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Haemophilus influenzaes kamp mot det mänskliga immunförsvaret  
 
Sjukdomsframkallande bakterier använder många olika mekanismer för att invadera 
värden samt undgå att bli upptäckt och utrensad av värdens immunförsvar. För att 
kunna förebygga och behandla bakteriella infektioner krävs en tydlig förståelse av 
dessa så kallade virulensmekanismer. I mitt examensarbete har jag därför undersökt 
hur bakterien Haemophilus influenzae förskaffar sig ett skydd mot det mänskliga 
immunförsvaret genom att binda det mänskliga proteinet vitronectin. 
 
H. influenzae är en bakterie som tillhör normalfloran i människans näshåla. Under 
vissa omständigheter kan bakterien framkalla sjukdomar t.ex. öroninfektion, och i 
allvarligare fall, hjärnhinneinflammation. Haemophilus orsakar främst infektioner hos 
barn.  
 
En av de strukturer på bakteriens yta som bidrar till dess förmåga att framkalla 
sjukdomar är proteinet Haemophilus surface fibril (Hsf). Det har tidigare visats att 
Hsf binder till det mänskliga proteinet vitronectin. Vitronectin är en mångsysslare i 
kroppen, och dess ena uppgift är att förhindra delar av immunförsvaret (det så kallade 
komplementsystemet) från att angripa våra egna celler. H. influenzae förskaffar sig ett 
skydd mot komplementsystemet genom att binda vitronectin, som då förhindrar 
angrepp mot bakterien.   
 
Som ett led i att öka kunskapen om denna virulensmekanism gick min studie ut på att 
definiera den Hsf-bindande regionen av vitronectin. Genom att tillverka korta 
fragment av Hsf och vitronectin och studera vilka delar som binder till varandra, 
kunde vi preliminärt bestämma vitronectins Hsf-bindande region till proteinets ena 
ände, den så kallade C-terminus. Vidare arbete behövs för att tydligt kartlägga denna 
region och eventuellt blockera interaktionen mellan Haemophilus och vitronectin. 
Blockering av denna bindning kan leda till att bakterien är mer sårbar för det 
mänskliga immunförsvarets angrepp. 
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Haemophilus influenzae is a Gram-negative, opportunistic pathogen residing in the 
nasopharyngeal tract. The bacterium is classified into encapsulated and 
unencapsulated strains, of which the capsulated ones exist as serotypes a to f.  
H. influenzae serotype b (Hib) is the most virulent type, causing bacterial meningitis 
and pneumonia in children. An important virulence factor of Hib is Haemophilus 
surface fibril (Hsf), a 240 kDa outer membrane adhesin protein, which also 
significantly increases serum resistance by interacting with the human complement 
regulator vitronectin (Vn). The aim of this study was to distinguish the regions of Vn 
that Hsf binds to and characterize the interaction. Truncated recombinant Hsf 
fragments were expressed in E. coli and Vn fragments in E. coli as well as in an 
eukaryotic cell system. Binding was analyzed using indirect enzyme-linked 
immunosorbent assays (ELISA). Preliminary results suggest that the binding domain 
is in the C-terminus of Vn. Additional experiments are required to conclusively reveal 
the Hsf binding domain(s) of Vn. 
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