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DivIVA – ett nytt protein viktigt för bakterietillväxt  

Bakterier inom släktet Actinobacteria, t.ex. den antibiotikaproducerande Streptomyces 
coelicolor, tillväxer från sina ändar till skillnad mot vad de flesta andra kända stav- och 
trådformiga bakterier gör. Ett viktigt protein i denna process är DivIVA. Min studie 
tyder på att en särskild molekyl, en fosfatgrupp, kan vara avgörande proteinets 
aktivering, och bakteriens utseende och tillväxt.  

 S. coelicolor är en trådformig, jordlevande bakterie som producerar antibiotika. Den tillväxer 
i form av långa trådar, hyfer, som dessutom förgrenar sig. DivIVA-proteinet fungerar som en 
markör där cellväggsbyggandet skall börja. DivIVA-proteinet ansvarar för att dessa 
förgreningar skall bildas. Det har upptäckts att proteinet får en fosfatgrupp tillsatt sig under 
vissa omständigheter, det fosforyleras, t.ex. när cellväggsbyggandet stoppas med 
antibiotikum. I mitt examensarbete har jag undersökt vad som händer med S. coelicolors 
utseende, morfologi, vid mer eller mindre fosforylering än under normala förhållanden. 

Ett protein som fosforylerar DivIVA har nyligen upptäckts, som heter AfsK. I detta arbete har 
ett muterat AfsK används som alltid är aktiverat, för vanligtvis så måste AfsK aktivera sig 
själv med fosforylering innan den fosforylerar andra proteiner. Sedan har ett muterat DivIVA 
också använts, där två av dess beståndsdelar, aminosyror, som är viktiga fosforyleringsställen 
har ändrats till aminosyror som inte fosforyleras alls lika bra. Genom att jämföra de olika 
mutanterna med omuterade så kunde jag se att ju mer fosforylerat DivIVA är, desto mer 
förgrenade var bakterierna. Bilden nedan visar en av de muterade bakterierna. Detta tyder på 
att fosforylering aktiverar DivIVA att markera nya ställen för cellväggsbyggnad. Ett extra 
experiment där DivIVA kopplades till ett ljusavgivande, fluorescerande, protein som heter 
EGFP, undersöktes DivIVAs placering i cellen. Detta genom att spåra ljussignalen från 
EGFP, ihopkopplad till DivIVA, i ett fluorescensmikroskop. Bilderna tydde på att DivIVA 
håller till mest i spetsarna och förgreningarnas spetsar i bakterierna, vilket också tyder på att 
den fungerar som markör för cellväggsbyggnad. 

Denna kunskap om DivIVAs reglering kan komma till nytta, i och med att DivIVA finns som 
livsnödvändigt protein i de medicinskt och industriellt mycket viktiga streptomyceterna, 
corynebakterierna och mykobakterierna. Deras odling kan underlättas och därmed kan nyttan 
de medför förbättras. Det är också intressant att en mykobakterie, Mycobacterium 
tuberculosis, orsaken till tuberkulos har DivIVA som livsnödvändigt protein. Man kan då 
tillverka antibiotika mot DivIVA.  
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Streptomycetes are bacteria that grow as branching filaments, hyphae. The mechanism underlying 
this polarized cell growth differs from how most other rod-shaped and filamentous bacteria direct 
the growth of their cell walls. The DivIVA protein is important for cell growth in Streptomyces 
coelicolor, where it acts as a molecular marker for polarized cell wall growth. Its regulation is under 
investigation, and previous results show that it is regulated by phosphorylation. The Ser/Thr 
protein kinase AfsK has been identified as the protein required for phosphorylation of DivIVA. 
Experiments in this study were done to investigate how the morphology of S. coelicolor was 
affected by both increased and decreased phosphorylation of DivIVA.  By comparing morphology 
between strains carrying plasmids with a constitutively active afsK (T165D T168D), a normal afsK, 
and an empty vector, and strains with divIVA mutations (S338A S355A) that resulted in altered 
phosphorylation sites, results were obtained that indicate an increase of branching in cells with 
increased phosphorylation of DivIVA. The subcellular localization of DivIVA was being investigated 
with EGFP-tagged DivIVA, which localized mostly at the tips of the hyphae indicating its role as a 
marker for cell wall synthesis. An experiment was also started, in which the mutant afsK was 
conjugated to cells with the mutant divIVA, but completion of this had to be left for future studies 
due to lack of time.  

 

  


