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Stresshantering enligt Bacillus subtilis 
 
Det är inte bara människor och djur som kan bli stressade, även mikroorganismer 
såsom bakterier kan uppleva olika typer av stress. I mitt examenarbete har jag har 
studerat en viss typ av stress hos bakterien Bacillus subtilis. När B. subtilis blir 
stressade av en oxiderande miljö så kan detta leda till att det bildas stora klumpar av 
protein (proteinaggregat) i cellerna. Proteinerna bildar bland annat bindningar som 
kallas svavelbryggor. Denna typ av stress kallas därför disulfidstress. För att kunna ta 
hand om proteinaggregaten behövs bland annat ett protein som heter Spx. Spx ser 
bland annat till att cellen uttrycker proteiner som till exempel tioredoxin som kan 
bryta svavelbryggorna och därmed lösa upp proteinaggregaten. Spx kan också bidra 
till att minska mängden proteiner som är viktiga för att cellerna ska kunna växa. 
Därför är det viktigt att det inte finns för mycket Spx i cellerna under normala 
förhållanden när cellerna inte upplever disulfidstress. Detta har cellerna löst genom att 
använda sig av proteinet YjbH. YjbH ser nämligen till att Spx bryts ner kontinuerligt 
när cellerna inte behöver ha så höga nivåer av Spx. 
 
Syftet med studien var att försöka hitta proteinet som reglerar YjbH samt att ta reda 
på mer om YjbH i B. subtilis. B. subtilis är en ofarlig modellorganism för bland annat 
sjukdomsbakterien Staphylococcus aureus och genom att lära oss mer om B. subtilis 
kan vi även dra slutsatser om S. aureus och så småningom kanske hitta nya sätt att 
behandla mot infektioner med S. aureus. Jag har bland annat tittat på hur nivåerna av 
YjbH förändras under disulfidstress över tid hos flera olika B.subtilis-stammar. 
Mängden av YjbH kan bestämma med hjälp av en metod som kallas Western blot där 
man överför proteinerna i sina prover till ett membran och sedan detekterar dem med 
hjälp av antikroppar. Antikropparna binder in till det protein man vill undersöka.  
  
I normala fall så minskar YjbH-nivåerna vid disulfidstress för att sedan öka igen när 
stressen har tagits om hand.  Vi upptäckte att en kortare version av YjbH, trunkerat 
YjbH (trYjbH) också betedde sig på samma sätt vid disulfidstress. I samma kultur 
med trYjbH mättes också Spx-nivåerna som vid disulfidstress ökade för att sedan 
minska igen. Alltså kan YjbH ha samma nedbrytning och funktion trots att en del av 
proteinet (vid C-terminalen) har tagits bort.  
 
För att hitta proteaset som ansvarar för YjbHs reglering, mättes YjbH-nivåerna på 
samma sätt som tidigare under disulfidstress hos B. subtilis-stammar som saknade 
olika proteas. Proteinet som ansvarar för YjbHs reglering hittades inte, dock fann vi 
att något av proteaserna FtsH eller ClpP skulle kunna påverka YjbH-nivåerna indirekt. 
 
Slutligen så fann vi också att YjbH:s nedreglering ej var beroende av de novo (ny) 
proteinsyntes utan det fanns proteiner i cellerna från början innan disulfidstress. Vi 
har fått reda på lite mer om YjbH i B. subtilis, men framtida analyser behövs för att vi 
helt ska förstå proteinets funktioner och reglering och så att vi även med hjälp av ökad 
kunskap kan hitta fler sätt att behandla S. aureus infektioner i framtiden. 
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Abstract In this study the disulphide stress response in Bacillus subtilis was investigated. The cellular 
responses involve up-regulation of the global regulator Spx. The main focus of this work was on the 
protein YjbH that functions as a regulator of Spx by enhancing Spx-degradation by the ClpXP 
protease. After induction of disulphide stress, the YjbH-levels are decreasing, allowing the Spx-levels 
to rise. After the disulphide stress is gone, YjbH is back at its original concentration in the cells. A 
truncated version of YjbH was found to display a similar degradation pattern as the wild type protein, it 
was also found to mediate degradation of Spx in the same fashion as full length YjbH. In addition I 
found that the disulphide stress-induced degradation of YjbH did not depend on de novo protein 
synthesis. YjbH contains a thioredoxin-like domain that has a CXXC motif. This motif was found to be 
dispensable for the degradation of YjbH at disulphide stress. 
 


