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Kan märkning med rött finna den röda tråden? 
 
Streptomyces coelicolor är en jordbakterie som har ett trådlikt utseende med en 
komplicerad livscykel. Dessa bakterier tillväxer genom förlängning av cellväggen i 
spetsen på hyferna dvs. ”trådarna” som efterhand bildar ett mycel genom förgreningar 
av hyferna. Denna polariserade tillväxt, skiljer sig från de flesta andra bakterier som 
tillväxer genom att förlänga cellväggen längs med sidorna. S. coelicolor fungerar som 
en modellorganism för aktinobakterier, som är en viktig grupp av nedrytare men 
omfattar även gruppen mykobakterier. vars patogener orsakar bland annat spetälska 
och tuberkulos. De flesta bakterier är beroende av proteinet MreB för förlängning av 
cellväggen, men Streptomyces och aktinobakterier skiljer sig markant genom att 
tillväxa oberoende av proteinet MreB, samt att tillväxten sker vid celländarna. För att 
tillväxt ska kunna ske måste ny cellvägg bildas, dvs. cellvägg måste syntetiseras vid 
spetsen på hyferna. Att förstå hur olika nyckelproteiner interagerar med andra 
proteiner kan öka förståelsen för hur Streptomyces tillväxer. Denna kunskap skulle 
kunna användas för förstå hur besläktade sjukdomsalstrande bakterier fungerar. 
 
DivIVA tros vara ett nyckelprotein som driver tillväxten av hyfspetsarna och är 
livsnödvändigt hos Streptomyces. Om man sätter ihop DivIVA med ett grönt 
färgämne kan man tydligt se i mikroskopet att DivIVA finns där innan nya hyfer 
växer ut. Överproduktion av DivIVA orsakar nya förgreningar av hyfer samt svullna 
päronlika hyfspetsar. Detta indikerar att DivIVA är involverat i både själva 
initieringen samt själva tillväxten av hyferna.  
 
Om DivIVA är involverat i tillväxten av hyfspetsarna borde enzymerna RodA och 
MurG som är involverade i de sista stegen av cellväggssyntes interagera med 
DivIVA. Syftet med detta projekt var att undersöka hur dessa två enzym lokaliseras i 
inuti bakterien. Därför märktes  RodA och MurG ihop med ett rött protein, på detta 
sätt kan man med mikroskop se var i cellen proteinerna finns. Kunskaper om hur 
DivIVA interagerar för att driva tillväxten av cellen skulle kunna leda till nya 
mediciner mot tuberkulos, som börjar bli en besvärlig bakterie då den är resistent mot 
många av de antibiotika som används för att bekämpa tuberkulosinfektioner. 
 
Vid mikroskopering kunde man ana att det rödmärkta RodA lokaliserar vid 
hyfspetsarna, men det gick även att se rödfärgat RodA på andra ställen i hyferna. 
Infärgning av cellväggen i proverna visade att många av lokaliseringarna som inte var 
vid spetsen var vid de väggar som avgränsar utrymmen i hyferna. Det rödmärkta 
MurG kunde ses i hela cellen i distinkta punkter, ingen specifik lokalisering vid 
hyfspetsarna kunde ses. Det är möjligt att det producerades för mycket MurG och 
RodA protein i cellerna och det är inte klarlagt om MurG och RodA kunde bibehålla 
sin funktion efter att de rödmärkts, märkningen av proteinerna verkar vara bra. Trots 
att ingen tydlig lokalisering kunde ses och mer tester behöver göras, utvecklades nya 
verktyg som gör det lättare att rödfärga andra proteiner för att veta deras lokalisering i 
Streptomyces. Den röda tråden mellan DivIVA och RodA och MurG är fortfarande 
okänt, men kommer nog snart att nystas upp. 
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Use of the red fluorescent protein mCherry to determine the 
subcellular localization of proteins involved in peptidoglycan 

assembly in Streptomyces coelicolor 
 

 
Most rod shaped bacteria increase in size by insertion of new peptidoglycan (PG) 
along the lateral cell wall. In contrast, the Actinobacteria grow by extension at the cell 
poles. Members of the genus Mycobacterium that is part of the Actinobacteria are 
responsible for several diseases like tuberculosis and leprosy. Streptomyces coelicolor 
is a harmless filamentous bacterium and serves as a model organism for the 
Actinobacteria. It grows by apical extension and forms a branched mycelium. DivIVA 
is located at the hyphal tip during growth. It is thought that this protein is responsible 
for the recruitment of proteins that extend the hyphae. For the hyphae to elongate, PG 
has to be synthesized at their tips. The proteins MurG and RodA are involved in the 
final steps of PG synthesis and may be recruited by DivIVA for the assembly of PG at 
the growing tip. The purpose of this work was to determine the subcellular location of 
MurG and RodA in S. coelicolor by making translational fusions to the red 
fluorescent protein mCherry and to further investigate their interaction with DivIVA.  
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