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Att bekämpa Mycobacterium, ett proteinpar åt gången  
Martin Friberg 

 
Tuberkulos (TB) har länge varit en av världens mest fruktade sjukdomar, den är än idag 
ansvarig för ~10% av de dödsfall som orsakas av infektionssjukdomar. Mycobacterium 
tuberculosis, bakterien bakom den välkända sjukdomen är fortfarande svår att behandla. 
Just nu är standardbehandlingen mot TB en 6 månaders kur med fyra sorters antibiotika, 
men med ett ökande antal fall av multiresistenta M. tuberculosis (bakterier som är immuna 
mot antibiotika) är det bråttom att leta efter alternativ. Nära släktingar till M. tuberculosis  
är även orsaken till liknande sjukdomar i kor (M. bovis) och fåglar (M. Avium), till och 
med spetälska (M. Leprae) är del av samma släkte. Med så många problematiska 
medlemmar är släktet Mycobacterium definitivt värt att undersöka närmare, för med ökad 
kunskap kommer ökad möjlighet att bekämpa.  
 
I denna studie har jag undersökt om man kan använda ett tvåkomponentssystem för att 
undersöka hur proteiner interagerar och om man kan bryta dessa interaktioner. Ett 
tvåkomponentssystem bygger på att ett enzym (vi kallar det AB) delas i två delar, A och B. 
I varje enzym del sätts ett protein fast, låt oss säga delarna C och D fästs i A och B 
respektive. Nu har vi två delar, A-C och B-D, systemet bygger på att om C och D 
interagerar så kommer enzymet AB att återbildas (eftersom A och B kommer nära 
varandra). Detta system förs sedan in i en bakterie som man odlar, om proteinerna C och D 
interagerar återbildas AB och vi ser en blå färg. Om C och D inte interagerar är AB 
fortfarande trasigt och vi ser ingen färg. Detta är en väldigt användbar metod för att få 
insikt i proteinernas värld. Nästa steg i processen är att försöka störa dessa interaktioner, 
till detta kan man också använda en modifierad version av tvåkomponentssystemet. I detta 
fall tar man två proteiner man vet interagerar och istället för att reaktionen är en blå färg så 
ser man till att proteinet AB dödar bakterierna om det fungerar. Genom att utsätta dessa 
bakterier dessa för olika kemiska föreningar (t.ex. potentiella läkemedel) kan man leta efter 
föreningar som stör protein-protein interaktionen. Dessa hittar man genom att leta efter 
levande bakterier (eftersom de ej längre har ett fungerande AB protein och därför inte dör). 
 
Eftersom antibiotikaresistens ökar bland bakterier är det nödvändigt att hitta alternativa 
läkemedel, ett sådant alternativ är just föreningar som stör ut protein interaktioner. 
Eftersom dessa kan vara väldigt specifika för en art eller familj förväntas de ge färre 
biverkningar (då de inte attackerar kroppens egna celler). 
 
Under försöken dök flera problem upp vilket hindrade mig från att slutföra projektet. Trots 
dessa problem blev det dock klart för mig att tekniken är mycket lovande, det enda som 
behövs är att överkomma de sista hindren. Det största problemet just nu är att bakterierna 
som används för att testa ämnen visa interaktion även om proteinerna inte agerar. Detta 
betyder att det finns en osäkerhet i metoden som behöver undersökas. Förutom det är den 
största nackdelen att det tar lång tid att förbereda protein paren, när dessa är klara är det 
mycket enkelt att söka igenom stora bibliotek av föreningar.  
 
För att motverka antibiotikaresistens behöver alla möjliga spår undersökas, det är mitt 
hopp att fortsatta studier inom protein interaktion kommer att resultera i många intressanta 
möjligheter inom medicin och biologi. 


