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B-Rex hjälper stressade baciller 
 
Bakterier är livsviktiga för oss och allt annat levande här på jorden. De finns precis 
överallt från vårt tarmsystem till långt nere på havets botten. Precis som vi kan bli 
stressade kan även bakterier bli stressade. För dem handlar det om en annorlunda 
form av stress. För en bakterie som lever i jorden t.ex. Bacillus subtilis kan stress 
vara att bli utsatt för oljespill vilket orsakar kemisk stress. Det kan också vara 
temperaturskillnaden mellan dag och natt vilket orsakar fysisk stress. När det 
kommer en kraftig regnskur och syret tillfälligt tar slut utsätts bakterierna för sk. 
reduktiv stress.  

 
Precis som vi behöver syre för att andas behöver många bakterier syre. Syret omvandlas 
till vatten i en mekanism som kallas andingskedja. I andningskedjan bildas energi som 
bakterien är beroende av. Andningskedjan består av proteinkomplex som sitter i 
membranet (ytterhöljet) på bakterien. När syrehalten sjunker fungerar inte 
andningskedjan normalt. Det finns ett speciellt proteinkomplex i andningskedjan som 
effektivt utnyttjar det lilla syre som är kvar. Bakterien känner av när det finns lite syre 
genom att små molekyler bildas som binder till ett protein som heter Rex (B-Rex i B. 
subtilis).  

 
Rex binder till DNA och bestämmer hur mycket av det speciella proteinkomplex som ska 
tillverkas till andningskedjan. Rex består av två exakt likadana delar som sitter ihop. För 
att förstå hur proteinet fungerar kan man göra mutationer i Rex. Genom jämförelse av 
vildtyp och det muterade proteinet kan man studera vilken roll olika byggstenar av Rex 
protein har. 

 
I min studie har jag infört en mutation som gör att en aminosyra (byggsten) är utbytt i 
Rex. Jag tror att just denna aminosyra har betydelse för hur proteinet kan binda till DNA . 
Genom att införa denna mutation borde Rex binda sämre till DNA. Med hjälp av olika 
experiment kunde jag visa att just denna aminosyra är viktig för att Rex ska fungera som 
ett DNA-bindande protein. Genom denna kunskap kan man mäta halten små molekyler 
av en viss sort i cellen. 
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Functional Properties of 
the Bacterial Redox-sensing Repressor Rex 

 
Rex is a transcriptional regulator that represses genes needed during microaerophilic and 
anaerobic growth in Bacillus subtilis. Rex is a homodimer where each monomer is 
comprised of a NADH-binding domain and a DNA-binding domain. 
 
In the present study a genetic screen approach using a B. subtilis strain that lacks two out 
of three terminal oxidases was used. The genes encoding the terminal oxidase present in 
this strain are negatively regulated by Rex. The mutant strain grows poorly and faster 
growing spontaneous suppressor mutations arise frequently. 
 
In this work several suppressor mutations that map to the rex gene have been identified. 
One suppressor had no mutation in rex but had a deletion of the Rex operator site in the 
promoter for the cydABCD operon which encodes the terminal oxidase cytochrome bd. 
We show that cydABCD is expressed despite that a large region of the untranslated leader 
is deleted. In the DNA-binding domain of Rex there are two residues, Arg51 and Arg52 
that are likely to be involved in the binding to DNA. By site directed mutagenesis these 
two residues were replaced by alanines. Data is presented that shows both in vivo and in 
vitro that the mutated Rex has less affinity for DNA, confirming the importance of Arg51 
and Arg52 in interactions with DNA.  
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