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Stressterapi i bakterier  
 

Stress förekommer inte bara hos hyperaktiva börsmäklare, utan kan även yttra sig i alla 
organismer till och med i bakterier. En typ av stress som bakterier kan utsättas för är 
oxidativstress (pH i cellen förändras vilket gör att den interna miljön i cellen blir skadlig), 
detta kan i sin tur orsaka en typ av stress som gör att onaturliga bidningar bildas inom eller 
mellan protein. Detta kan få katastrofala följder eftersom proteinen då inte kan utföra sina 
uppgifter.  
 
Naturligtvis har bakterierna utvecklat system för att kunna hantera den här typen av stress. I 
det här arbetet har jag arbetat med den bakterien Bacillus subtilis som är en så kallad 
modellorganism för de grammpositiva bakterierna (bakterier med väldigt tjock cellvägg) 
vilket innebär att lärdomar dragna från experiment på denna bakterie kan testas på andra mer 
skadliga bakterier i samma familj, till exempel Staphylococus arter. I B. subtilis är proteinet 
Spx ansvarig för att inleda stresshanteringen, genom att aktivera cirka hundra gener. När 
bakterierna inte är utsatta för disulfidstress måste Spx koncentration vara låg eftersom 
stressresponsen även orsakar att bakterierna växer väldigt långsamt. Studier har visat att 
mängden av spx mRNA i cellen är konstant både under stress och under bra förhållanden, 
vilket innebär att Spx produceras även om cellerna mår bra.  
 
Proteinet YjbH fungerar som en sensor och märker Spx för nedbrytning när stressresponsen 
inte behövs. I detta arbete har jag utvecklat en metod att utvinna stora mängder YjbH för att 
man senare ska kunna göra fler studier på aktivitet samt struktur. I tidigare försök har man 
kunnat framställa YjbH men det producerade proteinet har samlats i olösliga aggregat 
(inklusionskroppar) vilket innebär att det inte går att använda för andra studier. Två studier 
gjordes. I den första utvecklades en metod för storskalig produktion av YjbH i Escherichia 
coli, och i den andra studien utvecklades B. subtilis stammar för produktion av YjbH, 
dessutom testades av en framreningsmetod. Genen för YjbH sammansattes med en enzym-
tagg (GST-tagg), den här tagg kan binda till en specifik grupp vilket gör att hela proteinet 
sedan kan renas fram. Det andra försöket var att producera GST-YjbH proteinet ihop med Spx 
för att se om det påverkar lösligheten. Resultaten visar att väldigt stora mängder av GST-
YjbH lösligt YjbH kan produceras om det ko-uttrycks med Spx. 
 
I den andra studien användes E. coli-plasmiden (en liten DNA-molekyl som kan användas 
föra att överföra eller uttrycka gener) att skapa en plasmid för produktion av GST-YjbH i  B. 
subtilis. I B. subtilis finns redan gener som kodar för YjbH och Spx och eftersom man inte vill 
ha produktion av protein som man inte kan kontrollera måste dessa tas bort, generna ersattes 
med antibiotikaresistansgener vilka används för att kontrollera att generna tagits bort. Sedan 
tillverkades två plasmider (gst-yjbH samt gst-yjbH och spx), plasmiderna som tillverkades till 
E. coli användes sedan som mall för B. subtilis-varianterna. Även i denna studie visar 
resultaten att Spx är nödvändigt för att YjbH ska vara i löslig form. B. subtilis-systemet 
uppvisar en högre stabilitet för proteinet eftersom ingen nedbrytning är synlig, däremot 
produceras en mycket större mängd i E. coli-systemet. Eftersom de nedbrutna bitarna av 
proteinet lätt kan separeras från det brukliga proteinet är E. coli-systemet bäst lämpat för 
storskaliga studier. I framtiden kan metoden användas för att kunna bestämma den 
tredimisionella strukturen på YjbH samt att även lista ut exakt hur YjbH påverkar Spx, vilket i 
förlägningen kan leda till nya insikter i de grammpositiva bakterierna.  
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Development of an efficient system for heterologous production of YjbH in 

Escherichia coli 
 
Disulphide stress can cause non-native disulphide bonds to form, thus it is important for 
organisms to have a method to respond to this condition. In the gram positive soil bacterium 
Bacillus subtilis this response is regulated by Spx which induces transcripition from σA 

dependent promoters. The intracellular concentration of Spx is regulated by YjbH. Previous 
studies have indicated that YjbH forms inclusion bodies or aggregates when expressed in 
Escherichia coli. The aim of this project was to develop a method to express and purify large 
quantities of YjbH in order to perform functional studies. A gene encoding a GST-YjbH 
fusion protein was constructed. Expression was tested in different media and at different 
temperatures. In addition YjbH was co-produced with Spx. Our results show that generating 
large quantities of GST-YjbH is possible but without Spx the GST-YjbH fusion protein is 
produced as an insoluble aggregate. 
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Development of an efficient system for production and purification of YjbH 

in Bacillus subtilis 
 
Spx is a global regulator that is widespread among low G+C gram-positive bacteria. Spx acts 
as an activator or repressor of transcription in response to the formation of non-native 
disulphide bonds (disulphide stress). In Bacillus subtilis the intracellular concentration of Spx is 
controlled the ClpXP protease complex. Under non-stress-conditions Spx is rapidly degraded. The 
ClpXP dependent degradation of Spx is dependent on the YjbH effector protein. YjbH is a 34 kDa 
cytosolic protein that has not been biochemically characterized. In this project we aimed to 
construct various B. subtilis strains for production of GST-YjbH as well as co-production of GST-
YjbH and Spx in order to study the yield and purity compared to an Esherichia coli expression 
system constructed previously. The GST-YjbH fusion protein was purified using affinity 
chromatography. The results from the study show that the B. subtilis expression system produces 
less GST-YjbH than the E. coli expression system, although it shows a higher grade of purity. 
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