affinity chromatography 
column. 
 
We were not able to isolate the third part of the protein studied. In an attempt to avoid this 
problem a vector encoding a dimer of the fragment was created, but we were not able to 
isolate any dimeric fragment either. However, a probable reason for these difficulties was 
identified, opening the way for future purification of the fragment. Unfortunately, the 
problems with these constructions had the result that no immunological tests could be 
performed with the two isolated regions, although sufficient amounts of these protein 
fragments were recovered. 
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