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Venn eller fiende? Bakterier ses ofte først og fremst på som årsaker til sykdom og død, men 
mange bakterier er harmløse og kan til og med være gunstige for sine vertsorganismer. I 
dette doktorarbeidet undersøkte Nelson Wang både patogene og ikke-patogene 
(kommensale) arter innen Neisseria-slekten. De to patogene artene, N. gonorrhoeae og N. 
meningitidis, kan forårsake henholdsvis den seksuelt overførbare infeksjonen gonoré og 
hjernehinnebetennelse. Menneskekroppen er imidlertid også vertskap for minst sju andre 
nært beslektede kommensale Neisseria-arter som ikke forårsaker sykdom. Studiene som 
presenteres i Wangs avhandling sammenlikner hvordan én biologisk prosess, 
proteinglykosylering, fungerer i både patogene og kommensale Neisseria-arter.  

Proteinglykosylering er en posttranslasjonell modifikasjon som finner sted i alle de 
biologiske domenene. Denne prosessen innebærer at sukkerarter (glykaner) festes til 
proteiner ved hjelp av dedikerte ensymer. Slike glykaner i bakterier er ekstremt ulike og kan 
variere i sammensetning, struktur og størrelse. I bakterier kan glykosylerte proteiner bistå 
bakterienes binding, mobilitet og til og med virulens. Systemet for proteinglykosylering 
(pgl) i Neisseria ble først studert i N. gonorrhoeae og N. meningitidis og omfatter påsetting 
av mono-, di- og trisakkarider. Nylig ble et fungerende pgl-system identifisert i N. elongata 
ssp. glycolytica, en fjern, kommensal slektning av de to patogene Neisseria-artene. 
Glykanet som ble funnet i den kommensale arten var imidlertid et tetrasakkarid, som aldri 
før har vært påvist i de patogene artene. I dette doktorarbeidet oppdaget og beskrev Wang 
og kollegene fem nye pgl-gener i N. elongata ssp. glycolytica. Ved hjelp av genetiske, 
biokjemiske og massespektrometriske analyser ble disse nye pgl-genenes funksjon også 
definert. 

Selv om flere pgl-gener er konservert i patogene og kommensale Neisseria-arter, ble det 
påvist at hver enkelt artsgruppe bærer en spesifikk undergruppe gener som definerer deres 
unike glykanrepertoar. Funnene som ble gjort av Wang og hans kolleger etablerer dermed 
en klar sammenheng mellom glykaninnhold og unike typer samhandling mellom ulike 
bakterier og deres vertsorganismer. 

Kort oppsummert har arbeidet til Wang og hans kolleger utvidet vår forståelse av pgl-
systemet i Neisseria spesifikt og i bakteriesystemer generelt. Gjennom å identifisere det 
genetiske grunnlaget for glykanmangfoldet som er påvist i denne slekten, reiser dette 
arbeidet også nye spørsmål om hvordan beslektede arter utvikler seg til å bli enten patogene 
eller kommensale. 
 

 


