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Grupp-A streptokocker tar hjälp av två specifika proteiner för att 

stå emot värdcellens självförsvar 
 

 
Streptococcus pyogenes, även kallade grupp A-streptokocker, är en mycket vanligt 
förekommande bakterie som orsakar en mängd sjukdomar. Grupp A-streptokocker 
smittar genom kontakt mellan personer och kan ge upphov till halsfluss, svinkoppor 
och scharlakansfeber. Vid djupare infektioner kan bakterien angripa muskler, 
lungor, hjärnhinnor samt orsaka blodförgiftning.  
 
Anledningarna till att denna bakterie orsakar så många olika sjukdomar kan vara många, 
till exempel kan hälsan hos individen som blir infekterad ha betydelse men även närvaron 
av olika faktorer hos bakterien spelar roll. Dessa faktorer är molekyler som bakterier 
använder sig av för att kunna kolonisera, invadera och få näring från värdorganismen. 
Dessa molekyler är ofta orsaken till sjukdomen hos värdorganismen eftersom dessa 
hindrar viktiga funktioner hos värden.  
 
En av dessa molekyler som är mycket vanlig hos grupp-A streptokocker är en molekyl 
kallad protein M, som finns på bakteriens yta. Bakterien använder sig utav protein M för 
att fästa på värdorganismens yta och skyddar dessutom bakterien mot värdens 
självförsvar. Det är känt att M-proteinet döljer ett annat protein, kallat Slr, som hitintills 
har haft okända egenskaper. Men man tror att Slr, precis som M-proteinet, är en molekyl 
som skyddar bakterien mot värdens självförsvar och även kan vara viktig för 
vidhäftningen av bakterien till värdcellen. Dessutom tror man att Slr kan vara viktigt för 
att bakterien ska kunna ta sig in i värdcellen, så kallad internalisering av bakterien. 
 
I detta examensarbete ville jag undersöka betydelsen av M-proteinet och Slr för 
vidhäftningen och internalisering av bakterien till värdcellen. Vidare ville jag undersöka 
hur bakterien skyddar sig mot värdens självförsvar, och om avsaknaden av antingen M 
proteinet eller Slr förändrar bakteriens förmåga att skydda sig mot värden. Den 
molekylära patogenesen hos grupp-A streptokocker är mycket komplex och mycket 
forskning behövs fortfarande för att förstå denna till fullo. I detta examensarbete kunde 
dock vissa fakta konstateras. Vidhäftningen och internaliseringen av bakterien till 
värdcellen visade sig vara mycket snabba processer och beroende av både M-proteinet 
och Slr. Vidare så visade det sig att bakterien som saknade M-proteinet hade mycket 
svårare att försvara sig mot värdcellens självförsvar, medan bakterien som saknade Slr 
överlevde ungefär lika bra som bakterien som hade båda proteinerna. Detta tyder på att 
M-proteinet är extra viktigt för bakteriens försvar mot värdens självförsvar. 
 
 
Handledare: Mattias Collin/Marta Bober 
Examensarbete 30 hp i mikrobiologi VT 2010 
Biologiska institutionen, Lunds universitet 
Avdelningen för infektionsmedicin, BMC B14, Lund 



 
 
Jennifer Jensen 

 
 

Interaction of Streptococcus pyogenes with Human 
Keratinocytes 

 
 

The M protein of Streptococcus pyogenes is a major surface protein and virulence 
factor that inhibits phagocytosis, which is a primary virulence mechanism for 
survival in tissues.  S. pyogenes do not only adhere to epithelial cells but can also 
invade them. Several pathogenic bacteria express virulence factors with leucine-rich 
repeats (LRR) regions. Previous studies have shown that the M protein is 
camouflaging an LRR protein, named Streptococcal leucine rich protein (Slr). This 
is assumed to be a virulence factor since it is homologous to Internalin A and 
Internalin B, two important virulence factors in Listeria monocyotogenes. In this 
study, a wild type strain of S. pyogenes, and two mutant strains, lacking M1 protein 
and Slr, respectively, were used to study the adherence and internalization to 
human keratinocytes by flow cytometry and 125I-labeling. Also, phagocytosis assays 
were performed to investigate the importance of M1 protein and Slr for survival in 
blood. Results show that both M1 protein and Slr are of importance for S. pyogenes 
survival in human blood in vitro. Adherence and internalization were found to be 
very fast, and both M1 and Slr proteins are thought to be of importance for both 
processes. Phagocytosis assays showed that the strain lacking M1 had a lower 
survival rate compared to wild type bacteria, and the strain lacking Slr also gave 
indications that Slr is necessary for full survival. These findings indicate that both 
M1 protein and Slr are of great importance for S. pyogenes defense against killing 
by the immune system.  
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