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ABSTRACT 
 

Nontypable Haemophilus influenzae is a common cause of otitis, sinusitis and conjunctivitis. 

It is the most common bacterial pathogen associated with chronic obstructive pulmonary 

disease (COPD). Studies have shown that nonpathogenic Haemophilus haemolyticus are often 

mistaken for Haemophilus influenzae due to an absent hemolytic reaction on blood agar.  

Distinguishing H. haemolyticus from H. influenzae is important to prevent unnecessary 

antibiotic use, and to understand the role of H. influenzae in clinical infections.  

In this study, PCR-primers for amplifying 16S rDNA sequences were used to set up a method 

for distinguishing H. haemolyticus from H. influenzae. The aim was to use the method for 

analyzing apparent H. influenzae strains, to investigate if some strains were in fact  

H. haemolyticus. However, because of problems with unspecific primerannealing,  

no conclusions could be drawn regarding misclassification of H. haemolyticus. 

Moraxella catarrhalis is the second most common bacterial pathogen associated with COPD. 

It also causes otitis and sinusitis. An important virulence factor of M. catarrhalis is the outer 

membrane protein Moraxella catarrhalis IgD-binding protein (MID). One part of the protein; 

MID764-913 , has been shown to function as an adhesin, and this part has been fragmented to 

further investigate its adhesive properties. The aim of this second, independent study, was to 

express some of these proteinfragments by cloning in E. coli. The time spent on this project 

was too short, and no proteins could be expressed during this period. 

 

 

KEYWORDS: COPD, colony PCR, 16S rDNA, adhesin, gene cloning 
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INTRODUKTION 
 
Haemophilus influenzae är en kräsen, gramnegativ stav som finns naturligt bara i luftvägarna 

hos människan. Isolat av Haemophilus influenzae kan delas in två huvudgrupper; kapslade 

och okapslade former. De kapslade isolaten uttrycker en av sex polysackarider på sin yta som 

definierar olika serotyper (serotyp a-f). De okapslade isolaten definieras genom deras 

oförmåga att agglutinera antisera mot någon av dessa polysackarider och de kallas därför för 

otypbara eller ”NT” (nontypable) Haemophilus influenzae [1, 2]. Inte alla isolat av  

H. influenzae uppvisar samma patogena potential. Vid systemisk infektion är de flesta isolat 

serotyp b och vid respiratorisk infektion syns mest NT H. Influenzae [3]. I de länder där 

konjugerat H. influenzae typ b-vaccin har introducerats har antalet infektioner orsakade av 

serotyp b minskat kraftigt. I många utvecklingsländer där vaccinationsprogram har varit svåra 

att genomföra är H. influenzae typ b fortfarande en viktig patogen vid barnsjukdom [4]. 

Konjugerat H. influenzae typ b-vaccin skyddar inte mot NT-stammar av H. influenzae som är 

en vanlig orsak till infektion i mellanörat, bihålor och i ögats bindhinna. Bakterien förvärrar 

sjukdomstillståndet vid underliggande lungsjukdomar som bronkit och cystisk fibros samt är 

en viktig orsak till samhällsförvärvad pneumoni, särskilt bland yngre barn i utvecklingsländer 

och äldre vuxna [3]. NT Haemophilus influenzae är den vanligaste bakteriella orsaken till 

förvärrat sjukdomstillstånd hos patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). 

Bakterien bidrar även till den kroniska luftvägsinfektion som är kännetecknande för 

sjukdomen.  

Haemophilus haemolyticus har tidigare inte ansetts vara en bakterie som uppehåller sig i 

luftvägarna, men på senare tid har forskning visat att bakterien ofta finns i luftvägarna hos 

vuxna med KOL och hos barn. Studier har dock visat att bakterien hör till normalfloran 

snarare än att vara en patogen [5,6]. 

 

En dansk/amerikansk studie visar att standardmetoder inte på ett pålitligt sätt kan skilja 

Haemophilus haemolyticus från Haemophilus influenzae [5].Vid rutinanalyser på kliniska 

laboratorier är hemolys på blodagar det enda karakteriska som skiljer Haemophilus 

haemolyticus från NT Haemophilus influenzae [6, 5]. Eftersom vissa H. haemolyticus inte 

uppvisar hemolys av blodagar så leder detta till att de felaktigt artbestäms som H. influenzae. 

Studien visar även att förvärvandet av en ny H. haemolyticus-stam inte är förknippat med 

försämrat sjukdomstillstånd vid KOL medan förvärvandet av H. influenzae ökar sjukdoms-

graden. Detta tyder på att H. haemolyticus hör till normalfloran i luftvägarna snarare än att 
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vara en patogen. Korrekt identifiering av bakteriella patogener är viktigt för skapandet av 

riktlinjer vid behandling av patienter med KOL. Att skilja Haemophilus influenzae från 

Haemophilus haemolyticus är viktigt för att hindra onödig antibiotikabehandling och för att 

kunna påvisa sambandet mellan sanna H. influenzae-stammar och klinisk infektion. 

Antibiotikabehandling av apatogena Haemophilus haemolyticus kan även leda till en 

utveckling av antibiotikaresistens hos bakterien som sedan kan överföras till patogena 

bakterier som H. Influenzae [5]. 

 

Korrekt identifiering av bakterieisolat är en viktig uppgift för kliniska mikrobiologiska 

laboratorier. För långsamt växande och kräsna organismer är traditionell fenotypbaserad 

identifikation krånglig och tidsödande, och när fenotypningsmetoder används för 

bakterieidentifikation kan tolkning av testresultaten innebära en stor grad av subjektiv 

bedömning. Fenotypisk variation hos stammar inom samma art leder även till att vissa 

bakterieisolat presenterar egenskaper som är avvikande för arten i fråga. Vissa stammar kan 

inte identifieras enbart med fenotypning. I dessa situationer kan molekylär identifikation 

baserad på 16S ribosomalt DNA vara en lösning [7]. Ribosomalt DNA (rDNA) är de 

gensekvenser som kodar för ribosomalt RNA (rRNA). Flera distinkta rRNA-sekvenser 

kombineras med ribosomala proteiner för att forma ribosomer, de organeller som styr 

proteinsyntes från mRNA. Ribosomer består av en liten subenhet och en stor subenhet [8]. 

Den lilla subenheten är uppbyggd av 16S rRNA och 21 ribosomala proteiner (www.ridom-

rdna.de). Bakteriellt rDNA består av starkt konserverade nukleotidsekvenser som är 

gemensamma för alla bakteriearter, kombinerat med variabla regioner som är genus- eller 

artspecifika. Genom att använda PCR-primers riktade mot de konserverade regionerna kan 

man utveckla PCR-analys för detektion av DNA från nästan alla bakteriearter. DNA-

sekvenserna från de variabla regionerna ligger till grund för fylogenetisk klassifikation av 

bakterier [9].  

 

Vid PCR-analys kan i princip varje fysisk och kemisk komponent modifieras  för att få 

optimal produkt, specificitet och sensitivitet, och dessa faktorer är ej oberoende av varandra. 

I de flesta PCR-reaktioner är det sekvensen och koncentrationen hos primers som bestämmer 

den övergripande framgången för metoden. För höga primerkoncentrationer kan orsaka 

ospecifik primerbindning och ackumulering av ospecifika produkter. Vid lägre 

koncentrationer kan primers förbrukas innan reaktionen är slutförd vilket resulterar i lägre 

mängd av önskad produkt [10]. Valet av annealingtemperatur är förmodligen den mest 
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kritiska faktorn vid skapandet av en PCR-metod med hög specificitet. Om temperaturen är för 

hög så kan ingen annealing av templat och primers ske men är temperaturen för låg så leder 

det till ospecifik bindning. För att öka specificiteten för PCR-reaktionen finns det olika 

strategier. Vid ”nested PCR” används produkten från en första PCR-analys som målsekvens 

vid en andra PCR-analys, med ett primerpar som binder till sekvenser innanför det första 

primerparet. Om en felaktig sekvens amplifieras i det första PCR-steget så är chansen liten att 

den ska amplifieras även i det andra PCR-steget. ”Touchdown PCR” innebär att annealing-

temperaturen sänks gradvis mellan PCR-cyklerna. Temperaturen sätts först över den 

förväntade smält-temperaturen för primern (primer-Tm) och sänks till en temperatur under 

primer-Tm. Genom att initiellt hålla en hög stringens för hybridisering hindras bildandet av 

ospecifik bindning och oönskade PCR-produkter, och önskad PCR-produkt  kan dominera. 

Att blanda alla ingredienser till PCR-analysen innan det inledande denatureringssteget ger 

mer möjlighet för ospecifik bindning av primers. För att hindra detta kan en eller fler av PCR-

komponenterna separeras från de andra tills efter det första denatureringssteget. Denna 

strategi kallas för ”Hotstart” [11]. DMSO är ett lösningsmedel som används bl.a. för att ge 

ökad PCR-produkt. MgCl2-koncentrationen är också en parameter som kan modifieras och 

optimal koncentration kan variera från ca. 0,5mM till 5mM [10]   

 

Det första syftet, vid detta delprojekt i examensarbetet, var att utifrån en tidigare utförd studie 

av Murphy et al [5] sätta upp en PCR-metod för amplifiering av 16S rDNA hos Haemophilus 

influenzae och Haemophilus haemolyticus och på så sätt särskilja bakterierna. Det andra syftet 

var att med hjälp av den uppsatta PCR-metoden analysera bakteriestammar, som med 

fenotypning hade artbestämts som Haemophilus influenzae, för att ta reda på om några av 

dessa stammar egentligen var H. haemolyticus och hur vanligt det är att H. haemolyticus 

artbestäms som H. influenzae. Samma primers användes i detta examensarbete som i 

referensstudien. Eftersom det inte fanns någon detaljerad beskrivning av hur metoden skulle 

utföras och exakt hur primers skulle kombineras, så prövade vi oss fram för att hitta rätt 

primerkombinationer och optimalt PCR-program. 
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MATERIAL OCH METOD 

Bakteriestammar 

Kända H. haemolyticus-stammar, 5st. Kända NT H. influenzae-stammar, 13st. 

De kända stammarna användes för att sätta upp och optimera PCR-metoden. 

Bakteriestammar, 15st, från kliniskt mikrobiologiskt laboratorium, Malmö akademiska 

sjukhus, som tidigare hade artbestämts som H. influenzae genom fenotypning. Dessa 15 

stammar analyserades för att utreda om några av stammarna egentligen var H. haemolyticus. 

Odlingsförhållanden 

Bakteriestammar, förvarade i serum och glycerol i -70°C, odlades på chokladagarplattor som 

inkuberades i 37° i CO2-miljö över natt. Odling för DNA-extraktion med ”DNeasy® Blood & 

Tissue Kit” (www.qiagen.com) gjordes i rör med 5ml BHI (Brain Heart Infusion)-buljong och 

25µl hemin och  25µl NAD som inkuberades i 37° under skakning över natt. 

DNA-extraktion                                                                                                                                                                                                                   

Bakterie-DNA för PCR extraherades antingen med ”DNeasy® Blood & Tissue Kit”, enligt 

tillverkarens instruktioner, eller direkt från bakteriekolonier. Vid extraktion från en 

bakteriekoloni togs kolonin från agarplattan med en autoklaverad pipettspets och 

suspenderades i 25µl sterilfiltrerad Tris-EDTA-buffert (pH 8.0) i ett eppendorfrör. Provet 

sattes i värmeblock 95° under 2min. Provet centrifugerades 2min på 13400g. Av 

supernatanten överfördes 20µl till ett PCR-rör och av det användes 1-4µl som templat i en 

50µl PCR-analys. 

Rening av DNA 

PCR-produkten från det första PCR-steget renades vid ett tillfälle med ”JETQUICK PCR 

Purification Spin Kit 250” (GENOMED, www.genomed-dna.com) och gelrenades med 

”JETSORB Gel Extraction Kit” (GENOMED)  

PCR-analys 

 
PCR-förhållanden för amplifiering av 16S rDNA                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Till 50µl PCR-prov användes 5 µl 10X Buffer för DyNAzyme DNA polymeras (med  slut- 

koncentrationen 10mM Tris-HCl, 1,5mM MgCl2, 50mM KCl och 0,1% Triton X-100) 

(www.finnzymes.com), 1-4µl DNA-templat i varierande koncentration, 200µM av varje 

dNTP (deoxyribonucleotide triphosphate) (www.finnzymes.com), 2µM av varje primer  
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(tabell 1) (www.dna-technology.dk) och 1U DyNAzyme II DNA polymerase 

(www.finnzymes.com). I vissa PCR-analyser tillsattes extra MgCl2 upp till 2,5mM och 

3,5mM. Provet späddes med sterilt H2O upp till 50µl. Som negativ kontroll användes vatten. 

PCR-analysen utfördes med Biometra ® T3 Thermocycler (www.biometra.de) enligt följande: 

denaturering vid 95° under 5min, följt av 30 cykler med denaturering vid 95° under 1min, 

primerannealing vid varierande temperaturer under 1min och DNA-elongering vid 72° under 

1min. Därefter ett sista elongeringssteg vid 72° under 7min och en paus vid 4° tills proverna 

togs ur PCR-instrumentet.  

 
Tabell 1. PCR-primers för amplifiering av 16S rDNA 

 

PCR steg 1 
Primer 16S/3´och 16S/5´ användes i ett första PCR-steg för att amplifiera 16S rDNA-

sekvensen hos både H. haemolyticus och H. influenzae. Annealingtemperaturen var 60°C. 

Både DNA extraherat med ”DNeasy® Blood & Tissue Kit” och DNA extraherat ur 

bakteriekolonier användes. 

 

PCR steg 2  

Ett andra PCR-steg utfördes för att amplifiera 16S rDNA hos antingen H. haemolyticus eller  

H. influenzae för att på så sätt skilja dem åt. För amplifiering av 16S rDNA hos H. influenzae 

utfördes ”nested PCR” med primerkombinationerna 16S/3´ och 16S/NOR samt 16S/5´ och 

16S/NOR, för att ta reda på vilken primerkombination som var den rätta. PCR-produkten från 

PCR steg 1 användes som templat. ”Nested PCR” utfördes även med primerkombinationen 

16S/3´ och 16S/PRO för att utesluta att dessa primers felaktigt gav en produkt med de kända 

H. influenza-stammarna. De annealingtemperaturer som användes var 53°, 57° eller 60°. En 

analys utfördes med ”touchdown PCR”, 63°-58° annealingtemperatur, direkt på kromosomalt 

DNA extraherat med ”DNeasy® Blood & Tissue Kit”. Vid ”touchdown PCR” sänktes 

Primer Templat Primersekvens 

16S/5´ 16S rDNA hos Haemophilus influenzae  

och Haemophilus haemolyticus 

CTCAGATTGAACGCTGGCGGC  

16S/3´ 16S rhos    16S rDNA hos Haemophilus influenzae 

 och Haemophilus haemolyticus 

GCAGGTTCCCTACGGTTA    

16S/Nor 16S rDNA hos Haemophilus influenzae TGACATCCTAAGAAGAGC  

16S/Pro 16S rDNA hos Haemophilus haemolyticus TGACATCCA(T/G)(G/A)G(G/A)A(T/C)(T/C)(T/C)(T/A)  
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annealing-temperaturen med 0,5°/cykel från den högsta annealingtemperaturen till den lägsta 

annealingtemperaturen, där den sedan hölls konstant under 20 cykler.  

 

För amplifiering av 16S rDNA hos H. haemolyticus utfördes ”nested PCR” med 

primerkombinationerna 16S/3´ och 16S/PRO samt 16S/5´ och 16S/PRO, för att ta reda på 

vilken primerkombination som var den rätta. PCR-produkten från PCR steg 1 användes som 

templat. ”Nested PCR” utfördes med primerkombinationerna 16S/3´ och 16S/NOR för att 

utesluta att dessa primers felaktigt gav en PCR-produkt med H. haemolyticus. De 

annealingtemperaturer som prövades var 53°, 57°, 60°, 65°, 70° och ”touchdown” 60°-55°, 

63°-58°, 65°-60° och 70°-65°. Vid en av PCR-analyserna utfördes ”hot-start” i kombination 

med 5% DMSO. Vid ”hot-start” blandades alla PCR-ingredienser och värmdes till 95° innan 

tillsats av DNA-polymeras och inledning av PCR-programmet. I ett fall renades PCR-

produkten från det första PCR-steget med ”JETQUICK PCR Purification Spin Kit 250” och 

gelrenades med ”JETSORB Gel Extraction Kit”, för att se vilken påverkan det fick på 

resultatet i ”nested PCR”. Eftersom 16S/PRO är en degenererad primer, d.v.s den består av 

flera olika primerkombinationer, så innebär det att koncentrationen av varje enskild 

primerkombination i primermixen blir låg. Därför höjdes koncentrationen av 16S/PRO till 

6µM och koncentrationen 16S/3´ sänktes till 0,4µM under en PCR-analys för att se om det 

gav ett starkare 0,5kb-fragment vid amplifieringen av 16S rDNA hos H. haemolyticus. 

För både H. influenzae och H. haemolyticus prövades olika MgCl2-koncentrationer; 1,5mM, 

2,5mM och 3,5mM och DNA spätt 1/20 och 1/100 för att undersöka hur det påverkade 

resultaten. 

Kontroll av PCR-produkten med gelelektrofores 

10µl gelfärg (1% SDS, 0,1% bromfenolblått, 100mM EDTA pH8, 50% glycerol, H2O) och 

10µl prov blandades och sattes till en 1%-ig agarosgel (Agaros Standard, Saveen Werner, 

www.swab.se) med 1% TAE (Tris-Acetate-EDTA) samt 5µl etidiumbromid.  

Som storleksmarkör användes ”2-Log Ladder” (New England BioLabs, www.neb.com). 

Resultatet avlästes under UV-ljus i ”BIO RAD GelDoc 2000” (www.biorad.com) efter ca 

80min vid 125V. 

PCR för sekvensering 

PCR utfördes med ”Big Dye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit” 

(www.appliedbiosystems.com) enligt beskrivning i kitet, för amplifiering av DNA till 

sekvensering. PCR-produkten från amplifiering med primers 16S/3´ och 16S/5´ lämnades in 
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till kliniskt kemiskt laboratorium på Malmö akademiska sjukhus för sekvensering. Sekvensen 

analyserades med dataprogrammet ”Gene Jockey II”. Syftet var att undersöka hur primers 

binder till målsekvensen. De stammar som sekvenserades var 4st H. haemolyticus.  

Även PCR-produkten från ”nested PCR” med primers 16S/3´och 16S/NOR sekvenserades för 

både H. haemolyticus och H. influenzae och analyserades med ”Gene Jockey II”.  Eftersom 

vissa H. haemolyticus felaktigt gav en PCR-produkt med dessa primers så ville vi se om det  

var samma sekvens hos H. haemolyticus som hos H. influenzae som amplifierades.  

 

 

RESULTAT 

 
PCR steg 1  
I det första PCR-steget, när 16S rDNA hos  både Haemophilus influenzae och Haemophilus 

haemolyticus amplifierades, blev resultatet för samtliga stammar ett rent DNA-fragment på 

ca.1,5kb (fig.1, A och B). Resultatet blev lika bra med DNA extraherat ur bakteriekolonier 

(fig.1, A och B) som med DNA extraherat med ”DNeasy® Blood & Tissue Kit” (resultaten 

visas ej).            

 

                                                               

                                      

 

Figur 1. Agaros-TAE-gelelektrofores för kontroll av PCR-produkt med primerpar 16S/3´och 16S/5´, med DNA 

extraherat ur bakteriekolonier. Annealingtemperatur 60°. A:  H. haemolyticus-stammar i alla brunnar utom d, 

som är en negativ kontroll. B:  H. influenzae-stammar i alla brunnar utom f, som är en negativ kontroll.             

            

 

 
 
 

A B 

 1,5kb  1,5kb 
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PCR steg 2 

Den önskade produkten i det andra PCR-steget, vid amplifiering av 16S rDNA hos 

Haemophilus influenzae eller Haemophilus haemolyticus, är ett fragment på ca. 0,5kb. 

Primerkombinationen 16S/3´ och 16S/NOR gav ett starkt band på 0,5kb för Haemophilus 

influenza (fig.2 brunn e och g, fig.3B brunn g-l, fig.4 brunn f-i). Vid annealingtemperaturerna 

53°, 57° och 60° syntes förutom detta 0,5kb-band andra ospecifika band på agarosgelen. 

Dessa ospecifika band försvann med ”touchdown PCR” vid 63°-58° annealingtemperatur, 

som utfördes direkt på kromosomalt DNA (fig.4 brunn f-i). Vissa H. haemolyticus-stammar 

gav också ett 0,5kb-fragment med primerpar 16S/3´och 16S/NOR (fig.3B brunn a-f). Dessa 

band försvagades med ”touchdown-PCR” men försvann inte helt (fig.4 brunn c och d). 

Primerkombinationen 16S/5´ och 16S/NOR gav ett svagt 0,5kb-fragment för en av  

H.  Influenzae-stammarna ( fig.2 brunn d). Primerkombinationen 16S/3´ och 16S/PRO gav det 

önskade fragmentet på ca. 0,5kb för Haemophilus haemolyticus (fig.2 brunn a och c). Vid alla 

annealingtemperaturer: 53°, 57°, 60°, 65°, 70° samt ”touchdown” 63°-58°, 65°-60° och 70°-

65°, syntes flera ospecifika fragment och det starkaste bandet  låg ofta vid 1,5kb (fig.2 brunn 

a och c, fig.3A brunn a-f). PCR-produkten från steg 1 renades därför med ”Jet Quick PCR-

purification kit” för att avlägsna eventuella fria primers. Trots rening fanns 1,5kb-bandet 

fortfarande kvar efter nested PCR (visas ej). Efter gelrening fanns det färre ospecifika band, 

men det önskade fragmentet på 0,5kb syntes väldigt svagt (fig.5A brunn a-d). Tillsats av 5% 

DMSO och ”hotstart” gav mer amplifiering av 0,5kb-fragmentet, men svaga ospecifika band 

fanns fortfarande (fig.5B brunn a-e). En höjning av primerkoncentrationen för 16S/PRO och 

en sänkning av primerkoncentrationen för 16S/3´gav inte ett starkare 0,5kb-band för  

H. haemolyticus (resultaten visas inte). Primerkombinationen 16S/3´ och 16S/PRO gav i vissa 

fall även fragment för Haemophilus influenza (fig.3A brunn j-l). Primerkombinationen 16S/5´ 

och 16S/PRO gav inte det önskade 0,5kb-fragmentet för H.  haemolyticus (fig.2 brunn b). 

De negativa kontroller som användes gav önskat resultat (fig.4 brunn e, fig.5A brunn f och 5B 

brunn f). Någon större skillnad på resultaten av PCR-analysen, beroende på de olika MgCl2-

koncentrationerna som användes, syntes inte (fig.3A och B, fig.4). De olika DNA-

koncentrationerna påverkade inte resultatet mer än att det gav mindre mängd PCR-produkt 

(visas inte). Det påverkade inte antalet ospecifika fragment. 
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Figur 3. Agaros-TAE-gelelektrofores för kontroll av ”nested PCR”. Annealingtemperatur 60°C. Alla brunnar 

visar samma prover i 3A som i 3B. I bild A har primerpar 16S/3´och 16S/PRO (specifik för H. haemolyticus) 

använts. I bild B har primerpar 16S/3´och 16S/NOR (specifik för H. influenzae) använts. H. haemolyticus-

stammar: a,b,c,) prov 1 med olika MgCl2-koncentrationer; 1,5mM, 2,5mM och 3,5mM respektive, d,e,f) prov 2 

med olika MgCl2-koncentrationer; 1,5mM, 2,5mM och 3,5mM respektive. H. influenzae-stammar: g,h,i) prov 3 

med olika MgCl2- koncentrationer; 1,5mM, 2,5mM och 3,5mM respektive, j,k,l) prov 4 med olika MgCl2-

koncentrationer; 1,5mM, 2,5mM och 3,5mM respektive. Brunn l i fig. 3B har troligtvis läckt, därav det tunna 

0,5kb-bandet. 

 

 

         

           

Figur 2. Agaros-TAE-gelelektrofores för kontroll av  

”nested PCR”. Annealingtemperatur 57°C. H. haemolyticus-

stammar: a) prov 1, primerpar 16S/3´och 16S/PRO , b) prov 

2, primerpar 16S/5´och 16S/PRO , c) prov 2, primerpar 

16S/3´och 16S/PRO. H. influenzae-stammar: d) prov 3, 

primerpar 16S/5´och 16S/NOR, e) prov 3, primerpar 

16S/3´och 16S/NOR, f) prov 4 , primerpar 16S/5´och 

16S/NOR, g) prov 4, primerpar 16S/3´och 16S/NOR. 

Figur 4. Agaros-TAE-gelelektrofores för kontroll av ”touchdown 

PCR” 63°-58°, direkt på kromosomalt DNA. Primerpar 16S/3´och 

16S/NOR. H. haemolyticus-stammar: a,b) prov 1, med olika 

MgCl2-koncentrationer; 1,5mM och 3,5mM respektive, c,d) prov 

2, med olika MgCl2-koncentrationer; 1,5mM och 3,5mM 

respektive. Brunn e) negativ kontroll. H. influenzae-stammar: f,g) 

prov 3, med olika MgCl2-koncentrationer; 1,5mM och 3,5mM 

respektive, h,i) prov 4, med olika MgCl2-koncentrationer; 1,5mM 

och 3,5mM respektive. 

A B 

   1,5kb 

0,5kb 

   1,5kb  

   0,5kb     0,5kb 

    1,5kb 

   0,5kb 
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Figur 5A. Agaros-TAE-gelelektrofores för kontroll av ”nested PCR” med gelrenat DNA-templat. 

Annealingtemperatur 58° och primerpar 16S/3´och 16S/PRO (specifik för H. Haemolyticus).  

 H. haemolyticus-stammar i alla brunnar utom f som är en  negativ kontroll. Figur 5B. Agaros-TAE-

gelelektrofores för kontroll av Nested-PCR med gelrenat DNA-templat, “hotstart” och tillsats av 5% DMSO. 

Annealingtemperatur 58° och primerpar 16S/3´och 16S/PRO. H. haemolyticus-stammar i alla brunnar utom  f 

som är en negativ kontroll. 

 

Sekvensering 

Vid sekvenseringen tappades början och slutet av den amplifierade sekvensen. Det var just 

den delen som var viktig för att kunna undersöka var på målsekvensen som primerpar 

16S/3´och 16S/5´ band in. Eftersom den sekvensen fattades så kunde vi inte undersöka 

detta.Vid sekvenseringen av PCR-produkten från ”nested PCR” med primerkombinationen 

16S/3´och 16S/NOR  hittades ingen matchning mellan H. haemolyticus-sekvensen och H. 

influenzae-sekvensen vid analys med dataprogrammet ”Gene Jockey II”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  A 
   B 

0,5kb  0,5kb 
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DISKUSSION 
 

I det första PCR-steget blev resultatet för både Haemophilus influenzae och Haemophilus 

haemolyticus  ett DNA-fragment på ca.1,5kb (fig.1, A och B). Den artikel vi har byggt vår 

PCR-analys på nämner inte storleken på den önskade PCR-produkten men den nämner att 

hela 16S rDNA-sekvensen är 1,4kb [5]. Vi förutsatte därför att vi efter steg 1 hade rätt PCR-

produkt. Resultatet blev lika bra med DNA extraherat ur bakteriekolonier (fig.1, A och B) 

som med DNA extraherat med ”DNeasy® Blood & Tissue Kit” (resultaten visas ej). 

En fördel med att utföra PCR med DNA extraherat direkt ur bakteriekolonin, s.k. koloni-PCR, 

är att metoden är snabbare än extraktion med ”DNeasy® Blood & Tissue Kit”. 

 

Den önskade produkten i det andra PCR-steget, vid amplifiering av 16S rDNA hos 

Haemophilus influenzae eller Haemophilus haemolyticus, är ett fragment på ca. 0,5kb (enligt 

figur i referensartikeln) [5]. Resultat från PCR-analys med  primerpar 16S/3´ och 16S/NOR 

samt 16S/5´ och 16S/NOR, tyder på att 16S/3´ och 16S/NOR skulle vara den rätta 

primerkombinationen för amplifiering av 16S rDNA hos Haemophilus influenzae, eftersom 

det gav ett starkt band på 0,5kb (fig.2 brunn e och g, fig.3B brunn g-l, fig.4 brunn f-i) , vilket 

inte primerkombinationen 16S/5´ och 16S/NOR gjorde. De ospecifika band som syntes vid 

annealingtemperaturerna 53°, 57°, 60°, försvann med ”touchdown PCR” vid 63°-58° 

annealingtemperatur, som utfördes direkt på kromosomalt DNA (fig.4 brunn f-i). Eftersom vi 

ändrade två parametrar samtidigt så kunde vi inte med säkerhet säga om de förbättrade 

resultaten berodde på att vi använde ”touchdown PCR” eller att vi utförde analysen direkt på 

kromosomalt DNA istället för att utföra ”nested PCR”. Troligtvis berodde det på 

annealingtemperaturen vid ”touchdown PCR” eftersom det snarare borde göra PCR-analysen 

mer ospecifik om den utförs i bara ett steg, direkt på kromosomalt DNA, istället för i två steg 

som vid ”nested PCR”. Tyvärr gav vissa H. haemolyticus-stammar också ett 0,5kb-fragment 

med primerpar 16S/3´och 16S/NOR (fig.4 brunn c och d). Eftersom 16S/NOR är specifik för 

H. influenzae borde det inte ske. För att undersöka om PCR-produkten med detta primerpar 

såg likadan ut för H. haemolyticus som för H. influenzae så sekvenserades PCR-produkten. 

Eftersom ingen likhet hittades mellan sekvenserna vid analys med dataprogrammet “Gene-

jockey”, så skulle det kunna vara så att 16S/NOR inte binder till samma DNA-sekvens hos H. 

haemolyticus som hos H. influenzae utan att primern binder ospecifikt till någon del av H. 

haemolyticus. Men eftersom vi vid sekvenseringen inte fick med de delar av sekvensen där 
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primers binder in så vet vi inte om målsekvensen för 16S/NOR ser likadan ut hos vissa H. 

haemolyticus som hos H. influenzae.  

          

Resultat från PCR-analys med  primerkombinationerna 16S/3´ och 16S/PRO samt 16S/5´ och 

16S/PRO tyder på att 16S/3´ och 16S/PRO skulle vara den riktiga primer-kombinationen för 

amplifiering av 16S rDNA hos Haemophilus haemolyticus eftersom det gav ett band på 0,5kb 

(fig.2 brunn a och c), vilket inte primerkombinationen 16S/5´ och 16S/PRO gjorde. Vid alla 

annealingtemperaturer samt ”touchdown PCR” syntes flera ospecifika fragment och det 

starkaste bandet låg ofta vid 1,5kb (fig.2 brunn a och c, fig.3A brunn a-f). En tänkbar orsak 

till 1,5kb-bandet var att primers från det första PCR-steget fanns kvar vilket skulle leda till att 

DNA-sekvensen från det första PCR-steget amplifierades igen. Trots rening med ”Jet Quick 

PCR-purification kit” fanns 1,5kb-bandet fortfarande kvar efter nested PCR. Efter gelrening 

fanns det dock färre ospecifika band, men det önskade fragmentet på 0,5kb syntes väldigt 

svagt (fig.5A brunn a-d). Tillsats av 5% DMSO och ”hotstart” gav mer amplifiering av vårt 

önskade 0,5kb-fragment men svaga ospecifika band fanns fortfarande (fig.5B brunn a-e). 

Vissa av de kända H. Influenza-stammarna gav också ett 0,5kb-band med 16S/3´ och 

16S/PRO (fig.3A brunn j-l). De stammarna har använts tidigare i forskning och ska vara 

konstaterade NT H. Influenza. De bör därför inte ge någon produkt med H. haemolyticus-

primers. En orsak till problemet med ospecifika PCR-produkter kan vara att primer 16S/PRO 

är en degenererad primer vilket innebär att den består av en kombination av primersekvenser. 

Degenererade primers sänker specificiteten för PCR-analysen. En primer bör vara så lite 

degenererad som möjligt, särskilt i 3´-änden eftersom ospecifik annealing av primer-3´-änden 

kan leda till oönskade PCR-produkter [11, 12]. Ett annat problem med 16S/PRO är att 

koncentrationen av varje primer i blandningen blir låg och att man därför kan behöva 

optimera primerkoncentrationen i förhållande till den andra primern i paret, 16S/3´. Det borde 

krävas en högre koncentration av 16S/PRO än av 16S/3´för att få önskad PCR-produkt för  

H. haemolyticus. Kanske skulle det ge ett starkare 0,5kb-fragment för H. haemolyticus.  

Ett försök gjordes med ökad koncentration av 16S/PRO och minskad koncentration av 16S/3´, 

men det gav inget starkare 0,5kb-fragment. Men kanske går det att optimera primerkoncentra-

tionerna ännu mer. Eftersom de negativa kontroller som användes gav önskat resultat så borde 

inte de ospecifika fragmenten bero på kontamination utan snarare på ospecifik primer-

annealing. Dock användes inte negativa kontroller i de tidigaste PCR-analyserna. Därför är 

det inte säkert att ingen kontamination förekom under de analyserna, men det är inte troligt 

eftersom proverna förbereddes under samma förutsättningar som under senare analyser, då en 
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negativ kontroll användes. Ingen större skillnad i resultaten syntes vid de olika MgCl2-

koncentrationerna; 1,5mM, 2,5mM och 3,5mM. Eventuellt skulle fler MgCl2-koncentrationer, 

både lägre och högre, kunna prövas. Kanske hade lägre primerkoncentrationer gett mindre 

ospecifika fragment, något som borde ha undersökts. Särskilt i det första PCR-steget kan det 

vara bra att minska primerkoncentrationen så att mindre mängd fria primers kan störa 

resultatet i det andra PCR-steget. Vi hade få kända H. haemolyticus- stammar att analysera, 

kanske det hade fungerat bättre med andra stammar. Men för att metoden ska vara 

reproducerbar bör den gå att använda för alla H. haemolyticus-stammar. 

          

Eftersom PCR-metoden inte fungerade som önskat så kan vi inte dra några slutsatser om 

några av våra H. influenzae-stammar egentligen var H. haemolyticus och hur stor andel av  

H. haemolyticus-stammarna som felaktigt artbestäms som H. influenzae.  

 

Även andra metoder har i studier använts för att visa på att vissa H. haemolyticus felaktigt 

artbestäms som H. influenzae. DNA-DNA hybridisering av genomiskt DNA, sekvensering av 

16S rDNA, multilokus sekvensanalys och sekvensanalys av genen för det yttre membran-

proteinet P6 är metoder som kan användas för att skilja H. haemolyticus från H. influenzae 

[5]. Det koppar- och zinkinnehållande proteinet superoxiddismutas (CuZnSOD) är en markör 

som skulle kunna användas för att skilja H. haemolyticus från H. influenzae. Ett snabbtest 

skulle dock behöva utvecklas för att göra metoden användbar inom kliniska laboratorier [6].  

 

Om det är vanligt förekommande att Haemophilus haemolyticus artbestäms som Haemophilus 

influenzae skulle kanske nya metoder för artbestämning behöva införas på kliniska 

laboratorier för att hindra onödig antibiotikabehandling. Planer finns att gå vidare med studien 

genom analys av fler H. haemolyticus-stammar. Ett annat sätt att gå vidare skulle kunna vara 

att sekvensera våra stammar och tillverka egna primers utifrån de erhållna sekvenserna. 
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INTRODUKTION 

 

Moraxella catarrhalis är en gramnegativ diplokock, som länge har ansetts vara en relativt 

ofarlig normalflora i luftvägarna. I nuläget är bakterien dock den tredje vanligaste orsaken till 

otit hos barn. Bakterien är även en viktig orsak till sinuit samt nedre luftvägsinfektioner hos 

vuxna med KOL [1, 2]. Andelen isolat som producerar betalaktamas har stigit signifikant och 

idag är mer än 90% av isolaten resistenta mot aminopenicillin-antibiotika. Den ökande 

antibiotikaresistensen och de höga sjukdomskostnaderna samt det faktum att M. catarrhalis är 

en betydande luftvägspatogen, gör att behovet av ett vaccin har ökat. M. catarrhalis har ingen 

skyddande kapsel som  ett vaccin kan utvecklas mot. Istället har vaccinforskningen inriktats 

på olika yttre membranproteiner [3]. Ett av membranproteinerna är MID (Moraxella 

catarrhalis immunoglobulin D-binding protein) med en molekylmassa på ca. 200kDa.  

En majoritet av kliniska isolat av M. catarrhalis uttrycker MID. En av MID-proteinets 

funktionella domäner är MID764-913, som fungerar som ett adhesin och hjälper bakterien att 

binda till bl.a. epitelceller [4, 2]. Genom adherans kan bakterien undvika utrensning i det 

första skedet av en infektion, och därmed kolonisera sin värd. Adhesiner sitter vanligtvis på 

ytan av bakterien, vilket gör dem till attraktiva vaccinkandidater [5, 6]. Studier har visat att 

antikroppar mot MID764-913, framtagna i kaniner, inhiberar M. catarrhalis adhesion till 

humana alveolära epitelceller, och immunisering med MID764-913 resulterade i en snabbare 

utrensning av bakterien från lungorna, vid försök med möss [3]. De huvudsakliga 

målgrupperna för ett framtida vaccin tros bli barn och KOL-patienter, eftersom dessa grupper 

löper störst risk att drabbas av en M. catarrhalis infektion [3]. MID764-913 som bl.a. står för 

adhesionen till epitelceller i luftvägarna har delats upp i mindre fragment; E2-E8 (fig. 1), för 

att ta reda på vilken del som har mest adhesiva egenskaper.   

Proteinfragmenten tas fram genom kloning och uttryck i E. coli. Vid genkloning ligeras genen 

för det önskade proteinfragmentet med en vektor. Vektorn förs sedan in i en värdcell, s.k 

transformation. Eftersom det protein som uttrycks kan vara toxiskt för värdcellen börjar man 

ofta med att transformera en icke proteinuttryckande värdcell. När man ser att 

transformationen har lyckats blir nästa steg att transformera en proteinuttryckande värdcell.  

Därefter försöker man få bakterien, värdcellen, att uttrycka proteinet genom odling under så 

optimala förhållanden som möjligt, och inducering med isopropyl-1-tio-β-D-galaktosid 

(IPTG). 
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Det  långsiktiga syftet med studien är att ta reda på vilka delar av M.catarrhalis som står för 

interaktionen med bl.a. luftvägsepitelet, för att kunna framställa ett vaccin som hindrar denna 

interaktion. Målet med min del av projektet var att bistå vid framtagandet av MID-fragmenten 

E4-E8 för att de ska kunna användas till vidare studier.                                                                                       

     

                                                 

 
Figur 1. MID-fragment   
 
 

 
MATERIAL OCH METOD 

Värdceller och vektor 

Escherichia coli; BL21 (DE3) (Novagen, www.merckbiosciences.com), BL21 (DE3) pLysS 

(Novagen) och DH5α (DE3) ( Novagen) användes som värdceller. DH5α är en ej 

proteinuttryckande värdcell, BL21 och BL21 pLysS är proteinuttryckande värdceller.  

Som vektor användes pET-26b (+) (Novagen) som innehåller en gen för kanamycinresistens. 

Värdcellerna gjordes kompetenta med rubidium klorid-metoden enligt ”Rubidium Chloride 

method for Transformation Competent E. coli” (www.protocol-online.org).  

Genkloning 

MID-fragmenten hade tidigare tagits fram genom PCR, samt klyvts med BamHI och HindIII. 

Vektorn pET26 var också klyvd med BamHI och HindIII samt defosforylerad för att hindra 

självligering av vektorn. T4 DNA ligas (www.fermentas.com) och 10X buffer för T4 DNA 

ligas (Fermentas) användes för ligering av MID-fragmenten (E4, E5, E6 och E8) med pET26- 

vektorn i 30 min vid rumstemperatur samt övernatt i kyl. För att kontrollera att 

defosforyleringen var lyckad användes en negativ kontroll bestående av klyvd vektor utan 

MID-fragment. De kompetenta bakterierna, DH5α eller BL21, transformerades med pET26-

vektorn genom värmechock. De kompetenta bakterierna tinades på is och 50µl blandades med 
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5µl av ligeringsmixen. Provet sattes på is 5min, i värmeblock 30sek på 42° och på is igen 

3min. 450µl LB (Luria-Bertani)-buljong tillsattes och provet inkuberades på värmeblock 1tim 

i 37° under skakning. Provet centrifugerades under 10min på 2000 varv/min. 400µl av 

supernatanten kastades och bakteriepelleten resuspenderades i resten av supernatanten. 

Bakterierna odlades på agarplattor innehållande LB-medium och 50µg/µl  kanamycin i 37° 

och CO2-miljö över natt. Som negativ kontroll användes värdcellen, DH5α eller BL21, utan 

vektor. Som positiv kontroll användes värdcellen med oklyvd vektor. 

Kontroll av transformationen 

 
Extraktion av plasmid-DNA och restriktionsklyvning 
För kontroll av transformationen renades pET26-plasmiden fram ur värdcellen med ”plasmid 

purification E.Z.N.A® plasmid miniprep” (www.omegabiotek.com). Plasmid-DNA klyvdes 

med BamHI (www.roche.com eller www.fermentas.com) och HindIII (www.roche.com eller 

www.fermentas.com) i 37° under  90-120min på skakning. Inaktivering av enzymerna gjordes 

vid 65° i 15min eller 80° i 20min. DNA analyserades på en 0,8%-2% agarosgel med 1%-ig 

TAE genom gelelektrofores vid 125V ca. 80min. Som storleksmarkör användes ”2-Log 

Ladder” (New England BioLabs). Resultatet avlästes under UV-ljus i BIO RAD GelDoc 2000  

(bio-rad). Som kontroll användes i vissa fall en oklyvd vektor och en vektor klyvd med bara 

ett enzym. 

 

PCR 
Eftersom E4-E8-fragmenten är små, och DNA-koncentrationen var låg, så var det svårt att se 

dem på agarosgelen vid fotografering av gelen.  Därför utfördes i vissa fall PCR för att 

kontrollera om transformationen hade lyckats. De primers som användes syns i tabell 1.  

DNA extraherades ur en bakteriekoloni enligt tidigare beskrivning ( DNA-extraktion sid.8 ) 

eller med ”plasmid purification E.Z.N.A® plasmid miniprep”. 

 

Tabell 1. PCR-primers för amplifiering av MID-fragment 

Templat Forward primer Reverse primer 

E4 5’ GTCTCGGATCCTGACACCGTCAACTTTG 3’ 5’CACCAGTCTTCGAACCAAAAATGCGG 3’ 

E5 5’ GTCTCGGATCCTGACACCGTCAACTTTG 3’ 5’ AGTGGTTCGAACCACAAATCTAAC 3’ 
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Proteinuttryck 

Bakterier (BL21) innehållande pET26 och E4-,E5-,E6 eller E8-fragmentet odlades i LB-

buljong med 50µg/ml kanamycin vid 37° eller rumstemperatur, med skakning samt utan 

skakning. Optisk densitet (OD) mättes vid 600nm. Vid OD600 0,5-1,0 inducerades 

proteinuttryck med 1mM IPTG (Saveen Werner). Prov togs efter 1, 2 och 3tim samt över natt 

för att optimera induceringstiden. Glukos (1%) (www.icnbiomed.com) sattes till 

bakteriekulturerna när inget protein alls uttrycktes. Totalt cellproteinuttryck extraherades; 1ml 

bakterielösning centrifugerades 1min vid 10000 varv/min, supernatanten avlägsnades och 

pelleten löstes i 100µl SDS och 100µl provbuffert (1ml 0,5M Tris-HCl pH 6,8, 1ml glycerol, 

5ml H2O, 0,5ml 20% SDS, 0,1ml merkaptoetanol och 0,05% Bromfenolblått). 

Bakterielösningarna sonikerades och inkuberades i 10min vid 70°C och förvarades vid -20°C 

tills analys med SDS-PAGE.   

    

SDS-PAGE 

SDS-PAGE  utfördes med en 5% stackinggel bestående av 4,1ml H2O, 1ml 30% akrylamid- 

mix, 750µl 1M Tris (pH 6,8), 60µl 10% SDS, 60µl 10% ammoniumpersulfat och 6µl TEMED 

(tetrametyletylendiamin) samt en 15%-ig separationsgel bestående av 3,4ml H2O, 7,5ml 30% 

akrylamid mix, 3,8ml 1,5M Tris (pH 8,8), 150µl 10% SDS, 150µl 10% ammoniumpersulfat 

och 6µl TEMED. Running-buffert bestod av 3g Trizma base, 14,4g glycin, 1g SDS och 

1000ml H2O. ”Precision Plus Protein Dual Color” (www.bio-rad.com) användes som markör. 

Provet inkuberades 10min i 99° och applicerades på gel med 200V ca. 40min. Gelen färgades 

med Coomassie Brilliant Blue, R-250 (Bio-Rad), avfärgades över natt (avfärgning: 650ml 

destillerat H2O, 100ml ättika, 250ml metanol) och analyserades med GS-700 (Bio-Rad). 
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RESULTAT 

Kloning och proteinuttryck 

Kloningen av värdcellerna DH5α och BL21 med pET26-vektor och E4- eller E5-fragmentet 

verkade ha lyckats eftersom vi kunde se både pET-vektorn och E-fragmenten vid analys på 

agarosgel, även om E-fragmenten på grund av sin storlek, och förmodligen den låga DNA-

mängden, syntes väldigt svagt (resultaten visas ej). För E6- och E8-fragmenten kunde vi inte 

identifiera någon positiv klon. Proteinuttrycket av MID-fragmenten E4 och E5 i BL21 

lyckades inte, även om vi provade olika odlingsförhållanden och tillsats av glukos. 

Fragmenten sekvenserades därför för att se om nukleotidsekvensen såg bra ut. Sekvensen för 

E4 och E5 såg bra ut och proteinerna borde gå att uttrycka. Därför bytte vi värdcell till 

BL21(DE3) pLysS, för att testa att uttrycka proteinerna där. BL21(DH3) pLysS ger ett mer 

stringent proteinuttryck, vilket är bra när proteinerna är toxiska för värdcellen. Eftersom E-

fragmenten var så svåra att se på agarosgelen prövade vi att kontrollera om transformationen 

av BL21 pLysS hade fungerat genom PCR istället. Sekvenserna syntes tydligt och 

transformationen hade fungerat (se fig.10). Sekvensen för E6 och E8 såg inte bra ut vid 

sekvenseringen, vissa baser fattades. Kloningen startades därför om från början med ligering 

till pET26-vektorn och transformering i E. coli DH5α.  

 

        

          

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Agaros-TAE-gelelektrofores för 

kontroll av transformationen av BL21(DE3) 

pLysS, med pET26-vektor innehållande 

proteinfragmenten E4 eller E5. Brunn a är en 

positiv kontroll för E4-fragmentet, brunn b-f  

visar E4-fragmentet, brunn g är en negativ 

kontroll, brunn h är en positiv kontroll för E5-

fragmentet och brunn i-l visar E5-fragmentet. 
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DISKUSSION 
  
Anledningarna till ett uteblivet eller lågt proteinuttryck kan vara många.  

Vissa proteiner kan vara toxiska för värdcellen och hindra ytterligare proteinuttryck. Det är  

en av anledningarna till att pET26 med MID-fragment först klonas i DH5α, som är en icke 

proteinuttryckande värdcell, innan kloning i den proteinuttryckande värdcellen BL21. P.g.a. 

eventuell toxicitet bör inget protein uttryckas innan inducering med IPTG. Ett sätt att undvika 

detta är att tillsätta glukos vid odlingen eftersom det sänker basaluttrycket av proteiner innan 

inducering. Även användandet av värdcellen BL21(DE3) pLysS sänker det basala 

proteinuttrycket. Det finns en stor mängd olika vektorer och värdceller med olika egenskaper 

och det kan vara nödvändigt att prova sig fram för att hitta optimal kombination. Proteinet kan 

uttryckas som löslig fraktion i cytoplasman, periplasman eller i odlingsmediet. Det kan även 

uttryckas i olöslig from, s.k. inklusionskroppar, i cytoplasman. Vi extraherade totalt 

cellproteinuttryck vilket innehåller alla proteinfraktioner utom den i odlingsmediet. Det finns 

en chans att proteinet till viss del har uttryckts i odlingsmediet, så det kan vara värt att 

kontrollera proteinuttrycket även där [7].  

MID764-913 (E) har tidigare uttryckts i pET26-vektor med värdcellen BL21 (DE3) pLysS [2]. 

MID-fragmenten E2 och E7 har tidigare uttryckts i pET26-vektor med värdcellen BL21, 

under liknande förhållanden som under detta examensarbete (Anna Thorssell, Master Thesis 

in Biotechnology). Tyvärr hann jag inte försöka uttrycka proteinfragmenten E4 och E5 i BL21 

(DE3) pLysS innan examensarbetet avslutades. Jag hann inte heller fullfölja kloningen och 

proteinuttrycket av E6- och E8-fragmentet. Försök ska inledas att uttrycka MID-fragmenten 

direkt på bakterieytan genom kloning i pET16-vektor, för användning i adheransförsök.  

Försök har tidigare utförts som tyder på att MID764-913 även adhererar till proteiner i 

extracellulärt matrix (ECM-proteiner) (Anna Thorssell, Master Thesis in Biotechnology). 

Adherans till ECM-proteiner är också en viktig faktor för bakterier vid kolonisering av 

värden. Det har i tidigare studier visat sig att andra av M. catarrhalis yttre membranproteiner; 

UspA1 och UspA2, binder till bl.a. fibronektin, som är ett av ECM-proteinerna [8].  

MID och UspA1 och UspA2 har i flera studier visat sig vara tänkbara kandidater till ett 

framtida vaccin mot M. catarrhalis.  Fler studier väntar för att ytterligare utreda proteinernas 

egenskaper och M. catarrhalis  interaktion med värden. 

 

 

 



UPPSALA UNIVERSITET             Examensarbete biomedicinsk laboratorievetenskap 27(27) 

REFERENSER 

 

1       Forsgren A., Brant M., Möllenkvist A., Muyombwe A., Janson H., Woin N.,  

         Riesbeck K. (2001) Isolation and Characterization of a Novel IgD-Binding Protein  

         from Moraxella catarrhalis. Journal of Immunology, vol. 167, sid. 2112-2120 

 

2        Forsgren A., Brant M., Karamehmedovic M., Riesbeck K. (2003)  

The Immunoglobulin D-Binding Protein MID from Moraxella catarrhalis Is Also an  

Adhesin. Infection and Immunity, vol. 71, sid. 3302-3309 

 

3       Tan T.T., Christensen J.J., Hanefeld Dziegiel M., Forsgren A., Riesbeck K. (2006)  

         Comparison of the Serological Responses to Moraxella catarrhalis Immunoglobulin  

         D-Binding Outer Membrane Protein and the Ubiquitous Surface Proteins A1 and A2.  

         Infection and Immunity, vol. 74, sid. 6377-6386 

 

4       Riesbeck K., Tan T.T., Forsgren A. (2006) MID and UspA1/A2 of the human  

         respiratory pathogen Moraxella catarrhalis, and interactions with the human host as  

         basis for vaccine development. Acta Biochimica Polonica, vol. 53, sid. 445-456 

 

5       Coutte L., Alonso S., Reveneau N., Willery E., Quattannens B., Locht C., Jacob- 

   Dubuisson F. (2003) Role of Adhesin Release for Mucosal Colonization by a      

   Bacterial Pathogen. The Rockefeller University Press, vol. 197, sid. 735-742 

 

6       Bullard B., Lipski S.L., Lafontaine E.R. (2005) Hag Directly Mediates the  

   Adherence of Moraxella catarrhalis to Human Middle Ear Cells. Infection and    

   Immunity, vol. 73, sid. 5127-5136 

 

7       Novagen pET System Manual (11:e utgåvan) 

 

8       Tan T.T., Nordström T., Forsgren A., Riesbeck K. (2005) The Respiratory  

   Pathogen Moraxella catarrhalis Adheres to Epithelial Cells by Interacting with     

   Fibronectin trougn Ubiquitous Surface proteins A1 and A2. The Journal of  

   Infectious Diseases, vol. 192, sid. 1029-1038 


