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Fosfors betydelse för tillväxt 
 
Bakterier tillhörande släktet Streptomyces skiljer sig på många sätt från andra 
bakterier. De växer, likt svampar, genom att ständigt förlänga cellens spets. De långa 
trådarna av celler som bildas kallas hyfer, vilka allteftersom bakterien växer bildar ett 
mycel som breder ut sig till närliggande omgivning. Denna typ av tillväxt kallas polär 
tillväxt och dirigeras i Streptomyces coelicolor bland annat av proteinet DivIVA. 
 
Proteinet DivIVA är ett så kallat essentiellt, livsnödvändigt, protein som krävs för att cellen 
skall kunna växa normalt. Det finns i spetsen på cellen där tillväxt sker och verkar bestämma 
var och när en ny hyf skall bildas. För att proteiner skall kunna fungera normalt regleras de på 
olika sätt. Ett sätt är via reversibel fosforylering, vilket betyder att fosfatgrupper binder till 
proteiner under en bestämd tid för att sedan tas bort.  
 
DivIVA är ett protein som regleras på detta vis och ansvarig för fosforyleringen är ett 
specifikt protein, ett så kallat kinas, i detta fall kinaset AfsK. Vad som inte är känt i S. 
coelicolor är det eller de proteiner, fosfataser, som defosforylerar DivIVA, tar bort 
fosforyleringen. En möjlig kandidat är proteinfosfataset SppA (Streptomyces protein 
phosphatase A), då man vet att om man slår ut genen som gör att SppA bildas i cellen så 
växer S. coelicolor långsammare. 
 
Syftet med detta projekt var att undersöka ifall SppA 
defosforylerar DivIVA och att karakterisera de 
mutanter som saknar SppA-genen. Resultaten visade att 
den långsamma tillväxten, sedd hos mutanterna, 
berodde på att de saknade genen för SppA. 
Experimenten tyder även på att proteinfosfataset SppA 
är involverat i defosforylering av DivIVA, då vi kunde 
visa att DivIVA är fosforylerat under en längre tid i 
mutanterna än i normalt växande S. coelicolor. Dessa 
nya kunskaper bidrar till ökad förståelse om bakteriers 
tillväxt. Det är ett viktigt forskningsområde då bakterier 
finns överallt i vår omgivning, vissa livsnödvändiga för 
vår överlevnad andra dödliga. 
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Bakterien Streptomyces coelicolor bildar 
ett mycel av hyfer genom tillväxt i 
cellens ändar.                       
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The importance of phosphorus for growth 

 
Streptomycetes are in many ways different from other bacteria. They grow, similar to 
filamentous fungi, by tip extension and form mycelia of branching hyphae that expand 
into the surroundings. Instead of growing uniformly along the lateral wall like most rod-
shaped bacteria (e.g. Escherichi a coli), streptomycetes incorporate newly synthesised 
cell wall material at the hyphal tip. This mode of apical growth is known to be directed 
by the essential protein DivIVA. 
 
In Streptomyces coelicolor, DivIVA has been found to have an essential role for tip growth 
and morphogenesis. It is localized at or close to the growing tip and seem to direct where new 
branches shall emerge. DivIVA has been found to be phosphorylated to some extent during 
normal growth. On the other hand, treatment with bacitracin, which inhibits further cell wall 
synthesis, leads to a very high level of DivIVA phosphorylation. Responsible for this 
phosphorylation is the serine/threonine kinase AfsK (Flärdh, K. unpublished data).  
 
It is not known how S. coelicolor DivIVA is dephosphorylated. A possible candidate is the 
protein phosphatase SppA (Streptomyces protein phosphatase A). SppA is a protein 
phosphatase with dual specificity towards phosphoThr (pThr), pTyr and pSer. SppA plays an 
important, but not essential, role in vegetative growth of S. coelicolor since disruption of the 
gene impair growth 22. 
 
The aim of this project was to investigate if the SppA 
phosphatase affects phosphorlylation of DivIVA, and to 
further characterize the sppA mutant phenotype. The 
previously reported slow growth rate of the sppA 
phosphatase mutant was confirmed. Also observed was 
an altered hyphal branching pattern. A 
complementation test showed that the mutant 
phenotype was caused by the disruption of sppA. 
Western blots were carried out to investigate if SppA is 
involved in dephosphorylation of DivIVA, since 
phosphorylated DivIVA migrates slower during SDS-
PAGE than unphosphorylated DivIVA. These tests 
showed that the phosphorylated state of DivIVA 
remains for a longer period of time in the sppA mutants, 
strongly suggesting that SppA is involved in 
dephosphorylation of DivIVA.  
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The bacteria Streptomyces coelicolor 
forming a mycelium of branching hyphae 
by tip extension.                      


