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Abstract 
In this project we have done a study on affinity tags for Thermo Fisher Scientific. The aim 
was to come up with more sustainable alternatives to the use of His-tag and IMAC, which 
they use in their protein purification at the moment. The purified proteins are then used in 
allergy tests. To do this we did a literature study where we looked at six different parameters: 
disturbance of the allergy diagnostics, impact on environment and health, reuse of the 
purification matrix, commercial availability of the purification matrix, the binding capacity of 
the purification matrix and finally the price for the purification matrix and the potential 
licenses for the use of them. Of these parameters the first three are the most important ones.   

We came up with six alternatives for His-tag: Strep-tag® II, GST, intein-CBM, CBM, intein-
CBD and Profinity eXact™. We recommend in first hand Strep-tag® II, GST and intein-
CBM, since they all fulfil the most important parameters.  

In addition to this we also did an ethical analysis about the manufacturing of allergy tests and 
different ethical values that are put against each other. We also discussed the responsibility of 
the companies that manufacture biotechnology regarding the environment. Our conclusion is 
that some ethical values like medical safety is more important than for example economical 
values and that companies cannot put all the responsibility to companies earlier in the 
production chain.     
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1. Ordlista 

Här är en liten hjälpsam ordlista med begrepp som är bra att känna till för att kunna förstå 
rapporten i sin helhet. Observera att detta är hur vi har använt begreppen. 

∆I-CM-CBD  Inteinet ∆I-CM fuserat med en kitinbindande domän. 

∆I-CM-CBM  Inteinet ∆I-CM fuserat med en cellulosabindande modul. 

Affinitetstag  Avser den del av expressionstaggen som bidrar med affinitet till 
   reningsmatrisen. Om taggen enbart består av en affinitetstag så kan den 
   även kallas expressionstag. Se expressionstag nedan. 

CBD   Kitinbindande domän (Chitin-Binding Domain). 

CBM   Cellulosabindande modul. 

Expressionstag Avser hela det konstrukt som är fuserat till målproteinet 

GSH   Glutation, används tillsammans med GST-taggen. 

GST   Expressionstaggen glutation S-transferas. 

IMAC   Immobilized metal affinity chromatography. 

Intein-CBD  Expressionstaggen intein-kitinbindande domän. 

Intein-CBM  Expressionstaggen intein-cellulosabindande modul.  

Kompetitiv eluering Då eluering sker genom att ett annat ämne binder till affinitetsliganden        
   och därför släpper taggen som var bunden till denna ligand. Det är  
   möjligt i och med att det konkurrerande ämnet har en högre affinitet till  
   liganden än taggen. 

Linker   En eller flera aminosyror mellan två proteindelar. 

Matris   Den fasta fasen i kromatografi, till exempel agarosgel.  

Målprotein  Det rekombinanta protein som renas fram.  

Rekombinant protein Protein som man modifierat sekvensen för (oftast genom att lägga till 
   en tag och/eller linker) och uttrycker i ett expressionssystem. 

Slurry   Reningsmatris upplöst i en buffert som man sedan kan tillsätta till en 
   kolonn och då kommer matrisen att sedimentera. 

Vektor   Plasmiden innehållande sekvensen för målproteinet och taggen.  
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2. Hållbara affinitetstaggar för proteinrening som kan 
ersätta His-taggen industriellt 

Thermo Fisher Scientific vill göra sin produktion mer hållbar. De säljer bland annat produkter 
för allergidiagnostik. För att få en bra diagnostik analyserar de enskilda allergena proteiner, 
det vill säga allergiframkallande proteiner, mot immunoglobulin E (IgE), vilket är en 
antikropp som produceras vid allergi. De enskilda allergena proteinerna behöver renas fram 
efter att de uttrycks rekombinant. Idag görs det med hjälp av His-tag, som kan fuseras till C- 
eller N-terminalen på det allergena proteinet. Vid proteinrening med hjälp av His-tag krävs 
användning av nickel och imidazol, vilka är skadliga för hälsa och miljö. Detta ser Thermo 
Fisher Scientific som ett problem. De efterfrågar därför en kartläggning av alternativa 
expressionstaggar för proteinrening. Målet med projektet är att leverera tre väl kartlagda och 
utvärderade taggar som uppfyller de viktigaste parametrarna enligt Thermo Fisher Scientific. 

2.1 En kartläggning av sex stycken taggar 
Vi har huvudsakligen kartlagt Strep-tag® II, Glutation S-transferas och intein-
cellulosabindande modul. Dessa tre taggar ser vi som förstahandsval till att byta ut His-tag i 
Thermo Fisher Scientifics proteinrening. Utöver dessa har vi även gjort en mindre omfattande 
kartläggning av intein-kitinbindande domän, cellulosabindande modul och Profinity eXact™. 
De tre sistnämnda betraktar vi som andrahandsval. I tabell 1 sammanställs ett övergripande 
resultat av kartläggningen, där vi utvärderar varje tag med avseende på respektive parameter 
vi fått från Thermo Fisher Scientific. För en mer detaljerad tabell, se tabell 4 under rubriken 
slutsats. För att komma fram till att de sex taggarna vi ser i tabell 1 var av störst intresse 
undersökte vi i ett tidigt skede ett större antal taggar. Undersökningen gjordes genom 
litteraturstudie. Den information vi sammanställt om taggarna som inte blev våra första- och 
andrahandsval finns att läsa i bilaga 1. Dessutom innehåller bilaga 2 information om 
alternativa taggar som kan vara intressanta i framtiden, men som inte varit med i 
kartläggningen eftersom de inte är aktuella för Thermo Fisher Scientific i dagsläget. 
Anledningen till att dessa taggar inte är aktuella går att läsa i bilaga 2. 
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Tabell 1: Sammanställning av kartläggningen. På den horisontella axeln listas samtliga parametrar 
från Thermo Fisher Scientific. Vertikalt listas de taggar vi gjort en jämförelse mellan. Grönt innebär 
att parametern är uppfylld medan rött innebär att den på något vis inte helt kan anses vara uppfylld. 
Till exempel är His-taggens ruta för miljö- och hälsopåverkan röd, i och med att den kräver 
användning av skadliga kemikalier i reningen. 

 

2.2 Avgränsningar i kostnader och teknik 
Vi har avgränsat oss genom att bara titta på kostnader av reningsmatrisen och inte på övriga 
kostnader som till exempel elueringsmedel och avfallshantering. Vi har dock under vissa 
taggar, där det varit relevant, tagit med en diskussion om pris för elueringsbuffert. Priser i 
rapporten kan ha konverterats från USD eller EUR till SEK. Då har vi använt kurserna 1 
USD = 9,5459 SEK samt 1 EUR = 10,6903 SEK. Dessa kurser gällde 2019-05-27 (Sveriges 
Riksbank 2019). 

En annan avgränsning vi har gjort är att endast undersöka affinitetstaggar i kolonnbaserad 
rening. Därför undersöks inte taggar som baseras på någon annan kromatografiprincip, till 
exempel hydrofob interaktionskromatografi, eller taggar som baseras på aggregering. 

2.3 IgE – en central komponent i kroppens immunförsvar 
I Thermo Fisher Scientifics allergitester analyseras IgE-antikroppar från patienter. IgE är 
tillsammans med mastceller en del av kroppens immunförsvar. Mastceller är celler som vid 
en allergisk reaktion utsöndrar ämnen vilka i sin tur triggar igång en inflammatorisk reaktion. 
IgE-antikroppar binder till specifika allergener, det vill säga allergiframkallande proteiner, 
samt till mastcellers yta vilket sätter igång mastcellers allergirespons (Gould & Sutton 2008). 
Det finns olika IgE-antikroppar för olika allergier. Om en person är känslig för en specifik 
allergen kommer en specifik IgE-antikropp att produceras. Genom att mäta halten av IgE-
antikroppar i en människas blod kan man se om och mot vad en person är allergisk. Det är 
detta som Thermo Fisher Scientific utnyttjar i sitt allergitest ImmunoCAP (Thermo Fisher 
Scientific 2019a). 

2.4 ImmunoCAP - allergitest som utnyttjar IgE 
Thermo Fisher Scientifics allergitest ImmunoCAP använder sig av en teknik som kallas 
ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay), se figur 1. Tekniken innebär att allergener 
binder in kovalent till en fast fas. I ImmunoCAP består den fasta fasen av cellulosaderivat. 
Blod tillsätts från en patient till den fasta fasen. Den fasta fasen har bundet allergen som IgE-
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antikroppar i blodet kan binda till. Om patienten är allergisk mot det aktuella allergenet 
binder specifika IgE in till detta. Är patienten inte allergisk mot ett allergen så kommer det 
inte finnas några specifika IgE för detta allergena protein som kan binda in. IgE från 
patienten som inte binder in samt andra irrelevanta komponenter tvättas bort. Därefter tillsätts 
sekundära antikroppar som kan binda till IgE-antikropparna. De sekundära antikropparna är 
länkade till enzymer. Återigen tvättar man bort de antikroppar som inte binder in (Thermo 
Fisher Scientific 2019b, Thermo Fisher Scientific 2019c). 

För att mäta hur mycket IgE som bundit in mäter man enzymernas aktivitet. Detta kan till 
exempel göras genom att tillsätta ett substrat som binder in till enzymet. Enzymernas aktivitet 
mäts då genom att enzymet konverterar substratet till en produkt som fluorescerar. Genom att 
mäta nivån av fluorescens kan man få ett mått på hur mycket specifikt IgE som bundit in. Det 
är just vad som händer i Thermo Fisher Scientifics ImmunoCAP-test (Thermo Fisher 
Scientific 2019b, Thermo Fisher Scientific 2019c). 

 

 

Figur 1: Förenklad bild av hur ImmunoCap fungerar. (1) Den nedre delen i bilden representerar den 
fasta fasen med bundna allergener. Ovanför ser vi IgE-antikroppar från patienten. IgE som inte binder 
in tvättas bort. (2) Sekundära antikroppar med kopplat enzym tillsätts och binder till IgE. De 
antikroppar som inte binder in tvättas bort. (3) Enzymets substrat tillsätts. (4) Enzymets 
fluorescerande produkt produceras. Bild från Thermos Fisher Scientific som används med tillstånd. 

2.5 Rena fram proteiner med hjälp av histidin 
Proteinerna, det vill säga allergenerna, i Thermo Fisher Scientifics allergitest framställs 
genom att de uttrycks i Escherichia coli eller Pichia pastoris. E. coli eller P. pastoris odlas 
upp så att en stor mängd proteiner produceras. För att få fram proteinerna måste de renas från 
cellerna där de finns uttryckta. Thermo Fisher Scientific renar i dagsläget proteinerna genom 
att uttrycka proteinet fuserat med en His-tag (polyhistidin-tag) och använda 
affinitetskromatografi. 

2.5.1 His-tag - en aminosyrasekvens med affinitet till nickel 
His-taggen är en expressionstag som vanligtvis består av sex histidinmolekyler som fuseras 
med det rekombinanta proteinet man vill rena fram. Histidin är en aminosyra med affinitet till 
metalljoner så som nickel, kobolt och koppar. Det innebär att man kan använda 
immobiliserade metalljoner för affinitetskromatografi. Denna metod går under namnet IMAC 
(immobilized metal affinity chromatography). Vanligtvis används nickeljoner och det är det 
vi valt att fokusera på (Thermo Fisher Scientific 2019d). 
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2.5.2 Separation med affinitetskromatografi 
Affinitetskromatografi använder en fast fas och en mobil fas. Den fasta fasen, den så kallade 
reningsmatrisen, är en gel med bundna affinitetsligander. Den mobila fasen består av en 
buffert tillsammans med provet innehållande det rekombinanta proteinet som ska renas. Den 
fasta fasen packas i en kolonn. Ett protein med en affinitetstag binder till matrisen via 
affinitetsliganderna och stannar därmed kvar vid den fasta fasen. Därefter tvättas kolonnen 
med buffert så att proteiner utan affinitetstag tvättas bort. Sedan elueras målproteinet genom 
tillsats av elueringsbuffert. Detta innebär att målproteinet separeras från resten av provet 
(Price & Nairn 2009). 

2.5.3 IMAC - affinitetskromatografi med His-tag, nickel och imidazol 
Vid IMAC används en agarosgel som reningsmatris, där affinitetsliganden är en metalljon, 
till exempel nickel. Processen illustreras i figur 2. Det rekombinanta proteinets His-tag fäster 
till nickeljonerna i reningsmatrisen vilket gör att proteinet som ska renas fram sitter kvar i 
matrisen. För att sedan eluera ut proteinet används en buffert innehållande imidazol. Imidazol 
används som elueringsmedel eftersom det konkurrerar med histidin om bindningen till nickel. 
Reningsmatrisen binder då in imidazol istället för histidin, vilket gör att målproteinet släpper. 
Detta kallas kompetitiv eluering. Kompetitiv eluering kan utföras med imidazol eftersom den 
del av histidin som binder till nickel har samma struktur som imidazol, se figur 3. Renheten 
av en körning kan variera mycket. I ett exempel från en körning av Thermo Fisher Scientific 
blev renheten 86,5 % (Thermo Fisher Scientific 2019e). 

 

Figur 2: Förenklad steg för steg-beskrivning av IMAC. (1) Reningsmatrisen med immobiliserade 
nickeljoner. (2) Tillsatt cellysat innehåller det His-taggade målproteinet samt övriga proteiner och 
cellrester. (3) His-taggen binder till nickeljoner vilket får målproteinet att stanna i matrisen. (4) 
Övriga proteiner och cellrester tvättas bort. (5) Elueringsmedlet imidazol tillsätts. (6) Imidazol 
konkurrerar ut His-taggen från matrisen vilket får målproteinet tillsammans med His-taggen att 
elueras. 
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Figur 3: Struktur av imidazol (till vänster) och histidin (till höger). Bild skapad i ChemSpace, 
strukturer tagna från Nationalencyklopedin (Nationalencyklopedin 2019a, Nationalencyklopedin 
2019b). 

2.5.4 His-tag har fördelar, men också begränsningar 
His-tag har många fördelar. Reningsmatrisen går att återanvända upp mot 50 gånger, 
kolonnerna kan rengöras effektivt och His-taggen stör inte allergidiagnostiken (Bo 
Pontoppidan, muntligen). Tekniken är också relativt billig och reningsmatrisen är 
kommersiellt tillgänglig i stor utsträckning, se bilaga 3. 

Det finns dock vissa begränsningar med His-tag. I och med att metalljoner används i 
reningsmatrisen finns det risk att det blir svårt att utföra en proteinrening om 
metalloproteiner, proteiner som innehåller metalljoner, förekommer i lösningen. 
Metalloproteinet kan antingen vara målproteinet eller ett annat förekommande protein i 
lösningen. Problemet uppstår eftersom His-taggen på det rekombinanta proteinet kan 
interagera med ett metalloprotein istället för metalljonen på reningsmatrisen. Detta resulterar 
i att målproteinet inte adsorberas till matrisen utan elueras med resten av proteinerna 
(Berggren et al. 2014, Majorek et al. 2014). En annan begränsning är att proteiner som 
naturligt innehåller mycket histidin kommer ha naturlig affinitet för metalljonerna i 
reningsmatrisen. Det kan då medföra att provet kontamineras i och med att andra proteiner än 
det rekombinanta proteinet kommer att binda till matrisen. 

För att hitta ett bra alternativ till His-tag behöver vi ta hänsyn till ett antal parametrar som 
förklaras ingående nedan. Parametrarna är de kriterier som Thermo Fisher Scientific 
specificerat i deras beställning av projektet.  

2.6 Taggen får inte störa allergidiagnostiken 
Störningar av Thermo Fisher Scientifics allergitest skulle kunna uppstå om interaktioner med 
IgE-antikropparna sker när de inte borde. Det kan till exempel bero på att en tag som är 
fuserad med ett protein interagerar med en IgE-antikropp. Allergitestet skulle i så fall ge ett 
falskt positivt resultat. Ett falskt negativt resultat skulle kunna uppstå om taggen är stor. Då 
skulle taggen kunna blockera för IgE-antikroppens epitop, det vill säga bindningsstället på 
proteinet. Därmed skulle det hindra proteinet från att interagera med antikroppen. Taggen 
skulle också kunna störa veckningen av proteinet vilket också kan göra att proteinet inte 
längre kan interagera med IgE-antikroppen (Bo Pontoppidan, muntligen). 
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His-taggen påverkar inte Thermo Fisher Scientifics allergidiagnostik, se bilaga 3. En 
alternativ tag till His-taggen får inte heller störa allergidiagnostiken. Detta innebär att en 
alternativ tag inte får interagera med antikroppen eller täcka antikroppens epitop på 
målproteinet. Om taggen går att klyva bort får den del som eventuellt lämnas kvar inte störa 
allergidiagnostiken. Taggen får inte heller påverka målproteinets veckning. 

2.7 Taggen ska medföra mindre påverkan på hälsa och miljö 
Imidazol är ett organiskt ämne som är hälsofarligt vid både inandning och förtäring. Det kan 
även medföra skador på ett ofött barn. Kemikalien är väldigt frätande, vilket gör att den 
måste hanteras varsamt vid användning. Det finns dock inga tecken på att imidazol har några 
negativa effekter på miljö och vatten (Sigma-Aldrich 2017a). 

Nickel finns i naturen, men i höga halter kan det vara negativt för miljön (Naturvårdsverket 
2017). Det uppskattas att en vuxen person får i sig cirka 10–20 ng nickel/dag från luft och 
100 µg/dag från dricksvatten och kost. Nickel är hälsoskadligt och kan orsaka 
slemhinneinflammation, lungskador och allergiskt kontakteksem (nickelallergi) 
(Naturvårdsverket 2008). 

Ur ett miljö-och hälsoperspektiv bör man därför undvika användandet av dessa ämnen. 
Användningen av en alternativ tag ska vara mer skonsam för miljö och hälsa än vad 
proteinrening med hjälp av His-tag är. 

2.8 Viktigt med effektiv sanering av reningsmatris 
En fördel med reningsmatrisen som används vid IMAC är att den går att sanera samt 
regenerera och därmed använda i flera körningar. Regenerering av en reningsmatris innebär 
att den återställs till största möjliga kapacitet inför nästa körning. I fallet med IMAC innebär 
regenerering att nya metalljoner tillsätts. Om samma protein ska renas behöver 
reningsmatrisen inte saneras mellan varje körning. Efter 2–5 körningar eller om ett annat typ 
av protein ska renas bör däremot matrisen saneras och regenereras. Detta görs genom att 
kolonnen tvättas med en regenereringsbuffert följt av bindningsbuffert och avjonat vatten. 
Därefter laddas matrisen på med nya nickeljoner genom tillsats av 0,1 M nickelsulfat. Sedan 
tvättas kolonnen med avjonat vatten samt bindningsbuffert. Efter det är reningsmatrisen 
färdig att användas igen (GE Healthcare 2016). Som tidigare nämnt går det att återanvända 
reningsmatrisen närmare 50 gånger (Bo Pontoppidan, muntligen). 

Eftersom IMAC-matrisen kan saneras effektivt och återanvändas är det viktigt att en 
alternativ tag med tillhörande reningsmatris också har den möjligheten. Effektiv sanering är 
framförallt viktig eftersom Thermo Fisher Scientific vill undvika kontaminering mellan olika 
proteinreningar. Reningsmatrisen för en alternativ tag ska kunna återanvändas tio gånger. 
Detta har vi bestämt utifrån att Thermo Fisher Scientific har uppgett att de använder sin 
reningsmatris upp mot 50 gånger, men detta varierar mycket (Bo Pontoppidan, muntligen). 
Tillverkaren GE Healthcare ger dock ingen rekommendation angående återanvändningen 
(GE Healthcare 2016). Vi har därför valt att inte ha 50 gånger som en undre gräns utan har 
satt den till tio gånger. Återanvändande av matrisen är kopplat till priset. Färre 
återanvändningar kan motiveras av ett lägre pris på matrisen, då kostnaden skulle bli 
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densamma i längden. Här behöver man dock också ta hänsyn till den arbetstid som krävs för 
att packa kolonner, eftersom detta behöver göras oftare om antalet återanvändningar är färre. 

2.9 Krav på kapacitet, tillgänglighet och kostnad 
Då reningsmatriser som kan användas i IMAC går att köpa från flera olika tillverkare är den 
kommersiella tillgängligheten är hög. Thermo Fisher Scientific använder reningsmatrisen 
Chelating Sepharose™ Fast Flow från GE Healthcare. Detta är en agarosmatris utan bundna 
nickeljoner, vilket innebär att den behöver laddas med nickeljoner innan användning (GE 
Healthcare 2018). Detta innebär att denna reningsmatris inte har några mått på 
bindningskapacitet då den inte är färdigställd. För att göra jämförelser med andra matriser har 
vi därför tittat på reningsmatrisen Ni Sepharose 6 Fast Flow, som också är från GE 
Healthcare. Då denna reningsmatris är förladdad med nickeljoner blir även prisjämförelser 
mer rättvisa eftersom även nickel har en kostnad. I produktspecifikationen för Ni Sepharose 6 
Fast Flow går det att utläsa att bindningskapaciteten är 40 mg protein/ml gel. Kostnaden för 
reningsmatrisen är 41 926 SEK för 500 ml, det vill säga ca 84 SEK/ml. Priset som Thermo 
Fisher Scientific betalar kan skilja sig en aning eftersom det varierar med mängden (GE 
Healthcare 2019a). Imidazol som används till elueringen kostar 623 SEK vid köp av 5 g, det 
vill säga 125 SEK/g (Sigma-Aldrich 2019a). 

En alternativ tag till His-taggen ska ha en reningsmatris som är kommersiellt tillgänglig. 
Reningsmatrisens bindningskapacitet ska hålla en rimlig nivå. Vi har satt 
bindningskapaciteten 10 mg målprotein/ml resin som gräns, eftersom Thermo Fisher 
Scientific idag i genomsnitt får ut 10–15 mg/ml vid proteinrening (Bo Pontoppidan, 
muntligen). Reningsmatrisens bindningskapacitet avser egentligen hur mycket protein som 
binder till matrisen, och inte hur mycket som elueras ut, eftersom dessa siffror kan skilja sig. 
Vi anser ändå att en bindningskapacitet på 10 mg/ml är en rimlig gräns eftersom det då 
åtminstone är en möjlighet att man kan få ut 10 mg protein/ml resin. 

Vi tar hänsyn till reningsmatrisens pris men detta är inte en avgörande faktor. Eventuella 
patent på tekniker kan medföra extra kostnader i form av licensavgifter. Ett patent gäller dock 
som längst i 20 år (Patent- och registreringsverket 2019). Patent är något vi har tagit hänsyn 
till, dock inga exakta kostnader då detta är svårt att få en entydig siffra på. 

2.10 Lösningen för en hållbar proteinrening 
Sammanfattningsvis är vårt uppdrag från Thermo Fisher Scientific att ta fram alternativa 
taggar till His-taggen som är mer skonsamma för hälsa och miljö. Taggarna behöver uppfylla 
vissa krav för att kunna användas av företaget. 

Följande krav är de som är viktigast att alternativa taggar uppfyller, dessa kallar vi 
huvudparametrar: 

• Taggen ska inte störa allergidiagnostiken 

• Taggen ska medföra mindre påverkan på miljö och hälsa än His-tag 

• Reningsmatrisen ska gå att återanvända 
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Följande parametrar tas också i beaktning: 

• Kommersiell tillgänglighet av reningsmatris 

• Reningsmatrisens bindningskapacitet, definierat som mg renat protein per ml matris 

• Kostnader för reningsmatris inklusive eventuella licensavgifter om tekniken är 
patentskyddad 

De taggar som uppfyller alla huvudparametrar anser vi vara förstahandsval för Thermo Fisher 
Scientifics proteinrening. De taggar som har en eller flera icke-uppfyllda huvudparametrar 
anser vi vara andrahandsval. 

Nedan följer vår kartläggning av sex stycken alternativa proteinreningstaggar. Varje tag 
inleds med en sammanfattning av den viktigaste informationen gällande huruvida taggen 
uppfyller huvudparametrarna. Därefter ges en bakgrund om taggen, uppdelad under flera 
rubriker. Vi går igenom huvudparametrarna en och en under en varsin rubrik. De övriga 
parametrarna tas upp under en gemensam rubrik. Varje tag avslutas med en jämförelse med 
His-tag. Efter kartläggningen av taggarna följer en etisk analys och till sist en avslutning. 
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3. Strep-tag® II 

Strep-tag® II är ett bra alternativ för Thermo Fisher Scientifics proteinrening då den 
uppfyller samtliga huvudparametrar. Vi anser därför att taggen är ett förstahandsval. Strep-
tag® II kräver inte några hälso- eller miljöfarliga kemikalier vid rening. Ett flertal studier 
visar på att taggen varken påverkar målproteinets struktur eller funktion. Vidare finns det inte 
några dokumenterade fall där taggen visat sig vara allergen. I och med att taggen är en 
syntetisk peptid är risken att taggen skulle vara allergen liten. Vidare sker elueringen effektivt 
med D-destiobiotin, och matrisen kan regenereras med färgämnet HABA eller 
natriumhydroxid upp emot 25 gånger. Däremot kan saneringen påverkas av kontamination av 
biotinylerade proteiner. Dock kan detta problem åtgärdas genom tillsats av ämnet avidin. 

Slutligen finns olika varianter på reningsmatrisen kommersiellt tillgängliga hos bland annat 
IBA GmbH samt GE Healthcare, men de är även möjliga att tillreda själva. Beroende på 
variant varierar kapaciteten mellan 3–15 mg/ml. En möjlig begränsning med Strep-tag® II är 
dess medförande höga kostnader på både matris och nödvändiga kemikalier såsom 
elueringssubstansen. Däremot finns det inga aktuella patent på komponenterna i systemet 
vilket därmed inte resulterar i några licensavgifter. Trots begränsningar gällande kostnader 
och kapacitet anser vi att Strep-tag® II är en konkurrenskraftig tag till His-taggen. Detta 
eftersom dessa begränsningar inte innefattar någon av huvudparametrarna. 

3.1 Strep-Tactin® binder starkt men reversibelt till Strep-tag® II 
Strep-tag® II är en åtta aminosyror lång sekvens (Trp-Ser-His-Pro-Gln-Phe-Glu-Lys) som 
idag används frekvent för proteinrening och som kan fuseras till både N- och C-terminalen 
hos målproteinet (Schmidt T & Skerra 2015). Sekvensen för Strep-tag® II är ursprungligen 
framtagen genom sökning i slumpmässiga genetiska bibliotek efter peptider med 
bindningsmöjligheter mot proteinet streptavidin (Schmidt TG & Skerra 1993). Streptavidin är 
ett protein som utmärkt sig med sin starka affinitet för vitaminet biotin, som tillsammans 
skapar ett komplex med nästintill irreversibel bindning. Bindningen sägs vara en av de 
starkaste icke-kovalenta bindningarna som hittats. Streptavidins substratspecificitet har gjort 
streptavidin/biotin-systemet till en intressant kombination att utnyttja inom 
affinitetskromatografi (Schmidt TGM et al. 2013). I figur 4 visas interaktionen mellan 
streptavidin och Strep-tag® II. 

 

Figur 4: Streptavidin (blå) bunden till Strep-tag® II (röd). Källa: Protein Data Bank, ID 1RSU 
(Schmidt TGM et al. 1996). Bilden skapad i Chimera. 
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För att kunna utnyttja streptavidin inom proteinrening har strukturen modifierats för att 
erhålla en starkare bindning till den syntetiska peptiden Strep-tag® II (Schmidt TG & Skerra 
2007). Denna modifierade proteinstruktur benämns Strep-Tactin®, och Strep-tag® II är 
vidare optimerad till att ha en hög affinitet för detta protein (Schmidt T & Skerra 2015). 
Jämfört med streptavidin binder Strep-Tactin® till taggen med en affinitet som är cirka 100 
gånger högre (IBA GmbH 2019a). Till skillnad från biotin är taggen mer lämplig att använda 
vid affinitetskromatografi på grund av att bindningen till Strep-Tactin® är reversibel. Biotin 
hade annars bundit irreversibelt till proteinet vilket hade försvårat elueringen avsevärt (IBA 
GmbH 2019b). Enligt Sigma-Aldrich (2019b) och Kuchenreuther et al. (2011) kan en renhet 
på > 95 % uppnås vid användning av Strep-tag® II/Strep-Tactin®-systemet. 

3.2 Kompetitiv eluering med D-destiobiotin ligger till grund för 
effektiv regenerering av reningsmatris 
Vid rening av rekombinanta proteiner med Strep-tag® II immobiliseras Strep-Tactin® på en 
agarosbaserad gel. Eluering av målproteinet sker kompetitivt med hjälp av en buffert 
innehållande D-destiobiotin under milda förhållanden vid ett pH > 7 (IBA GmbH 2019a). D-
destiobiotin kommer binda till Strep-Tactin® med svagare bindning än den mellan Strep-
tag® II och Strep-Tactin®. Däremot, vid tillsats av stora överskott av D-destiobiotin, 
kommer denna molekyl konkurrera ut Strep-tag® II. Det leder till att taggen tillsammans med 
målproteinet kommer att lossna från matrisen och elueras ut. D-destiobiotin är en modifierad 
version av biotin. Modifieringen har försvagat den annars irreversibla bindningen som hade 
förekommit mellan biotin och Strep-Tactin® under fysiologiska förhållanden (Thermo Fisher 
Scientific 2019f). Att eluera med D-destiobiotin istället för biotin möjliggör därmed 
regenerering av matrisen i högre grad (Schmidt TG & Skerra 2007). 

Med hjälp av en buffert innehållande det organiska färgämnet HABA (2-(4′-
hydroxyazobenzene)benzoic acid) kan kolonnerna regenereras. Genom tillsats av HABA 
accelereras avlägsnandet av D-destiobiotin eftersom färgämnet binder till samma 
bindningsställen på Strep-Tactin®. I tillräckligt hög koncentration förhindrar det därmed att 
D-destiobiotin åter kan binda till matrisen. En fördel med användningen av HABA är att 
ämnet dessutom genomgår en färgförändring från gul till röd vid inbindning till Strep-
Tactin®. Denna skiftning är synlig på kolonnen och kan utnyttjas som ett visuellt verktyg för 
att få en uppfattning om att matrisen blir fri från eluenten D-destiobiotin. Däremot kan man 
inte genom färgskiftningen se att exakt 100 % av D-destiobiotinet har avlägsnats. Vidare, i 
och med att HABA har en låg affinitet till Strep-Tactin® kan färgämnet lätt tas bort genom 
tillsats av tvättbuffert (Schmidt TGM et al. 2013). En alternativ metod för regenerering att 
tillsätta 0,5 M natriumhydroxid till kolonnen (Schmidt T & Skerra 2015). Enligt tillverkaren 
IBA GmbH (2019a) samt Sigma-Aldrich (2019c) kan matrisen regenereras 3–5 gånger utan 
försämrad prestanda. Däremot har ett laboratorium på Uppsala universitet kunnat använda 
samma matris upp till 25 gånger, vilket visar på att det är möjligt att återanvända matrisen i 
högre grad (Karin Stensjö, muntligen). 
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3.3 En oönskad kontamination av biotinylerade proteiner kan lösas 
med avidin 
Biotinylerade proteiner har en biotinmolekyl kovalent bundet till sig och är därmed 
mottagliga till att binda till Strep-Tactin®. Detta gör att dessa proteiner kommer konkurrera 
med målproteinet fuserat med Strep-tag® II. Att använda Strep-tag® II/Strep-Tactin®-
systemet för att rena fram biotinylerade proteiner kan därmed medföra en begränsning. Detta 
eftersom dessa proteiner naturligt kan förekomma hos värdcellen i samband med rening av 
målprotein. Vidare har även biotin en starkare affinitet till Strep-Tactin® än Strep-tag® II 
vilket försvårar elueringen av dessa proteiner. De kommer därmed i högre grad förbli kvar i 
matrisen under eluering med D-destiobiotin. Dock medför den höga affiniteten att 
sannolikheten att de kontaminerar lösningen med målprotein är relativt låg. Sannolikheten 
ökar däremot vid upprepad eluering och återanvändning av matris (Schmidt TG & Skerra 
2007). 

För att undvika möjligheten till kontaminering av oönskade protein kan avidin tillsättas i 
lysatet från en cell innan kromatografi tillämpas. Detta kommer resultera i att det 
biotinylerade proteinet fälls ut vilket därmed kan avlägsnas genom centrifugering (Schmidt 
TG & Skerra 2007). Då avidin inte binder till Strep-tag® II kommer målproteinet inte att 
fällas ut (Schmidt T & Skerra 2015). Avidin har en högre affinitet till biotin än streptavidin, 
men deras struktur skiljer sig i att streptavidin saknar kolhydratgrupper (Thermo Fisher 
Scientific 2019g). 

3.4 En liten och syntetisk tag stör inte Thermo Fisher Scientifics 
diagnostikmetod 
Att katalytiskt aktiva protein kan renas fram i E. coli med hjälp av Strep-tag® II visades i 
studierna av Johar och Talbert (2017) samt Schaefer-Ramadan et al. (2016). Vidare renade 
Abad et al. (2011) fram aktiva protein i P. pastoris. Då taggen tidigare använts i samband 
med både P. pastoris och E. coli bör det vara möjligt för Thermo Fisher Scientific att uttrycka 
taggen i dessa expressionssystem i sin produktion. 

Till skillnad från många andra taggar har Strep-tag® II en förhållandevis liten storlek. 
Därmed minskar sannolikheten att den blockerar bindningsstället på IgE-antikropparna som 
förekommer i allergitestet. Då den dessutom inte påverkar proteiners veckning eller funktion, 
behöver den inte klyvas bort (Schmidt TG & Skerra 2007). Detta visas bland annat av Junttila 
et al. (2005) som renade fram ett funktionellt proteinkomplex med hjälp av Strep-tag® II-
systemet. Av dessa anledningar är taggen ett lämpligt verktyg vid proteinrening. 

Ovanstående stycke stärks av Ayala et al. (2013) som renade fram två antigener med hjälp av 
Strep-tag® II. Studien visar att taggen var stabil och att den inte interagerade med 
målproteinet. Dessutom störde taggen inte bindningen till proteinets komplementära 
antikropp. Detta visades genom att testa de renade proteinerna i blod som innehöll 
antikroppar för respektive protein. De framrenade proteinerna kände igen antikropparna och 
kunde därmed binda till dem, vilket bevisar att antigenerna fortfarande var funktionellt 
aktiva. 
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Studierna som nämnts ovan visar alltså på att Strep-tag® II inte påverkar målproteinets 
egenskaper. Skulle man ändå vilja klyva av taggen så finns möjligheten till detta. Man kan då 
använda sig av ett TEV-proteas, vilket är ett proteas från Tobacco etch virus (Sun et al. 
2012). Det finns plasmider att köpa där denna typ av system kan appliceras (IBA GmbH 
2019c). Vidare, enligt Sigma-Aldrich (2019b), är det även möjligt att uttrycka taggen i 
samband med klyvningsställen för enterokinas samt HRV 3C (human rhinovirus). På 
företagets hemsida är det möjligt att hitta expressionsvektorer innehållande sekvens för både 
tag och klyvningsställe. Däremot pekar även Sigma-Aldrich på att det ofta inte är nödvändigt 
att klyva bort taggen på grund av dess inerta natur och storlek (Sigma-Aldrich 2019b). 

Vid en diskussion med Professor Gunnar Johansson kom vi fram till att risken för att Strep-
tag® II ska vara allergen är liten, eftersom det är en syntetisk peptid (Gunnar Johansson, 
muntligen). Detta eftersom risken till att någon ska ha varit så starkt exponerad för peptiden 
att en allergi ska ha utvecklats är liten. Studien av Ayala et al. (2013) stärker dessutom 
faktumet att taggen inte är allergen. Däremot kan man aldrig vara 100 % säker och det är 
därför rimligt att en utförlig undersökning görs innan taggen tillämpas i Thermo Fisher 
Scientifics produktion. 

3.5 Systemet kräver varken hälso- eller miljöfarliga kemikalier 
Strep-tag® II/Strep-Tactin®-systemet kan ses som ett mer hållbart alternativ än rening med 
His-taggen eftersom det inte kräver användning av några miljöfarliga kemikalier. Varken D-
destiobiotin eller HABA har någon påvisad negativ miljöpåverkan (Sigma-Aldrich 2019d, 
Sigma-Aldrich 2019e). 

Det är endast HABA som i mycket höga koncentrationer kan vara irriterande vid kontakt med 
hud eller ögon (Sigma-Aldrich 2019e). Vid regenerering av matrisen är HABA däremot 
utspädd i buffert vilket gör att den resulterande koncentrationen inte medför samma risker. 

3.6 Lättillgängligt på marknaden 
Den ursprungliga tillverkaren av Strep-tag® II/Strep-Tactin®-systemet är IBA GmbH. På 
deras hemsida är det möjligt att köpa olika varianter av matrisen, buffertar samt 
expressionvektorer innehållande sekvensen för Strep-tag® II. Det finns både 
expressionsvektorer för E. coli och jäst (IBA GmbH 2019d, IBA GmbH 2019e). I tabell 2 
nedan listas olika varianter av Strep-Tactin®-matrisen som har varierande egenskaper 
gällande bland annat bindningskapacitet och pris. Samtliga är kommersiellt tillgängliga på 
IBA GmbH:s hemsida. Dessutom kan reningsmatriser för systemet köpas hos GE Healthcare 
(GE Healthcare 2019b). 
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Tabell 2: Här visas priser och bindningskapaciteter för olika matriser med Strep-Tactin®. 

Matris Pris Bindningskapacitet mot 
Strep-tag® II 
(mg protein/ml resin) 

Strep-Tactin® Sepharose® 
50 % suspension 

3 495 SEK/20 ml  
175 SEK/ml 
(IBA GmbH 2019f) 

≤ 3 mg/ml 
(IBA GmbH 2019f) 

Strep-Tactin® Superflow® 
50 % suspension 

3 452 SEK/20 ml 
173 SEK/ml  
(IBA GmbH 2019g) 

≤ 3 mg/ml  
(IBA GmbH 2019g) 

Strep-Tactin® High Capacity® 
50 % suspension 

5 228 SEK/20 ml 
261 SEK/ml  
(IBA GmbH 2019h) 

≤ 9–15 mg/ml  
(IBA GmbH 2019h) 

 

Vidare är det möjligt att köpa färdigblandade buffertar på IBA GmbH:s hemsida. Däremot 
presenteras det även andra alternativ på innehåll för buffertar hos exempelvis Sigma-Aldrich, 
där detta innehåll även hittas i bilaga 4 (Sigma-Aldrich 2019b). Dock visar Maertens et al. 
(2015) att är det möjligt att bereda dessa buffertar själv, vilket redovisas i deras protokoll. 
Även innehållet i dessa buffertar redovisas i bilaga 4. 

D-destiobiotin finns kommersiellt tillgängligt att köpa separat. Hos IBA GmbH som 
distributör kan D-destiobiotin köpas för 7 419 SEK vid köp av 5 g, det vill säga 1 484 SEK/g 
(IBA GmbH 2019i). 

Då det inte finns något aktuellt patent på Strep-tag® II eller på varianterna av Strep-Tactin®-
matriserna medför systemet inte några licensavgifter (Dr Schuchardt 2019). 

3.7 Strep-tag® II är bättre för miljön än His-tag 
En av de största anledningarna till att denna tag är ett bättre alternativ än His-taggen är, som 
tidigare nämnts, dess mindre negativa påverkan på miljö och hälsa. Strep-tag® II/Strep-
Tactin®-systemet kräver inga hälso- eller miljöfarliga kemikalier i reningsprocessen medan 
rening med His-tag kräver både miljöfarliga tungmetaller och hälsofarlig imidazol för 
framgångsrik rening. 

Precis som för His-taggen finns det stöd för att Strep-tag® II inte skulle störa Thermo Fisher 
Scientifics allergidiagnostik. Dessutom är att matrisen återanvändningsbar i hög grad, Strep-
tag® II/Strep-Tactin®-systemet kan återanvändas upp till 25 gånger. Detta ser vi som en 
förhållandevis hög siffra i sammanhanget trots att matrisen som används vid rening med His-
taggen kan klara av dubbla antalet regenerationscykler. Vidare medför rening med Strep-
tag® II en högre renhet än His-tag (95 % gentemot 86,5 %). 
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3.7.1 Taggen medför mindre komplikationer än His-tag 
Användning av både Strep-tag® II och His-tag innebär en risk för en icke-specifik bindning i 
kolonnen. Precis som att proteiner, som innehåller naturligt mycket av aminosyran histidin, 
binder icke-specifikt till IMAC-kolonnen kan biotinylerade proteiner binda till Strep-
Tactin®-matrisen. Däremot, till skillnad från användning av His-taggen, kan detta problem 
ganska enkelt reduceras för Strep-tag® II genom tillsats av avidin. Vidare medför Strep-tag® 
II inga komplikationer vid rening av metalloprotein till skillnad från His-tag, vilket därmed är 
ytterligare en fördel (IBA GmbH 2019j). 

3.7.2 Taggen finns kommersiellt tillgänglig, men kostnaden kan vara en 
begränsning 
Det finns idag inga patent på Strep-tag® II/Strep-Tactin®-systemet. Det går alltså att 
använda alla komponenter i systemet utan att ta hänsyn till eventuella licensavgifter. Matrisen 
som används finns kommersiellt tillgänglig hos ett flertal återförsäljare. Däremot är en 
potentiell begränsning med användandet av systemet att matrisen samt D-destiobiotin är mer 
kostsamma än komponenterna som krävs för rening med His-taggen. Vid jämförelse av priset 
på Ni Sepharose 6 Fast Flow och Strep-Tactin®-matriserna ser vi att priset för de sistnämnda 
är ungefär 2–3 gånger så högt. Dessutom kan ett tolv gånger högre pris observeras vid 
jämförelse av elueringssubstanserna D-destiobiotin och imidazol. Vidare kan systemet bli 
mer kostsamt i och med matrisens lägre kapacitet (3–15 mg/ml gentemot 40 mg/ml). Detta då 
fler körningar kommer krävas för samma mängd protein. 

3.7.3 Miljön väger tungt, Strep-tag® II är ett klart förstahandsval 
Trots de nämnda begränsningarna ser vi ändå att detta system inte nödvändigtvis kommer att 
vara kostsamt för Thermo Fisher Scientific då de möjligtvis kommer kunna skära ned på 
kostnader som tidigare gått till uppsamling och hantering av nickel. Den högre kostnaden 
med Strep-tag® II kommer troligen påverkas av kostnaden för D-destiobiotin, samt att 
matrisen inte beräknas kunna återanvändas lika många gånger som för His-taggen. I 
slutänden får man väga dessa ekonomiska begränsningar mot de miljömässiga problem som 
His-taggen skapar. Vi ser därmed denna tag som ett klart förstahandsval. För att de 
alternativa taggarna till His-taggen ska vara hållbara i längden för Thermo Fisher Scientific 
väger den miljömässiga aspekten tungt. 
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4. Glutation S-transferas (GST) 

Glutation S-transferas (GST) är ett av tre förstahandsval till att byta ut His-tag för Thermo 
Fisher Scientific. Detta eftersom taggen och den tillhörande reningsmatrisen är väl testade 
och kommersiellt tillgängliga. En annan fördel med GST är att den inte medför någon 
användning av hälso- eller miljöskadliga kemikalier. Däremot är taggen ett helt protein och är 
därför väldigt stort, och har risk att vara allergen för människor. Både problemet med storlek 
och allergenicitet kan dock lösas genom att klyva av taggen med kommersiella proteas. Ett 
alternativ skulle även kunna vara att använda humant GST. Det skulle lösa problemet med 
allergeniciteten. Storleken på taggen skulle fortfarande kunna vara ett problem med humant 
GST, då det kan störa det rekombinanta proteinets veckning och Thermo Fisher Scientifics 
allergidiagnostik. En lösning kan vara att använda sig av en kort sekvens av aminosyror, en 
linker, mellan humant GST och det rekombinanta proteinet som skapar ett avstånd mellan 
dessa. Avståndet medför att taggen inte bör störa diagnostiken i Thermo Fisher Scientifics 
allergitest. 

4.1 GST är ett livsviktigt enzym 
GST är ett samlingsnamn för en grupp av naturligt förekommande enzym främst i eukaryoter, 
men även i prokaryoter (Atkinson & Babbitt 2009, Zhao et al. 2013). GST är en familj av 
isoenzymer, enzymer med samma funktioner men olika sekvenser (UniProt 2019, 
Nationalencyklopedin 2019c). Huvudfunktionen hos GST är att skydda organismer från 
farliga och reaktiva molekyler, till exempel epoxider. GST katalyserar konjugation, 
sammanfogning, av de reaktiva molekylerna till reducerat glutation, GSH. GST bildar alltså 
många olika produkter, beroende på vilken reaktiv molekyl som används, men de är alla 
baserade på GSH (Sheehan et al. 2001, Rinaldi et al. 2002). Det finns olika klasser under 
samlingsnamnet GST, däribland klass my (GSTM) och alfa (GSTA). Klasserna är baserade 
på sekvens, immunologiska egenskaper och substratspecificitet (Simons & Vander Jagt 1977, 
Rinaldi et al. 2002, Fabrini et al. 2009). 

4.2 Systemet finns på marknaden 
GST har stark affinitet till dess substrat, GSH, vilket gör att den kan utnyttjas som tag vid 
affinitetskromatografi. GSH, se figur 5, är då en immobiliserad affinitetsligand och GST är en 
tag fuserad med det rekombinanta proteinet. GST-taggen används ofta för att få en ökad 
löslighet och expression för rekombinanta proteiner. Taggen är mest lämpad för uttryck i 
prokaryota organismer, såsom E. coli (Zhao et al. 2013). Men en studie av Murthy (2004) 
visar att GST, tillsammans His-tag, uttryckts framgångsrikt i eukaryoten P. pastoris. Det 
rekombinanta proteinet behöll då sin aktivitet. 
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Figur 5: Struktur av glutation. Bild skapad i ChemSpace, struktur tagen från Hastings et al. (2016). 

Som tidigare nämnt är affinitetskromatografi med GST baserat på interaktionen mellan GST 
och GSH. Detta är ett väletablerat system vilket är en stor fördel för Thermo Fisher 
Scientific. Det finns kommersiellt tillgängligt hos många företag, däribland GE Healthcare 
och Thermo Fisher Scientific. GE Healthcare har flera system och produkter relaterade till 
GST-affintetskromatografi. Vi har valt att fokusera på en produkt från vardera företag. 
Glutathione Sepharose High Performance från GE Healthcare är en icke-färdigpackad matris 
och ger den högsta renheten av GE Healthcares GST-matriser. Matrisen är baserad på agaros 
(Sepharose) med bundet GSH (GE Healthcare 2006). Pierce™ Glutathione Superflow 
Agarose från Thermo Fisher Scientific kan återanvändas flest gånger av företagets GST-
matriser (Thermo Fisher Scientific 2012a). 

4.2.1 GST-vektorer finns tillgängliga kommersiellt 
GE Healthcare säljer flera sorters vektorer, så kallade pGEX-vektorer, för uttryck av ett 
protein fuserat med en GST-tag i E. coli (GE Healthcare 2014a). pGEX-vektorerna är 
optimerade för att fuseras med en GST-tag i N-terminalen på målproteinet men det är även 
möjligt att fusera taggen till C-terminalen (Aatsinki & Rajaniemi 2005, GE Healthcare 2009). 
GST-taggen som säljs av GE Healthcare är en hybrid av klass my och alfa och kommer från 
den patogena parasiten Schistosoma japonicum (GE Healthcare 2014a, Norrby 2019). Taggen 
är 211 aminosyror lång och molekylvikten är 26 kDa, vilket är en stor tag (GE Healthcare 
2014a). Proteinet kan bilda en dimerisk struktur, se figur 6, genom GST-GST-interaktioner 
och då bli större (Zhao et al. 2013). Dessa interaktioner kan påverka funktionen och 
strukturen av det rekombinanta proteinet (Thermo Fisher Scientific 2017). 

 

Figur 6: Två humana GST-protein, det vill säga en GST-dimer, av klass my. Källa: Protein Data 
Bank, ID 1XW6 (Patskovsky et al. 2006). Bilden skapad i Chimera. 
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4.3 Störning av allergidiagnostik kan undgås 
De kommersiella system som kan köpas hos GE Healthcare baseras, som tidigare nämnt, på 
GST från en patogen parasit. Patogeniciteten medför en risk för immunrespons hos 
människor, då de kan ha varit utsatta för parasiten tidigare. En ytterligare riskfaktor är att det 
mänskliga immunförsvaret inte skiljer mellan parasitiska och allergena ämnen, det vill säga 
parasitiska ämnen kommer hanteras som allergener (Mari 2008). Detta innebär alltså att om 
GST-taggen lämnas kvar på det rekombinanta proteinet skulle testresultatet av Thermo Fisher 
Scientifics allergitest kunna bli falskt positivt, vilket är missvisande. Vi har, för att undvika 
feldiagnostik, kommit fram till två alternativa sätt för Thermo Fisher Scientific att använda 
GST som affinitetstag. Det ena alternativet är att använda humant GST som affinitetstag och 
det andra alternativet är att klyva av GST-taggen med ett proteas. 

4.3.1 Humant GST kan användas som affinitetstag 
Ett alternativ för att undvika falska positiva resultat är att byta ut GST från S. japonicum till 
humant GST.  Det kommersiella GST som används av GE Healthcare är som sagt en hybrid 
av klass my och alfa. Det är då rimligt att vilja använda någon av dessa två klasser för 
humant GST. Kristallstruktur av GE Healthcares GST-tag och det nativa enzymet från 
parasiten har jämförts. Detta visade en matchande struktur (GE Healthcare 2014a). Det nativa 
enzymet är av klass my (UniProt 2019). På grund av strukturmatchningen valde vi att titta 
närmare på klass my för humant GST. Humant GST klass my (hGSTM1) finns i större delar 
av människokroppen men uttrycks framförallt i levern (NCBI 2019). Enzymet hGSTM1 har 
renats fram med liknande affinitetsmatris som används för rening av protein med GST-tag 
(Simons & Vander Jagt 1977, Meyer & Ketterer 1995). Det betyder att den humana varianten 
av GST teoretiskt sett borde fungera som affinitetstag vid proteinrening. 

Det är inte troligt att humant GST triggar immunförsvaret eftersom det är en viktig 
komponent som finns i stora delar av människokroppen. Detta gör att man kan låta hGSTM1 
sitta kvar vid målproteinet efter reningen utan risk för ett falskt positivt resultat i Thermo 
Fisher Scientifics diagnostik. Ett problem som kan uppkomma är att hGSTM1 kan förhindra 
korrekt veckning av det framrenade målproteinet. Stora protein kan påverka veckning av 
målproteinet (Chen et al. 2013). Användning av hGSTM1 kan även leda till steriska 
förhinder av inbindningen av IgE till målproteinet under Thermo Fisher Scientifics 
allergitester. Detta kan potentiellt leda till ett falskt positivt resultat i allergidiagnostiken, på 
grund av att IgE binder in till taggen. Det kan även leda till ett falskt negativt resultat om 
taggen hindrar inbindning av IgE. För att hindra hGSTM1 från att störa allergidiagnostiken 
kan man införa en linker mellan hGSTM1 och målproteinet. 

4.3.1.1 Linker - en aminosyrasekvens som skapar avstånd 
En linker, en kort sekvens av aminosyror, skapar ett avstånd mellan målprotein och tag vilket 
minskar risken för feldiagnostik. Prolin, se figur 7 till vänster, med sin cykliska form och 
avsaknad av syre i amidgruppen är en passande aminosyra i en linker. Den cykliska formen 
gör att den har väldigt begränsade konformationsmöjligheter. Avsaknaden av syre hindrar 
även prolin från att bilda vätebindningar med andra aminosyror. Det skulle alltså medföra att 
en prolinrik linker inte kan interagera lika väl med målproteinet. Prolin gör även att 
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peptidbindningen inte kan anta vilken geometri som helst vilket skulle ge en relativt styv 
linker och hålla taggen och målproteinet ifrån varandra (Price & Nairn 2009, Chen et al. 
2013). En prolinrik sekvens ((X-Pro)n där X är vilken aminosyra som helst) ger en styv 
linker. Prolin i kombination med treonin kan vara ett alternativ. Treonin, se figur 7 till höger, 
är en liten aminosyra som kan öka linkerns stabilitet i lösningar genom sin förmåga att bilda 
vätebindningar med vatten (Argos 1990). 

 

Figur 7: Struktur av aminosyrorna prolin (till vänster) och treonin (till höger).  Bild skapad i 
ChemSpace, strukturer tagna från Nelson et al. (2017). 

4.3.2 GST-taggen går att klyva 
Ett annat alternativ för att undgå att GST stör diagnostiken är att klyva av taggen från 
målproteinet. Detta skulle även innebära att man inte behöver använda det humana GST-
proteinet som affinitetstag, utan man kan använda en kommersiellt tillgänglig pGEX-vektor. 
GE Healthcare nämner att pGEX-vektorer är patenterade i USA och att det finns liknande 
patent i andra länder (GE Healthcare 2014a). Patentet i USA har dock gått ut (Smith 1997). 
Vid köp av pGEX-vektorn från GE Healthcare finns tre olika klyvningsställen för tre olika 
proteaser. Proteaserna finns även kommersiellt hos GE Healthcare. Dessa tre är trombin, 
faktor Xa och PreScission Protease (GE Healthcare 2014a). 

4.3.2.1 Olika proteaser för olika förhållanden 
Skillnaden mellan dessa tre proteaser är att PreScission Protease, till skillnad från de andra 
två, även har en GST-tag (GE Healthcare 2009). De skiljer sig även i inkuberingstid. 
PreScission Protease kräver fyra timmar inkuberingstid medan trombin och faktor Xa kräver 
2–14 timmar (GE Healthcare 2014a). GST-taggen på PreScission Protease medför att detta 
proteas klyver taggen från målproteinet samtidigt som den själv immobiliseras på matrisen. 
Det betyder alltså att det inte finns risk för kontaminering vid klyvning med PreScission 
Protease. Även faktor Xa och trombin kan renas från målproteinet. Detta kräver dock ett 
extra steg med en HiTrap Benzamidine FF (high sub)-kolonn (GE Healthcare 2009). 

4.3.2.2 PreScission Protease medför användning av miljöskadliga kemikalier 
Ett av de kommersiella proteaserna, PreScission Protease, kräver dock användning av 
zinkklorid och ditiotreitol, DTT. Vid höga koncentrationer är dessa kemikalier skadliga för 
miljön (Sigma-Aldrich 2017b, Sigma-Aldrich 2019g). Det går däremot att undvika dessa 
miljöskadliga ämnen genom att använda någon av de andra GST-proteaserna som finns på 
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marknaden. Fördelen med PreScission Protease är att ena delen av den består av en GST-tag, 
vilket innebär att den immobiliseras till matrisen (GE Healthcare 2009). Detta innebär alltså 
att man inte kräver det extra steget för att rena proteaserna från proteinet som de andra 
proteaserna kräver. De två andra av GE Healthcares kommersiella proteaser, trombin och 
faktor Xa, kräver alltså varken zinkklorid eller DTT. De två proteaserna elueras dock ut 
tillsammans med målproteinet. Det kräver alltså att proteaserna renas bort från målproteinet, 
vilket medför ett extra reningssteg. Det innebär att man då får ställa tid och kostnad mot de 
två miljöskadliga substanserna vid användning av proteaser. 

4.3.2.3 Potentiellt oklippta proteiner är inte ett problem 
Alla tre proteaser klipper bort GST-taggen från > 90 % av det immobiliserade proteinet (GE 
Healthcare 2009). Det innebär alltså att upp till 10 % av det totala proteinet inte klipps och 
kommer ha sin GST-tag kvar. Detta är dock inte ett problem då de oklippta proteinerna 
fortsatt är immobiliserade på kolonnen och inte elueras ut. För mer detaljerad information om 
proteaserna, se bilaga 5. 

4.4 GST påverkar inte miljön negativt 
Rening av rekombinanta proteiner med GST och GSH är inte skadligt för miljön. Eluering av 
de rekombinanta proteinerna sker med GSH, vilket är en naturligt förekommande antioxidant, 
som inte har någon negativ påverkan på miljön (Pompella et al. 2003, Sigma-Aldrich 2018a). 
De buffertar som tagits i beaktning vid miljöanalysen är de som tagits ur reningsprotokoll 
tillgängliga för de specifika produkterna, se bilaga 4. De kemikalier som hittades som var 
skadliga för miljön i höga koncentrationer är zinkklorid och DTT (Sigma-Aldrich 2017b, 
Sigma-Aldrich 2019g). Båda dessa används vid användning av proteaset PreScission 
Protease vilket leder till att just denna produkt kanske inte är ett passande alternativ. 

4.5 Återanvändning av reningsmatris är mycket möjlig 
Glutathione Sepharose High Performance regenereras genom att efter eluering tvätta 
kolonnen med bindningsbuffert, vilket ska göras efter varje proteinrening. Det finns även 
protokoll för mer grundlig rengöring av matrisen för att tvätta bort hydrofobt bundna, 
denaturerade eller utfällda substanser (GE Healthcare 2006). GE Healthcare anger inte antal 
gånger deras matris kan återanvändas. GE Healthcare har testat sina egna färdigpackade 
kolonner och såg då ingen försämring av varken renhet eller bindningskapacitet efter tio 
reningar (GE Healthcare 2014a). 

Pierce™ Glutathione Superflow Agarose regenereras på samma sätt som GE Healthcares 
matris, genom att tvätta kolonnen med regenereringsbuffert. Det ska göras efter varje 
proteinrening. Vid försämrad kolonnprestanda kan kolonnen saneras med olika kemikalier. 
För mer detaljerad information, se bilaga 4. Thermo Fisher Scientific uppger att matrisen kan 
återanvändas fler än 25 gånger (Thermo Fisher Scientific 2019h). 

Båda GE Healthcare och Thermo Fisher Scientific rekommenderar inte att flera olika 
proteiner ska renas på samma matris, för att undvika korskontamination. Dock gör de samma 
bedömning för IMAC med His-tag som Thermo Fisher Scientific använder till proteinrening. 
Eftersom Thermo Fisher Scientific använder samma IMAC-kolonn för flera olika proteiner 
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bör det även fungera för GST-kolonner (GE Healthcare 2016, Thermo Fisher Scientific 
2012b, Thermo Fisher Scientific 2012a). 

4.6 Stora valmöjligheter för val av reningsmatris 
Det finns många återförsäljare av reningsmatriser med kopplat glutation. De två matriserna vi 
har valt ut jämförs i tabell 3. GE Healthcares och Thermo Fisher Scientifics 
produktinformation, för respektive reningsmatris, nämner inte något om att produkterna är 
patenterade eller kräver licens för användning (Thermo Fisher Scientific 2012a, GE 
Healthcare 2014b). Detta indikerar att det inte finns något aktivt patent. 

Utbytet enligt Thermo Fisher Scientific är vanligtvis över 90 % och renheten matchar GE 
Healthcares som även där var över 90 % (Thermo Fisher Scientific 2019h). Pierce™ 
Glutathione Superflow Agarose från Thermo Fisher Scientific är både billigare per ml resin 
och har högre bindningskapacitet än Glutathione Sepharose High Performance från GE 
Healthcare. 

Tabell 3: Sammanställning av egenskaper hos matriserna Pierce™ Glutathione Superflow Agarose 
och Glutathione Sepharose High Performance. 

Matris Företag Bindningskapacitet Pris Återanvändning 

Pierce™ Glutathione 
Superflow Agarose 

Thermo 
Fisher 
Scientific 

≥ 30 mg GST/ml 
matris 

21 680 SEK/250 ml 
86,7 SEK/ml (Thermo 
Fisher Scientific 2019i) 

25 gånger 

Glutathione Sepharose 
High Performance 

GE 
Healthcare 

~ 10 mg GST/ml 
matris 

20 829 SEK/100 ml 
208 SEK/ml (GE 
Healthcare 2019c) 

10 gånger 

 

4.7 GST är bättre för miljön och håller samma prestanda som His-tag 
Den största fördelen med GST är att reningssystemet, jämfört med His-taggen och dess 
reningsprocess, är skonsamt för miljö och hälsa. Expressionstaggen, GST, är ett naturligt 
förekommande protein som finns i många organismer. GSH är kopplat till matrisen och som 
elueringssubstans används reducerat GSH. GSH är en naturlig förekommande antioxidant. 
Varken GST, GSH, elueringsbufferten eller jämvikts- och tvättbufferten har visat sig ha 
någon negativ miljö- eller hälsopåverkan. 

4.7.1 Reningsmatrisen är lika tillgänglig som för His-tag och kan återanvändas 
GST har fördelen att reningsmatrisen finns kommersiellt tillgänglig hos flera återförsäljare, 
bland annat hos GE Healthcare och Thermo Fisher Scientific. Pierce™ Glutathione 
Superflow Agarose kostar 86,7 SEK/ml resin, vilket är ungefär samma pris som man får 
betala för His-taggens reningsmatris, 84 SEK/ml resin. 
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Thermo Fisher Scientific har gjort en egen studie där de återanvänder Pierce™ Glutathione 
Superflow Agarose över 26 gånger (McBride et al. 2013). Detta är lägre än 50 gånger, vilket 
är antalet gånger som reningsmatrisen för His-tag går att återanvända enligt Thermo Fisher 
Scientific. Studien utesluter dock inte att går att använda matrisen ännu fler gånger. 

4.7.2 Bindningskapaciteten håller måttet 
Pierce™ Glutathione Superflow Agarose har en bindningskapacitet ≥ 30 mg GST-taggat 
protein/ml resin vilket är något lägre än systemet för His-taggen (40 mg His-taggat protein/ml 
matris), dock är det ändå en förhållandevis hög siffra. Renheten för Pierce™ Glutathione 
Superflow Agarose har visat siffror över 90 % som är ungefär lika högt som för 
reningsmatrisen för His-tag (86,5 %). Detta gör att Pierce™ Glutathione Superflow Agarose 
har väldigt snarlik prestanda jämfört med His-taggen och dess system. 

4.7.3 GST-taggen har en begränsning då den kan vara allergen 
Problemet med användning av GST-taggen för Thermo Fisher Scientific är att den kan vara 
allergen, vilket inte är ett problem med His-taggen. Ett sätt att komma runt det problemet är 
att klyva taggen med ett proteas. Klyvning skulle kräva ett extra steg i reningsprocessen som 
inte krävs med His-tag. Det skulle alltså bli mer tidskrävande med användning av GST. 
Användning av humant GST skulle medföra att proteinreningen kan ske i ett enda steg, som 
vid användning av His-tag. Däremot skulle Thermo Fisher Scientific själva behöva testa och 
kontrollera att humant GST fungerar. Med tanke på att skillnaden endast är sekvensen för 
själva taggen och eftersom humant GST, som tidigare nämnt, har renats fram med samma 
system bör det dock inte vara några problem. 
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5. Intein-cellulosabindande modul (intein-CBM) 

Intein-CBM är ytterligare ett av våra förstahandsval för Thermo Fisher Scientifics 
proteinrening. Detta eftersom taggen inte stör allergidiagnostiken då den klyvs av samt 
innebär en mindre miljöskadlig proteinrening än His-tag. Dessutom används en billig 
engångsmatris, vilket innebär en i princip obefintlig risk för korskontamination mellan olika 
proteinreningsomgångar. Därmed uppfylls alla huvudparametrar. 

Användning av intein-CBM kräver dock inkubering som tar mellan 4–40 timmar för att 
maximal avklyvning och eluering av målproteinet ska ske. Det finns möjligtvis även patent 
och licensavgifter för inteinsekvenserna. I och med att alla huvudparametrar uppfylls kan vi 
ändå rekommendera intein-CBM som ett mer hållbart alternativ än His-tag. 

5.1 En cellulosabindande modul kan utnyttjas som affinitetstag 
Cellulaser är enzymer som bryter ner cellulosa och finns i till exempel svampar och bakterier 
(Nationalencyklopedin 2019d). Vissa cellulaser innehåller cellulosabindande moduler (delar 
av proteinet som kan binda till cellulosa) som är helt åtskilda från enzymets katalytiska del. 
Detta innebär att den cellulosabindande modulen i sig inte bryter ner cellulosa. Därför kan en 
cellulosabindande modul användas som affinitetstag i proteinreningssyfte. En sådan tag 
kallas CBM-tag och kan fuseras till antingen N- eller C-terminalen hos ett målprotein som 
ska renas fram (Ong et al. 1989b). 

CBM står mer generellt för Carbohydrate Binding Modules, där cellulosabindande moduler 
förstås ingår (Shoseyov et al. 2006). Det finns i dag 84 familjer av kolhydratbindande 
moduler dokumenterade i databasen Carbohydrate Active Enzymes database (Lombard et al. 
2014, Carbohydrate Active Enzymes database 2019a). Minst fem av de familjer av CBM som 
är cellulosabindande moduler har använts som affinitetstag för proteinrening. Den vanligaste 
i sammanhanget är CBM3, det vill säga Carbohydrate Binding Module Family Three, som 
består av cellulosabindande moduler (Oliveira et al. 2015). 

I flera studier används CBM som förkortning för cellulosabindande moduler istället för 
Carbohydrate Binding Modules (Hong et al. 2008b, Wan et al. 2011). När vi nämner CBM 
syftar vi på cellulosabindande moduler och inte det mer generella begreppet Carbohydrate 
Binding Modules. I något äldre studier används ofta förkortningen CBD som då står för 
Cellulose Binding Domain (Ong et al. 1989b, Murashima et al. 2003, Ahn et al. 2004). 

5.2 CBM3 är vanligast i proteinrening 
Eftersom affinitetsrening med användande av CBM3 som affinitetstag är det mest 
väldokumenterade, har vi valt att undersöka denna affinitetstag närmare. Ett exempel på en 
CBM3-struktur från Clostridium thermocellum visas i figur 8. Det vanligaste 
expressionssystemet vid användning av CBM3 är E. coli, men P. pastoris har också använts 
flera gånger (Oliveira et al. 2015). De flesta CBM tillhörande familj tre har bakteriellt 
ursprung (Sugimoto et al. 2012) och innehåller cirka 150 aminosyror (Lombard et al. 2014, 
Carbohydrate Active Enzymes database 2019b). 
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Figur 8: Struktur av en CBM3 från Clostridium thermocellum. Källa: Protein Data Bank, ID 4JO5 
(Yaniv et al. 2013). Bilden skapad i Chimera. 

Så varför är taggar med en cellulosabindande modul något att överväga när det kommer till 
industriell produktion? Svaret på det är taggens hållbara reningsmatris, cellulosa, som är 
väldigt enkel att arbeta med Reningsmatriser är vanligtvis dyra och komplicerade (Ong et al. 
1989b). En billig matris till en affinitetstag är väldigt attraktivt för industriell produktion. 
Anledningen till att cellulosa är så kostnadseffektivt är att det är det vanligaste organiska 
ämnet i naturen vilket gör att tillgängligheten är väldigt hög (Nationalencyklopedin 2019e). 
Cellulosa är alltså inte skadlig för miljön och reningsmatrisen kan efter användandet enkelt 
brytas ner av både svampar och bakterier. Dessutom finns få proteiner som naturligt binder 
cellulosa vilket minskar risken för kontamineringar i proteinreningen (Wan et al. 2011). 

5.3 RAC är en cellulosabaserad matris som är enkel att bereda 
En matris som kan användas vid proteinrening med CBM som affinitetstag är RAC. RAC står 
för Regenerated Amorphous Cellulose och är en matris gjord av modifierad mikrokristallin 
cellulosa, vilket är cellulosa med en struktur av små kristaller (Nationalencyklopedin 2019f). 
RAC syntetiseras genom att tillsätta fosforsyra och natriumkarbonat till cellulosan (Zhang Y-
HP et al. 2006). Efter att ha packat RAC i en kolonn och jämviktat den med buffert kan man 
använda den som en vanlig reningsmatris (Wang D & Hong 2014). 

Icke modifierad mikrokristallin cellulosa kan också användas som matris. 
Bindningskapaciteten blir då avsevärt lägre jämfört med RAC, som kan ha en 
bindningskapacitet som är ungefär 25 gånger större, mätt i mg bundet protein/g matris. Detta 
eftersom mikrokristallin cellulosa främst har interna bindningsytor vilka inte är lika 
åtkomliga för de proteiner som renas. Bindningskapaciteten hos mikrokristallin cellulosa 
beror därför starkt av storleken på proteinet som adsorberas. Detta är inte ett problem med 
RAC, då hela bindningsytan hos RAC är åtkomlig för proteiner. Adsorptionshastigheten är 
också högre då RAC används. Efter tio minuter har i princip allt målprotein adsorberats på 
RAC, medan 30 minuter krävs för att lika mycket protein ska adsorberas på mikrokristallin 
cellulosa (Hong et al. 2008b). 
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5.4 Genom att kombinera CBM-taggen med ett intein får man en 
självklyvande tag 
Intein, som är självklyvande, kan fuseras med en CBM-tag och på så sätt fås en 
expressionstag som klyver av sig själv från målproteinet, se figur 9. Detta är en fördel 
eftersom man undviker användning av dyra proteaser som ofta innebär extra steg i 
proteinreningen (Wan et al. 2011, Wang B et al. 2018). Expressionstaggen intein-CBM kan 
adsorbera ett målprotein till en cellulosabaserad kolonn på grund av CBM:s affinitet för 
cellulosa. För att eluera målproteinet från kolonnen induceras inteinets klyvningsaktivitet. Då 
klyver inteinet av målproteinet från expressionstaggen, så att målproteinet elueras från 
kolonnen medan expressionstaggen fortfarande är adsorberad till kolonnen (Lahiry et al. 
2018). 

5.4.1 Inteiner katalyserar sin egen klyvning 
Inteiner i sin naturliga form är proteinsekvenser som kan liknas vid introner i RNA. De kan 
splitsas ut samtidigt som de flankerande proteinsekvenserna, som kallas exteiner och kan 
liknas vid exoner i RNA, ligeras samman. Detta katalyseras av inteinet självt (Perler et al. 
1994). För att utnyttja inteinets aktivitet för proteinrening har mutationer införts så att 
klyvning sker istället för splitsning. Då klyver inteinet av exteinet vid sin N- eller C-terminal 
istället för att splitsa ut sig själv och sammanfoga exteinerna (Chong et al. 1996). För 
proteinrening utnyttjas detta genom att målproteinet fuseras med ett intein, som fuseras med 
en affinitetstag. Vi kallar här inteinet tillsammans med affinitetstaggen för expressionstag, det 
vill säga hela det konstrukt som är fuserat till målproteinet. Affinitetstaggen möjliggör 
adsorption till en affinitetskromatografikolonn och inteinet möjliggör klyvning av 
målproteinet från expressionstaggen (Mitchell & Lorsch 2015). På grund av mutationer som 
införts i inteinet sker klyvningen endast vid specifika förhållanden. Detta innebär exempelvis 
att klyvning sker i det pH-intervall då inteinet fungerar optimalt. För vissa inteiner induceras 
klyvning av en kontrollerad pH-förändring och inkubering vid en viss temperatur. För andra 
inteiner sker klyvning vid inkubering tillsammans med ett reduktionsmedel (Mitchell & 
Lorsch 2015, Lahiry et al. 2018). 

5.4.2 Inteinklyvning kan induceras av kontrollerad pH-förändring 
Vissa inteiners klyvning induceras av en kontrollerad pH-förändring. Proteinrening utförs 
ofta vid pH 8,5. En pH-förändring till 6,0–6,5 inducerar klyvning för många inteiner 
(Mitchell & Lorsch 2015, Lahiry et al. 2018). Ett förenklat exempel på denna typ av 
inteinklyvning visas i figur 9. 
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Figur 9: Förenklad bild av proteinrening med intein-CBM-taggen. Ett intein som klyver vid en 
kontrollerad pH-förändring används som exempel. (1) Cellysat innehållande intein-CBM-taggat 
målprotein tillsätts till en cellulosabaserad reningsmatris. (2) Det intein-CBM-taggade målproteinet 
binder till reningsmatrisen. (3) Övriga proteiner och cellrester i lysatet tvättas bort. (4) Inteinets 
klyvningsaktivitet induceras med en pH-sänkning från 8,5 till 6,5. Detta frisätter målproteinet som då 
kan elueras. 

5.4.3 Reduktionsmedel krävs för vissa inteiners klyvning 
Ditiotreitol, DTT, är ett reduktionsmedel som kan användas för inteiner vars klyvning 
induceras av reduktionsmedel. Proteiner med disulfidbindningar kan dock inte renas i intakt 
form om DTT tillsätts eftersom reduktionsmedel bryter disulfidbindningar (Lahiry et al. 
2018). DTT är även en giftig kemikalie (Sigma-Aldrich 2019h). Ett alternativ till DTT är L-
cystein, som är ofarligt (Wan et al. 2011, Sigma-Aldrich 2019i). 

5.4.4 Vi tror att ett intein som klyver vid en kontrollerad pH-förändring är bäst 
för Thermo Fisher Scientific 
Det finns olika typer av inteiner, varav vissa kan fuseras till ett målproteins N-terminal och 
vissa till ett målproteins C-terminal. New England Biolabs (NEB) marknadsför flera typer av 
inteiner i deras IMPACT™-system (Lahiry et al. 2018). Se bilaga 6 för en sammanställning 
av olika inteiner. Vi anser dock att det intein som har störst potential att vara till nytta för 
Thermo Fisher Scientific är ΔI-CM. Detta intein ingår alltså inte i IMPACT™-systemet. 
Detta intein utvecklades av Wood et al. (1999) och fuseras vid ett målproteins N-terminal. 
Klyvningen induceras av inkubering vid pH 6,0–6,5. Om inkuberingen sker i rumstemperatur 
sker klyvningen över natten, men vid 37 °C tar klyvningen endast 4–6 timmar (Wood et al. 
1999, Coolbaugh & Wood 2014, Lahiry et al. 2018). 

Vi har inte hittat någon studie där ΔI-CM används tillsammans med CBM, men det finns 
flera studier där CBM används tillsammans med andra typer av inteiner. I en studie av Wang 
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B et al. (2018) användes inteinet Ssp DnaB tillsammans med CBM. Klyvningen skedde under 
nio timmars inkubering i 40 °C vid pH 6,5. Resultatet visar att proteinreningen var effektiv: 
målproteinet adsorberades i hög grad till reningsmatrisen RAC, klyningseffektiviteten hos 
inteinet var hög och detta gav i slutänden ett utbyte på cirka 77 %. I en annan studie av Wan 
et al. (2011) användes inteinet Sce VMA tillsammans med CBM, och enligt författarna 
inducerades klyvning mest effektivt av L-cystein. Över 90 % av proteinet hade klyvts av från 
expressionstaggen vid inkubering med 50 mM L-cystein i 23 °C i 24 timmar. Eftersom CBM 
har visat sig fungera bra tillsammans med olika typer av inteiner finns det inget som tyder på 
att CBM inte skulle fungera tillsammans med ΔI-CM. 

I en studie av Wang D och Hong (2014) finns ett exempel på ett reningsprotokoll med en 
intein-CBM-tag. Här används inteinet Sce VMA vars klyvning induceras av DTT. 

5.5 En självklyvande tag påverkar inte allergidiagostiken 
Inteinbaserade expressionstaggar påverkar troligen inte Thermo Fisher Scientifics 
allergidiagnostik, eftersom de klyvs av under reningsprocessen och oftast inte lämnar några 
aminosyrarester (Lahiry et al. 2018). Detta innebär att taggen inte riskerar att ge ett falskt 
positivt resultat i allergitesterna genom att fungera som en allergen, och taggen riskerar inte 
heller att blockera antikroppars bindningsställen eller på annat sätt förändra strukturen på 
målproteinet. 

I vissa fall kan dock någon eller några få aminosyrarester behöva lämnas kvar på 
målproteinet, eftersom inteiners klyvningseffektivitet är beroende av aminosyran vid 
klyvningsstället. Det kan därför finnas anledning att lägga till en extra aminosyra för att 
uppnå en mer effektiv klyvning, men en sådan tillagd aminosyra kommer inte att klyvas av 
vid reningen (Rodríguez et al. 2015). Kvarlämnade aminosyrarester innebär en risk för 
allergenicitet (Zhang Y et al. 2015). Risken bör dock vara ganska liten då väldigt få 
aminosyrarester i sådana fall lämnas kvar. 

Intein-CBM-taggen verkar inte störa målproteinets struktur. I en studie av Wang H et al. 
(2018) analyserades det renade proteinets struktur, vilken visade sig vara intakt. Proteinet 
hade även behållit sin aktivitet. Vi har inga fler exempel på studier där struktur och aktivitet 
testats efter reningen med intein-CBM, men eftersom intein-CBM-taggen klyvs av från 
målproteinet är det osannolikt att strukturen och aktiviteten påverkas. 

5.6 L-cystein är ett miljövänligt alternativ till DTT 
Vissa inteiner kräver ett reduktionsmedel så som DTT för att eluering ska ske. DTT är en 
giftig kemikalie som kan påverka vattenlevande organismer negativt. Som miljöskyddsåtgärd 
anger säkerhetsdatabladet från Sigma-Aldrich (2019h) att utsläpp till miljön måste undvikas. 
Ett alternativ är eluering med L-cystein som nämns i studien gjord av Wan et al. (2011). L-
cystein är ofarligt (Sigma-Aldrich 2019i). L-cystein bedömdes även vara mer effektiv som 
elueringsmedel än DTT i studien av Wan et al. (2011). Som vi nämnt ovan kan målproteinet 
även elueras genom en kontrollerad pH-förändring. Denna metod kräver ingen användning av 
reduktionsmedel och anses därför mer miljö- och hälsovänlig. 
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5.7 Cellulosa är en engångsmatris - ingen risk för kontamination 
Cellulosabaserade reningsmatriser så som RAC återanvänds förmodligen inte eftersom 
rengöring av dem antagligen kostar mer än att bereda ny matris, detta på grund av det låga 
priset för cellulosa jämfört med andra reningsmatriser (Wang D & Hong 2014). Detta stöds 
av att studier där en cellulosabaserad matris används saknar regenereringsprotokoll. 
Engångsanvändningen innebär att det inte finns någon risk för kontamination mellan olika 
proteinreningar. På grund av matrisens låga pris och på grund av att den är enkel att bereda, 
bör en engångsanvändning inte vara något större problem (Hong et al. 2007, Hong et al. 
2008b, Wan et al. 2011, Sugimoto et al. 2012). 

5.8 Cellulosa är en lättillgänglig reningsmatris 
Som tidigare nämnt är cellulosa ett material med hög tillgänglighet. RAC är en vanlig 
cellulosabaserad reningsmatris när CBM används som affinitetstag. Denna matris har 
bindningskapaciteten 15 mg/ml (Hong et al. 2008a). 

Mikrokristallint cellulosapulver som används för beredning av RAC kan köpas av flera 
tillverkare. Ett varumärke av mikrokristallin cellulosa är Avicel®, som tillhör FMC Corp 
(Sigma-Aldrich 2019j). Även Millipore tillverkar mikrokristallin cellulosa (Sigma-Aldrich 
2019k). Partikelstorlekarna kan variera för olika tillverkare och varumärken. 

Avicel® PH-101 kostar 1 540 SEK/kg, när man köper 1 kg. Denna typ av mikrokristallin 
cellulosa har den ungefärliga partikelstorleken 50 μm (Sigma-Aldrich 2019j). Cellulose 
microcrystalline från Millipore kostar 876 SEK/kg, när man köper 500 g. För denna variant 
varierar partikelstorleken mellan 20 och 160 μm (Sigma-Aldrich 2019k). 

Detta innebär att Avicel® PH-101 kostar 1,54 SEK/g. Enligt Sigma-Aldrich har Avicel® PH-
101 en densitet mellan 0,26–0,31 g/ml. Använder man medelvärdet 0,285 g/ml för densiteten 
kostar Avicel® PH-101 0,44 SEK/ml.    

5.8.1 Patent på intein kan medföra licensavgifter 
För vissa reningsmatriser och proteinreningssystem kan licensavgifter tillkomma på grund av 
patent. För CBM är detta dock inte något problem. CBM har använts sedan 1980-talet (Ong 
et al. 1989b). Därför har antagligen alla potentiella patent för vektorsekvenserna gått ut, så 
Thermo Fisher Scientific kan enkelt använda sekvenserna och tillverka dem själva. Gällande 
inteinsekvenser kan de omfattas av patent om de exempelvis köps från NEB. Detta innebär 
att en licens behövs för kommersiella ändamål (New England Biolabs 2019a). ΔI-CM-
inteinet har ett aktivt patent i USA (Belfort et al. 2005). Detta innebär att det inte borde vara 
några problem att använda sekvensen i Sverige, men om den färdiga produkten ska säljas i 
USA kan det uppstå problem. I och med att patentets ansökningsdatum var år 2000 borde 
dock patentet snart gå ut (Belfort et al. 2005). 
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5.9 Intein-CBM utmärker sig från His-taggen med sin biologiskt 
nedbrytningsbara reningsmatris 
Den stora fördelen med intein-CBM som expressionstag jämfört med His-taggen är att 
cellulosa används för att bereda reningsmatrisen, istället för en agarosbaserad gel med 
immobiliserade nickeljoner som används vid IMAC. Detta innebär att intein-CBM-taggen 
inte kräver användning av nickeljoner, vilket är positivt ur miljösynpunkt. Dessutom är 
cellulosa ett väldigt lättillgängligt material med lågt pris. Cellulosa är också biologiskt 
nedbrytbart och därför ett miljövänligt val av matris. 

För att eluera ett protein då intein-CBM används kan man använda en buffert av ett visst pH, 
eftersom inteinklyvning kan induceras av en kontrollerad pH-förändring. Denna buffert 
kräver då inte några miljö- eller hälsoskadliga kemikalier. Vid IMAC krävs användning av 
det hälsofarliga elueringsmedlet imidazol, men med intein-CBM som tag kan man alltså 
undvika detta. Vissa inteiner kräver reduktionsmedel för elueringen, vilka kan ha en negativ 
miljöpåverkan. Beroende på val av intein kan det dock vara möjligt att välja ett mindre 
miljöskadligt reduktionsmedel såsom L-cystein. Därför anser vi att proteinrening med hjälp 
av intein-CBM ändå är mer miljövänligt än användning av His-tag. 

5.9.1 Om klyvning krävs är intein är ett bra alternativ 
His-taggen påverkar inte Thermo Fisher Scientifics allergidiagnostik, vilket är en viktig 
faktor i allergitesternas säkerhet. Risken är låg att intein-CBM-taggen ska påverka 
allergidiagnostiken eftersom den klyvs av. Användning av intein i en expressionstag innebär 
dock att inkubering krävs för att klyvningen ska ske, vilket är mer tidskrävande än 
användning av His-tag. Å andra sidan kan inteinbaserade taggar vara en fördel om taggen i 
vilket fall behöver klyvas av. Detta eftersom alternativet proteasklyvning kan vara ännu mer 
tidskrävande. Vissa inteiner kräver endast 4–6 timmars inkubering, medan proteaser ofta 
kräver 16 timmar (exempelvis proteaser för GST-klyvning). Dessutom innebär proteaser en 
extra kostnad som inte behövs om man använder en intein-baserad tag istället. 

5.9.2 Engångsanvändning och låg kapacitet kompenseras av lågt pris 
Till skillnad från His-taggens reningsmatris återanvänds inte den cellulosabaserade matrisen 
RAC. Detta eftersom cellulosa har ett lågt pris och matrisen är lätt att bereda. 
Engångsanvändning av reningsmatrisen innebär att det inte finns någon risk för 
kontamination mellan olika proteinreningar, något som Thermo Fisher Scientific framhåller 
som viktigt. Vi ser därför engångsanvändningen som en fördel i detta fall. 
Engångsanvändning innebär dock att packning av kolonnen behöver utföras inför varje 
proteinrening vilket kan vara tidskrävande. 

RAC har en bindningskapacitet på 15 mg/ml, vilket är lägre än bindningskapaciteten för 
reningsmatrisen som används med His-tag. Denna lägre kapacitet per ml kan dock 
kompenseras av att cellulosa kostar mycket mindre än His-taggens matris. Det är alltså 
möjligt att använda en större volym matris för ett lägre pris jämfört med då His-tag används. 
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6. Cellulosabindande modul (CBM) 

CBM kan användas som en affinitetstag utan intein. Vi kan konstatera att CBM är ett bra 
alternativ av ekonomiska och miljövänliga skäl, men vi kan inte garantera att alla 
huvudparametrar uppfylls. Därför ser vi CBM som ett andrahandsval för Thermo Fisher 
Scientifics proteinrening. 

Vi kan inte garantera att huvudparametern gällande allergenicitet och blockering av 
antikroppens epitop uppfylls. Detta på grund av att det är möjligt att människor kan ha IgE-
antikroppar som kan binda till CBM. Det medför att taggen måste klyvas av för att helt 
säkerställa att den inte stör allergidiagnostiken, vilket kan vara möjligt med proteas, men det 
är inget vi vidare har undersökt. Ett annat alternativ är att använda intein som en del i taggen, 
vilket vi tar upp under intein-CBM. 

De övriga parametrarna uppfyller CBM i väldigt hög grad. Den största fördelen är den 
otroligt billiga cellulosamatrisen som även är biologiskt nedbrytbar och att inga miljöfarliga 
kemikalier behöver användas i reningen. Det finns heller ingen risk för kontamination i och 
med att matrisen inte återanvänds. Vi kan därför ändå rekommendera CBM som ett mindre 
miljöskadligt alternativ till His-tag. 

6.1 Enbart CBM som tag kräver en annan elueringsmetod än intein-
CBM 
Under intein-CBM tog vi upp CBM som en del av en expressionstag, men den kan även 
användas utan intein och vara av nytta för Thermo Fisher Scientifics proteinrening. 

En cellulosabindande modul, förkortat CBM, är en tag som binder till cellulosa. 
Cellulosabindande moduler har utvecklats från enzymer som kallas cellulaser. Detta finns 
mer utförligt förklarat under kartläggningen av intein-CBM. En CBM-tag kan fuseras till 
antingen N- eller C-terminalen hos ett protein man vill rena. Det finns exempel på cellulaser 
som har cellulosabindande moduler i N- respektive C-terminalen. Mellan proteinet man vill 
rena och den cellulosabindande modulen kan man fusera en sekvens innehållande ett 
klyvningsställe för ett proteas, ifall CBM-taggen behöver klyvas av (Ong et al. 1989b). 
CBM3 är en väl använd affinitetstag som vi valt att titta närmare på. Just familj tre av 
cellulosabindande moduler har bakteriellt ursprung och består av cirka 150 aminosyror 
(Lombard et al. 2014, Carbohydrate Active Enzymes database 2019b). 

Oftast används RAC som reningsmatris, så som vid intein-CBM. Elueringen skiljer sig dock 
jämfört med användning av intein-CBM. Protein kan elueras från RAC med 80 % 
etylenglykol vid användning av CBM3 (Wang D & Hong 2014). Eluering av protein från 
RAC kan förutom med etylenglykol även utföras med exempelvis destillerat vatten, men 
etylenglykol eller möjligtvis glycerol är enligt Hong et al. (2008b) att föredra för att få ett 
tillräckligt högt utbyte. 

Wang D och Hong (2014) beskriver i ett protokoll hur CBM3 kan användas som 
expressionstag för att rena ett protein uttryckt i P. pastoris. Som matris används RAC. I detta 
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protokoll användes CBM3 från C. thermocellum, kodonoptimerat för P. pastoris, vilket 
beskrivs i en artikel av Wan et al. (2011). CBM kan även användas som expressionstag i E. 
coli (Oliveira et al. 2015). 

6.2 Det går inte att utesluta att människor kan producera IgE för 
CBM 
Det är svårt att med säkerhet säga om CBM3 som tag utgör någon risk för störning av 
allergidiagnostik. Stora expressionstaggar har större sannolikhet att vara allergena (Zhao et 
al. 2013). CBM3 är en stor expressionstag då den består av 150 aminosyror. CBM3 har 
bakteriellt ursprung, och det är möjligt för människor att producera IgE-antikroppar som 
binder bakteriella proteiner. En studie av Reginald et al. (2011) demonstrerade att mer än 
30 % av patienter med atopiskt eksem har IgE-antikroppar som binder proteiner från E. coli 
och Staphylococcus aureus. 

6.2.1 Cellulosabindande moduler kan vara allergena 
Olika typer av CBM är vanliga strukturmotiv i allergener från gräs, olivpollen, kvalster och 
latex. Dessutom innehåller vissa frukter enzymet kitinas som har en CBM som liknar den i 
allergen från latex, vilket leder till korsallergi mellan latex och vissa frukter (Shani et al. 
2011). Detta tyder på att CBM kan vara allergena, i alla fall om ursprunget är något av de 
ovan nämnda. Enligt Barre och Rougé (2002) är just CBM-delen av en viss allergen från 
gräspollen strukturellt associerad med allergenicitet på grund av bland annat predikterade 
bindningsställen för IgE. Frågan kvarstår dock huruvida bakteriellt CBM3 kan vara allergent. 
Risken finns eftersom CBM hos den undersökta gräspollenallergenen har strukturella likheter 
med CBM3 från bakterier. Å andra sidan har en studie av Morag et al. (1995) visat att 
närbesläktade CBM (här CBM från C. thermocellum respektive Clostridium cellulovorans) 
inte nödvändigtvis binder samma antikroppar. Strukturell likhet med kända allergener är 
därför inte är en garanti för att CBM3 är allergent. 

6.2.2 En linker minskar risken för störning av IgE 
Som vi tidigare nämnt så är stora expressionstaggar mer sannolika att påverka målproteinets 
struktur än små expressionstaggar (Zhao et al. 2013). Därför får man se det som en risk att 
CBM3 kan påverka målproteinets struktur. Detta kan leda till att allergidiagnostiken störs. I 
vissa cellulaser är den cellulosabindande modulen och den katalytiska delen separerade av en 
22 aminosyror lång sekvens bestående av prolin och treonin. Det är möjligt att denna sekvens 
(en naturlig linker) hindrar den cellulosabindande modulen från att interagera med den 
katalytiska delen och störa dess struktur. Då en cellulosabindande modul fuseras i form av en 
tag till ett protein man vill rena, kan man tänka sig att en linker kan hindra CBM-taggen från 
att blockera delar av proteinet man renar (Ong et al. 1989a). Användningen av en linker 
mellan proteinet och CBM-taggen kan alltså minska risken att CBM-taggen täcker den del av 
proteinet som är viktig för allergidiagnostiken. Om expressionstaggen täcker epitopen för IgE 
på proteinet kan ett falskt negativt resultat i allergitestet uppstå.  

Placeringen av en CBM kan avgöra ifall proteinets konformation ändras eller inte. En 
konformationsändring i proteinet kan leda till att allergidiagnostiken störs eftersom 
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bindningsställen för IgE kan påverkas. I en studie av Kumar et al. (2015) innebar fusion av 
CBM vid ett enzyms N-terminal att aktiviteten förlorades, men fusion vid C-terminalen gav 
ett enzym med normal aktivitet. Risken för en konformationsändring minskar om man 
använder en linker eftersom avståndet då ökar mellan taggen och målproteinet (Chang et al. 
2018). I en studie av Chang et al. (2018) fuserades sex olika CBM till proteiners C-terminal 
med en linker mellan, och i alla fallen uttrycktes proteinerna i löslig och aktiv form. 

6.2.3 CBM borde klyvas av 
För att vara helt säker på att CBM3-taggen inte stör allergidiagnostiken på något sätt kan den 
klyvas av. Detta kan göras genom att inkludera en proteasklyvningssekvens i linkern mellan 
taggen och målproteinet, eller genom att använda en fusion med intein (det vill säga en 
intein-CBM-tag). 

6.3 Etylenglykol är giftigt 
Etylenglykol används vid eluering av CBM-fuserade protein, men är en giftig substans. Vid 
användning av denna substans måste man därför vara försiktig så att man inte råkar förtära 
något. Ett annat alternativ till eluering är glycerol. Detta ämne är ofarligt, men i och med att 
ämnet är så pass visköst så är det ett sämre alternativ än etylenglykol, men kan användas i de 
fall etylenglykol interagerar med målproteinet (Hong et al. 2008b, Sigma-Aldrich 2017c, 
Sigma-Aldrich 2018b). 

6.4 Cellulosa är en engångsmatris - ingen risk för kontamination 
Precis som vid intein-CBM används RAC som matris. RAC är en engångsmatris, så det finns 
ingen risk för kontamination från tidigare reningsprocesser. 

6.5 Samma matris som för intein-CBM används 
Vid användning av CBM som expressionstag används samma reningsmatris som när intein-
CBM används, det vill säga cellulosa. Information om denna reningsmatris finns under 
kartläggningen av intein-CBM. 

6.6 CBM är inte ett bra alternativ till His-tag 
Precis som vid intein-CBM används en cellulosabaserad reningsmatris vid användning av 
CBM. Samma argument angående matrisen jämfört med His-taggens reningsmatris kan alltså 
användas - cellulosa är ett mer miljövänligt alternativ. Bindningskapaciteten är även den 
samma, så den är något lägre än för His-tag och IMAC. I och med att cellulosa har så pass låg 
kostnad och är lättillgänglig kan man dock använda mer cellulosa istället och på så sätt få ut 
lika mycket protein. Detta kan dock möjligtvis göra att proteinreningen tar längre tid. Det 
finns inte heller några aktuella patent och licenser att ta hänsyn till. Kontamination mellan 
proteinreningar är ingen risk då RAC är en engångsmatris. 

Vid eluering av CBM används dock etylenglykol. Detta är en giftig substans precis som 
imidazol så i avseende på hälsa kan vi inte säga att CBM är bättre. Däremot så är varken 
cellulosa eller etylenglykol skadliga för miljön, vilket nickel som används i IMAC är. 
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Det finns en risk att CBM påverkar allergidiagnostiken hos Thermo Fisher Scientific, i och 
med att CBM möjligtvis kan vara allergen eller steriskt störa diagnostiken. Detta är ingen risk 
vid användandet av His-tag. Steriska hinder kan dock eventuellt undvikas vid användande av 
en linker mellan taggen och målproteinet. 

Vi ser CBM som ett andrahandsval på grund av att taggen eventuellt kan störa 
allergidiagnostiken, samt på grund av användningen av etylenglykol som är hälsofarligt. 
CBM har dock vissa fördelar i och med att det är ett billigt och har mindre negativ påverkan 
på miljön jämfört med His-tag. 
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7. Intein-kitinbindande domän (intein-CBD) 

Intein-CBD-taggens stora fördel är att den är självklyvande, vilket innebär minimal risk för 
inverkan på Thermo Fisher Scientifics allergidiagnostik. Å andra sidan innebär en 
självklyvande tag också att inkubering krävs för att klyvning av taggen ska ske, vilket är 
tidskrävande. Även om vissa intein-CBD-taggar kräver den miljö- och hälsofarliga 
kemikalien DTT för klyvning, krävs endast en pH-förändring för att andra varianter på intein-
CBD-tag ska klyva av målproteinet från taggen. Kitinmatrisen som används tillsammans med 
taggen har dock relativt låg bindningskapacitet och kan endast regenereras upp till fem 
gånger. Dessutom verkar den bara finnas att köpa från en enda tillverkare, så den 
kommersiella tillgängligheten av matrisen är lägre än för vissa andra taggars reningsmatriser. 
Dessutom krävs inköp av licens för att få använda kitinmatrisen i kommersiella 
produktionssyften (New England Biolabs 2019b). 

7.1 Intein igen, men denna gång med en kitinbindande domän 
Tidigare i denna rapport har vi redogjort för hur intein kan kombineras med en 
cellulosabindande modul som affinitetstag. Ett annat alternativ är att kombinera intein med en 
kitinbindande domän (CBD) som affinitetstag. Detta har beskrivits av Chong et al. (1997). En 
kitinbindande domän binder till kitin, och därför kan kitin alltså användas som en 
immobiliserad affinitetsligand i en kromatografikolonn. Kitin är en aminopolysackarid som 
bland annat finns i svampars cellväggar (Nationalencyklopedin 2019g). Några typer av detta 
system marknadsförs som IMPACT™-systemet från New England Biolabs (NEB). I bilaga 6 
finns en sammanställning av inteiner, bland andra de från NEB. Idag erbjuder NEB ett flertal 
olika vektorer som utnyttjar intein-CBD. Med dem finns möjlighet att fusera 
expressionstaggen till ett målproteins N- eller C-terminal, och klyvning kan ske genom 
inkubering med DTT eller genom en kontrollerad pH-förändring (Mitchell & Lorsch 2015). 
För mer information, se bilaga 6. 

7.1.1 Inteiner som kräver reduktionsmedel är vanliga i litteraturen 
IMPACT™-systemet har en omfattande användning i litteraturen. En variant av systemets 
intein-CBD-taggar vars klyvning induceras av DTT har använts av Alishah et al. (2016), 
Hosseini et al. (2016) och Rodríguez et al. (2015). Studien av Alishah et al. (2016) visade 
bland annat att inteinet inte klyver av någon detekterbar mängd av målproteinet innan 
klyvning medvetet induceras, vilket tyder på systemets stabilitet. Rodríguez et al. (2015) 
studie visade att klyvningseffektiviteten är minst lika hög som den som utlovas av NEB. Två 
olika exempel på inteiner ges vilka hade en klyvningseffektivitet på 73 % respektive 95 %. 
Klyvningseffektiviteten beror även på vilket protein som renas. I båda dessa studier 
inducerades klyvning av inkubering med DTT under 40 timmar. I studien av Hosseini et al. 
(2016) skedde inkuberingen över natten. 

7.1.2 Det är även vanligt med inteiner som klyver vid en kontrollerad pH-
förändring 
Vidare har en intein-CBD-tag från IMPACT™-systemet som inte kräver DTT använts av Fu 
et al. (2019). Här inducerades klyvning istället av inkubering över natten i 25 °C vid pH 7,0. 
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Ett exempel på ett protokoll där IMPACT™-systemet används har skrivits av Mitchell och 
Lorsch (2015). I detta protokoll används DTT för att inducera inteinklyvning. 

∆I-CM är en typ av intein som har utvecklats av Wood et al. (1999), och som vi även 
diskuterar i samband med intein-CBM. Detta intein kan fuseras tillsammans med en 
kitinbindande domän till målproteinets N-terminal. Expressionstaggen benämns då ∆I-CM-
CBD. Klyvning induceras av inkubering i 37 °C under 4–6 timmar (Coolbaugh & Wood 
2014). 

I en studie av Coolbaugh et al. (2017) undersöktes reproducerbarheten av användningen av 
∆I-CM-CBD, vilken visade sig vara hög både med avseende på utbyte och renhet. De flesta 
studier som utnyttjar intein-CBD använder E. coli som expressionssystem, men det 
förekommer även studier där P. pastoris använts (Srinivasa Babu et al. 2008). 

7.2 En självklyvande tag påverkar inte allergidiagostiken 
Liksom alla inteinbaserade taggar är intein-CBD självklyvande, så denna tag borde inte 
påverka Thermo Fisher Scientifics allergidiagnostik. Ibland kan dock någon aminosyrarest 
lämnas kvar för att förbättra klyvningseffektiviteten hos inteinet (Rodríguez et al. 2015). I en 
studie av Rodríguez et al. (2015) hade det protein som skulle renas fram prolin i N-
terminalen. Detta är ofördelaktigt vid användandet av vissa intein-CBD-taggar som är 
fuserade till målproteinets N-terminal. Därför lade författarna till en glycinrest i N-terminalen 
som efter klyvning lämnades kvar. Det är dock osannolikt att IgE kan binda till enstaka 
kvarlämnade aminosyror, och därför borde inte intein-CBD störa allergidiagnostiken. 

Flera studier tyder på att intein-CBD-taggen inte stör målproteinets struktur. Alishah et al. 
(2016) renade ett protein med en intein-CBD-tag och konstaterade att proteinets struktur var 
intakt efter reningen. Även Hosseini et al. (2016) använde en intein-CBD-tag och renade 
fram ett protein vars aktivitet var normal, vilket tyder på att proteinet inte påverkats av 
reningsmetoden. Fu et al. (2019) renade framgångsrikt fram ett protein med intein-CBD-tag. 
I artikeln poängterar författarna att en självklyvande tag ger bra möjligheter för det 
framrenade proteinet att behålla sin nativa form i de fall då inga rester lämnas på 
målproteinet. Detta innebär att risken för påverkan på allergidiagnostiken är mycket låg. 

7.3 DTT - inte jättebra för miljön 
För klyvning av vissa inteiner används DTT, vilket är en giftig och miljöfarlig kemikalie som 
även nämns under intein-CBM. Man kan undvika DTT-användning genom att välja ett intein 
som klyver vid en kontrollerad pH-förändring utan behov av reduktionsmedel, till exempel 
∆I-CM. Åtminstone en typ av intein kan klyva vid tillsats av L-cystein istället för DTT vilket 
är ett mer miljö- och hälsovänligt alternativ (New England Biolabs 2019c, Sigma-Aldrich 
2019i). Se även bilaga 6 för olika inteiner och deras klyvningsmetoder. 

7.4 Kitinmatrisen kan regenereras upp till fem gånger 
Kitinmatrisen som används kan regenereras upp till fem gånger genom tvätt med 0,3 M 
natriumhydroxid (New England Biolabs 2019d). 
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7.5 Eventuella licensavgifter kan tillkomma 
Kitinmatrisen som används tillsammans med affinitetstaggen CBD köps hos NEB (New 
England Biolabs 2019e). Denna matris kostar 40 SEK/ml vid köp av 100 ml (New England 
Biolabs 2019e). För kommersiella användningsområden krävs en licens för användning av 
kitinmatrisen och IMPACT™-systemet (New England Biolabs 2019b). Även användning av 
∆I-CM kan komma att medföra licensavgifter eftersom det finns ett aktivt patent, som nämns 
under intein-CBM (Belfort et al. 2005). 

Kitinmatrisens kapacitet är 2,0 mg protein per ml resin i kolonnen, uttryckt som antal mg 
protein som elueras från kolonnen (New England Biolabs 2019e). 

7.6 Intein-CBD är inte ett självklart alternativ till His-tag 
I och med att intein är självklyvande så finns det ingen eller låg risk att intein-CBD stör 
allergidiagnostiken. Precis som vid intein-CBM så kan DTT användas vid eluering, vilket är 
en miljö- och hälsoskadlig kemikalie. I och med att det finns miljö- och hälsovänliga 
alternativ till DTT är intein-CBD ändå bättre än His-tag i ett hållbarhetsperspektiv. 

Det intein-CBD faller på är återanvändningen av reningsmatrisen och reningsmatrisens 
bindingskapacitet. Dessa värden är mycket lägre än de för His-tag. Matrisen är kommersiellt 
tillgänglig, men för kommersiell användning krävs köp av licens från NEB. Detta och det 
faktum att matrisen har så pass låg återanvändning och bindningskapacitet gör att intein-CBD 
blir ett andrahandsval. 

  



 40 

8. Profinity eXact™ 

Vi ser att Profinity eXact™-systemet är ett tidseffektivt och enkelt system som kan användas 
för rening av rekombinanta proteiner. En stor fördel är att taggen klyvs direkt i kolonnen 
vilket medför att den troligen inte kommer att påverka Thermo Fisher Scientifics 
allergidiagnostik. Vidare finns det studier som visar på att den tillhörande reningsmatrisen 
kan återanvändas upp till 50 gånger. 

Dock medför detta system ett antal begränsningar vilket gör att vi anser att denna tag är ett 
andrahandsval. Till att börja med har reningsmatrisen en låg bindningskapacitet (< 3 mg/ml). 
Dessutom är denna matris kostsam och är endast tillgänglig hos Bio-Rad Laboratories. 
Systemet är också patenterat vilket kan medföra extra kostnader i form av licensköp. Utöver 
detta krävs miljö- och hälsofarliga kemikalier innehållande fluoridjoner i elueringssteget 
vilket vi, då det är en huvudparameter, ser som en stor begränsning. 

8.1 Immobiliserat proteas på matris erbjuder snabb och enkel 
klyvning 
Profinity eXact™ (exact affinity cleavage technology) är en tag vars sekvens ursprungligen 
hämtats från ett proteas i bakterien Bacillus subtilis (Li et al. 2012). Taggen används 
vanligtvis i kombination med en agarosbaserad matris. På denna matris är en mutant av ett 
substilisinproteas, S189, immobiliserat. Detta muterade subtilisinproteas är optimerat för 
denna affinitetskromatografi. Vidare har detta proteas möjligheten att klyva vid C-terminalen 
i en specifik aminosyrasekvens (Glu-Glu-Asp-Lys-Leu-Phe-Lys-Ala-Leu) i närvaro av 
exempelvis 100 mM kaliumfluorid (Bio-Rad Laboratories 2019a). Enligt ett protokoll från 
Peleg et al. (2017) går det också att använda en buffert innehållande natriumfluorid för att 
klyvning ska ske. Klyvning är vanligtvis uppnådd efter inkubering i 30 minuter och metoden 
är därmed tidseffektiv (Bio-Rad Laboratories 2019a). Användning av fluorider är betydligt 
mer skadligt än övriga kemikalier som diskuteras i rapporten.  

I en studie av Bio-Rad Laboratories kunde matrisen återanvändas fem gånger där 
bindningskapaciteten minskade från 3,7 mg/ml till 3,3 mg/ml (Bio-Rad Laboratories 2007). 
Enligt Peleg et al. (2017) kunde dock samma matris regenereras och återanvändas upp till 50 
gånger på olika protein utan att bindningskapaciteten påtagligt minskade. Båda studierna 
använde sig av en regenereringsbuffert innehållande 0,1 M fosforsyra. 

8.2 Partiell klyvning och kloridjoner kan försvåra klyvningsprocessen 
Kloridjoner är något som orsakar en betydligt långsammare klyvning, vilket innebär att dessa 
generellt bör undvikas i samband med kromatografin (Bio-Rad Laboratories 2007). Då salter 
som natrium- och kaliumklorid vanligtvis används i lyserings- och tvättbuffert för att minska 
eventuella elektrostatiska interaktioner i lösningen, kan dessa istället ersättas med exempelvis 
natriumacetat och kaliumacetat (Bio-Rad Laboratories 2019a). 

Dessutom, trots den stora fördelen med klyvning direkt i kolonnen, kan klyvningssekvensen 
ibland behöva optimeras beroende på målprotein. Beroende på vilka aminosyror som sitter 
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bredvid klyvningsstället vid N-terminalen på proteinet kan det resultera i endast en partiell 
klyvning. Detta leder till att fler reningssteg behöver tillämpas för att avlägsna eventuella 
rester från taggen (Peleg et al. 2017). Det är därför vanligt att man lägger till en kort sekvens, 
en linker, på två aminosyror, Thr-Ser, mellan tag och protein vilket gör klyvningen mer 
effektiv och oberoende av målproteinet (Bio-Rad Laboratories 2009). 

8.3 Taggen kan användas i kombination med allergidiagnostiken 
Efter en lyckad rening med Profinity eXact™-systemet lämnas inga aminosyrarester kvar på 
målproteinet. Detta medför att sannolikheten att taggen skulle påverka Thermo Fisher 
Scientifics allergidiagnostik är väldigt liten, både med avseende på falskt positivt och falskt 
negativt resultat. Detta stärks av bland annat Imaizumi et al. (2013) och Huang et al. (2012) 
vars slutreningsprodukt var helt fri från aminosyrarester från taggen. Ytterligare en studie 
gjord av Garino et al. (2010) visade att ett allergen framrenat med Profinity eXact™-systemet 
kunde binda till IgE-antikroppar. Detta visar på att det är lämpligt att använda taggen i 
kombination med den allergidiagnostik som Thermo Fisher Scientific använder, där IgE-
antikroppar måste kunna binda till målproteinet. 

Det finns också ett flertal studier som pekar på att taggen inte påverkar målproteinets 
funktion eller struktur. Imaizumi et al. (2013) renade fram ett protein med hjälp av Profinity 
eXact™-systemet och undersökte därefter proteinets specifika aktivitet vilken visade sig vara 
i nivå med det kommersiellt tillgängliga proteinet. Även Ueda et al. (2016) använde systemet 
för rening och målproteinet hade där en specifik aktivitet bättre än den hos kommersiellt 
tillgängliga proteiner.   

Vidare är det en fördel att både Imaizumi et al. (2013) samt Ueda et al. (2016) uttryckte deras 
rekombinanta proteiner i E. coli. Detta tyder på att Thermo Fisher Scientific bör kunna 
använda detta expressionssystem till taggen i sin produktion. 

8.4 Fluorider kan medföra hälsorisker 
Rening med hjälp av Profinity eXact™-systemet medför användning av kemikalier som kan 
ha skadlig påverkan på hälsan. Dessa effekter är aktuella i höga koncentrationer (> 85–99 %). 
En fördel är dock att dessa ämnen inte medför någon negativ miljöpåverkan. 

Kaliumfluorid är giftig vid förtäring (Sigma-Aldrich 2018c). Vidare är natriumfluorid giftig 
vid förtäring, orsakar frätskador på huden samt kan utveckla vätefluorid vid kontakt med 
syror (Sigma-Aldrich 2017d). Dock, oavsett vilken kemikalie som används, är båda så pass 
utspädda i buffert att de inte bör vara skadliga. Däremot är det viktigt att hantera 
kemikalierna varsamt innan utspädning. 

8.5 Bio-Rad Laboratories erbjuder komponenter till hela systemet 
Matrisen är kommersiellt tillgänglig hos Bio-rad Laboratories för 3 749 SEK/10 ml, det vill 
säga 374,9 SEK/ml. Matrisen förvaras i 100 mM natriumfosfat som innehåller 0,02 % 
natriumazid (pH 7,2). Kapaciteten på denna matris uppges vara > 3 mg tagfritt protein/ml 
matris (Bio-Rad Laboratories 2019b). Vidare finns samtliga buffertar som behövs tillgängliga 
att köpa hos Bio-Rad Laboratories.    



 42 

Bio-Rad Laboratories erbjuder två vektorer, pPAL7 (Bio-Rad Laboratories 2019c) samt 
pPAL8 (Bio-Rad Laboratories 2019d), för expression av Profinity eXact™-systemet i E. coli. 
Det finns också möjlighet att själv skapa en vektor innehållande sekvensen för taggen. Denna 
sekvens finns tillgänglig på Bio-Rad Laboratories hemsida (Bio-Rad Laboratories 2019e). 

Teknologin är patentskyddad från Bio-Rad Laboratories. Eventuellt måste en licens köpas för 
kommersiellt bruk. 

8.6 Profinity eXact™ är inte nödvändigtvis bättre än His-tag 
För att kunna rena protein på ett effektivt sätt med Profinity eXact™-systemet krävs som sagt 
elueringsbuffertar innehållande fluoridjoner. Fluoridkomplexen i dessa buffertar har ingen 
utmärkande påverkan på miljön, men är akut toxiska. Även fast His-taggen medför 
användning av hälsofarliga kemikalier så som imidazol, går det inte att säga att Profinity 
eXact™ är ett bättre alternativ ur det perspektivet. Däremot medför avsaknaden av 
miljöfarliga kemikalier att det fortfarande är ett bra alternativ till His-taggen. 

Priset på reningsmatrisen för systemet är dessutom fyra gånger mer kostsam än matrisen som 
används för His-taggen, vilket gör taggen till ett sämre alternativ ekonomiskt sett. 
Reningsmatrisen finns kommersiellt tillgänglig hos Bio-Rad Laboratories. Dessutom har 
matrisen en lägre bindningskapacitet jämfört med His-taggens matris (> 3 mg/ml gentemot 
40 mg/ml), vilket medför ytterligare kostnader. Vidare kan eventuella licensavgifter 
tillkomma för systemet då det är patenterat. 

I övrigt är Profinity eXact™ en intressant tag med många fördelar. Reningen är mycket 
tidseffektiv och likt His-taggen finns det inga belägg för att taggen skulle störa Thermo 
Fisher Scientifics allergidiagnostik. Likaså har studier visat på att matrisen kan regenereras 
effektivt upp till 50 gånger vilket är en lika bra siffra som för His-taggens matris. 
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9. Etisk analys 

Den etiska analysen har två olika avsnitt. I den första delen tar vi upp värden så som 
medicinsk säkerhet, ekonomi, miljö och hälsa. Vi har valt att diskutera dem i allmänna termer 
för alla biotekniska företag och produkter, men vi har även nämnt Thermo Fisher Scientific i 
vissa avsnitt där vi anser det vara passande. I den andra delen av den etiska analysen 
diskuterar vi företag och ingenjörers ansvar. Även här är det en allmän diskussion, men 
ibland har vi kopplat det till Thermo Fisher Scientific som företag. 

9.1 Vad väger tyngst: säkerhet, ekonomi, miljö eller hälsa?    
Thermo Fisher Scientific är ett företag som tillverkar allergitester. En allergi kan ha svåra 
konsekvenser för den som är drabbad. Det är därför viktigt att dessa tester är pålitliga. Det 
finns olika värden att ta ställning till när det kommer till att tillverka dessa test. Vi har den 
medicinska säkerheten (hur pålitligt är testet?), ekonomiska värden (hur mycket får testet 
kosta att tillverka?), ekologiska värden (hur påverkas miljön vid tillverkning?) och 
medarbetarnas hälsa (riskerar de som framställer testen att själva bli sjuka?). 

9.1.1 Hur pålitligt är testet? 
Den medicinska säkerheten är något de flesta skulle hålla med om är extremt viktig, både 
företagen som vill sälja en pålitlig produkt och för patienter som ska använda den. Thermo 
Fisher Scientific tillverkar som sagt allergitester. I och med konsekvenserna vid feldiagnostik 
är det viktigt att testet ger så få falska negativa svar (du är allergisk men testet säger att du 
inte är det) och falska positiva svar (du är inte allergisk men enligt testet så är du det) som 
möjligt. Ett falskt negativt svar kan uppstå när en bit av en expressionstag sitter kvar på 
allergenen och blockerar antikroppens epitop. Har vi däremot ett orent prov av en allergen så 
kan antikroppen fästa på någon av orenheterna istället och vi får ett falskt positivt svar. Det 
kan få förödande konsekvenser om det visar sig att till exempel en allvarlig jordnötsallergi 
inte upptäcks och patienten i fråga får en anafylaktisk chock som påföljd. Får man däremot 
diagnosen jordnötsallergi fastän testet egentligen skulle visat negativt så kan patienten oroa 
sig och ha ångest helt i onödan vilket kan få negativa konsekvenser för individen i fråga. Vi 
anser att det ändå är viktigare att alla som är allergiska får veta det, så vi ser hellre att testen 
ger fler falskt positiva svar än falskt negativa svar, i och med att konsekvensen för ett falskt 
negativt svar kan vara dödlig. 

9.1.2 Hur mycket får testet kosta att tillverka? 
Ett biotekniskt företag drivs som alla andra företag genom att erhålla en vinst för de tjänster 
de erbjuder. De måste alltså kunna tillverka en produkt eller tjänst som de kan sälja till sina 
kunder med en marginal. Hur hög denna marginal får vara är en svår fråga. Ska den vara 
baserad på vad marknaden är villig att betala för produkten, trots att produkten kan vara 
livsnödvändig för människor? Kommer då alla människor kunna utnyttja denna tjänst och är 
det rätt av företagen att få sin vinst utifrån människor i nöd? Med vinsten skulle de kunna 
utveckla andra biotekniska produkter som hjälper fler människor samtidigt som många kan 
känna sig tvingade att betala för tjänsten för att de inte har något val. I Thermo Fisher 
Scientifics fall handlar tjänsten om ett allergitest och dessa är i alla fall i Sverige 
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lättillgängliga och inte särskilt kostsamma, så alla människor kan utnyttja dem (Apoteket AB 
2019). Det handlar snarare om att ställa ekonomisk kostnad mot de andra värdena. 

9.1.3 Hur påverkas miljön vid tillverkning? 
En omsorg om miljön är något vi ständigt har med oss. Medan vi som privatpersoner kan 
tänka på att handla närodlat, äta mer vegetariskt och undvika köra bil i onödan så har 
industriell verksamhet en ännu större inverkan på miljön. Det handlar inte bara om industrier 
som släpper ut växthusgaser utan även biotekniska företag som arbetar med miljöfarliga 
ämnen. Läkemedel släpps ut i stora mängder i våra vattendrag och orsakar både 
antibiotikaresistens och genetiska problem för de vattenlevande organismerna 
(Naturvårdsverket 2018). Vi som sedan lever på dessa organismer kan få konsekvenser på vår 
egen hälsa i slutänden. Till exempel rekommenderar Livsmedelsverket (2019) att kvinnor i 
fertil ålder ej ska äta sötvattensfisk fångad i svenska sjöar mer än tre gånger per år på grund 
av de höga halterna farliga kemikalier och tungmetaller. Den stora frågan för industrier som 
arbetar med farliga ämnen är hur mycket de ska få riskera att förstöra miljön omkring oss? 
Naturen ska leva vidare i generationer, får vi förstöra den för att vi här och nu ska få en ökad 
levnadsstandard? Det är få människor som skulle säga att vi inte kan ha livsavgörande 
biotekniska produkter som en pacemaker eller insulinsprutor för att vi riskerar att påverka 
miljön negativt. Däremot så är människor nog villiga att låta vissa produkter få påverka 
miljön mer än andra. En pacemaker som kan vara avgörande för att en människa ska överleva 
får nog en högre prioritet än ett allergitest, även om en allergi kan bli livsfarlig. Både 
företaget som tillverkar pacemakers och Thermo Fisher Scientific har samma hårda krav från 
myndigheten att minimera de negativa konsekvenserna på miljön med sina utsläpp. Däremot, 
från ett etiskt perspektiv, så sätter nog samhället och privatpersoner ett högre krav på Thermo 
Fisher Scientific i och med att deras produkt inte är livsavgörande på samma sätt. Det är värt 
att nämna att vad som värderas högt för privatpersoner inte behöver värderas högt för 
samhället i sig och det kan finnas goda argument för vissa värden som varken privatpersonen 
eller samhället värderar högt. Vad som är etiskt rätt i slutänden behöver alltså varken vara 
vad privatpersoner eller samhället i helhet tycker är viktigt. I frågan om miljön så har nog 
både privatpersoner och samhället dock liknande värderingar.  

9.1.4 Riskerar de som framställer testen att själva bli sjuka? 
Biotekniska produkter kan potentiellt öka livskvalitén avsevärt för de i behov av dem. Kan 
tillverkningen av dessa dock riskera hälsan för de anställda? I laboratoriemiljöer får ständigt 
de som arbetar där komma i kontakt med kemikalier som på olika vis är farliga för hälsan. De 
kan vara giftiga, cancerogena eller starkt frätande om de kommer i kontakt med hud och 
slemhinnor. Alla dessa ämnen riskerar att påverka medarbetarnas liv på ett betydligt sätt. Så 
varför riskerar de detta från första början? För att företagen betalar dem för det. Företagen i 
sin tur investerar i dessa medarbetare för att de ser att deras produkt kan ge dem en potentiell 
vinst och förhoppningsvis samhällsnytta. Något företag kan göra för att minska risken för att 
deras anställda ska bli sjuka, och som de redan gör, är att ha säkra och trygga miljöer att 
arbeta i och ha ordentliga rutiner med kvalificerad personal. Även om företagen minskar 
denna risk så mycket de kan så kvarstår den alltid. Det som i slutänden avgör om en produkt 
är moraliskt värd att tillverka är hur pass mycket större samhällsnyttan är jämfört med risken. 
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9.1.5 Vad väger tyngst? 
Hur ska vi nu ställa dessa aspekter mot varandra? Vilka är viktigast och vilka kan vi tänka oss 
tumma på för att de andra ska bli bättre uppnådda? Allt handlar i slutänden om samhällsnytta 
gentemot kostnader så som feldiagnostik, tillverkningskostnader, miljökonsekvenser och 
hälsofara för människor som arbetar med att producera denna samhällsnyttiga produkt eller 
tjänst. Den största samhällsnyttan i Thermo Fisher Scientifics fall är de liv de kan hjälpa 
genom att erbjuda en allergidiagnostik som är tillförlitlig. Utöver det så skapar de även 
arbetstillfällen. Att den medicinska säkerheten måste vara hög är alltså något av stor 
betydelse, annars minskar samhällsnyttan. Så att minska medicinska säkerheten för att göra 
allergitesten billigare, miljövänligare och mindre hälsofarliga vid tillverkningen är inte 
aktuellt. Däremot finns det säkert både konsumenter och företag som skulle betala mer för att 
köpa respektive tillverka testen om de var lika säkra men samtidigt var mindre skadliga för 
miljön och mindre hälsofarliga att producera. Miljön och medarbetarnas hälsa är alltså rent 
etiskt viktigare än ekonomiska skäl, om priset för att köpa och tillverka testen inte blir 
orimliga. I framtiden kan det även komma ytterligare restriktioner om avfall och utsläpp. Det 
är därför bra av företag att redan nu undersöka vilka mer hållbara alternativ som finns. Det 
kan vara värt att minska miljövänligheten med, om det kan göra testen säkrare och minska 
hälsorisken för medarbetarna. Att minska på miljövänligheten för att göra testen billigare är 
dock svårt att försvara, då de redan är så pass tillgängliga. Att sätta medicinsk säkerhet och 
medarbetarnas hälsa mot varandra är också svårt. Båda handlar om att direkt påverka 
människors liv. De som tar dessa allergitest och förlitar sig på dem kan dock aldrig förbereda 
sig för konsekvenserna om testet är felaktigt, men de som arbetar med hälsofarliga kemikalier 
kan alltid vidta säkerhetsåtgärder. Samtidigt är det svårt att säga att det är okej att öka risken 
för medarbetarna, i och med att det är allergitest vi pratar om och som vi tidigare diskuterat så 
även om det är ett verktyg som förbättrar människors liv så är det inte ett lika oumbärligt 
redskap som en pacemaker. I detta fall anser vi därför att vi inte kan minska säkerheten för 
medarbetarna för att göra testen säkrare. 

Vår slutsats i denna fråga blir alltså att medicinsk säkerhet går först, men inte på bekostnad 
av de som ska tillverka dessa test. Miljön är också viktig, så från ett etiskt perspektiv är det 
acceptabelt att låta testen bli dyrare att tillverka och köpa, om de blir miljövänligare och 
säkrare, både för användaren och medarbetarna. 

9.2 Företagens och ingenjörernas ansvar 
9.2.1 Enbart följa riktlinjer eller vara i framkant med utvecklingen? 
Företagen och ingenjörer som arbetar för dem har en skyldighet att följa de riktlinjer 
myndigheterna ställer på dem gällande utsläpp och säkerhet för sina anställda, men är det 
tillräckligt? Bör biotekniska företag alltid sträva mot att agera efter största samhällsnyttan, till 
exempel minska på användandet av antibiotika som selektionstryck även om riktlinjerna inte 
kräver detta? Oftast är det en omfattande och tidskrävande process för en myndighet att 
utforma och fastställa riktlinjer som ska gälla för alla verksamma företag inom ett visst 
område, men det betyder inte att företagen inte redan vet att vissa delar av produktionen är en 
potentiell risk för samhälle och miljö. Är det då rätt att företagen väljer att inte göra något åt 
saken förrän myndigheten tvingar dem till att göra det? Vi anser att det inte finns något som 
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kan tvinga företagen att agera i större samhällsnytta än vad riktlinjerna säger, men för att 
kunna säga att de har en hållbar verksamhet så måste de ta ett större ansvar än vad 
myndigheterna kräver. Detta i och med att informationen om hur dåligt ett ämne eller utsläpp 
är oftast kommer lång tid i förväg innan myndigheten kan kräva av företag att ta ansvar för 
dem. Det räcker helt enkelt att inte säga ”vi visste inte hur dåligt detta var för miljön”, när all 
information finns så pass lättillgängligt som den gör idag. 

9.2.2 Miljövänligare proteinrening eller en förskjutning av ansvar? 
Vår kartläggning av affinitetstaggar och deras tillhörande reningsmatriser och reningsprocess 
tar hänsyn till komponenternas påverkan på miljön och hälsa, men vi har inte haft tid att 
undersöka hur dessa komponenter framställs. I de fallen där affinitetsliganden är ett protein 
eller en del av ett protein, hur har detta protein framtagits? Om detta protein har framställts 
via ett rekombinant expressionssystem och rening med IMAC, kan man då säga att denna 
proteinreningsmetod är mer miljövänlig än den IMAC-rening Thermo Fisher Scientific 
använder idag? Eller är det att förskjuta ansvaret till underleverantörerna? Kan ett företag 
verkligen säga att de har en miljövänlig proteinrening om de inte tar ansvar för hur de 
komponenter de köper in tillverkas? 

Vår magkänsla säger att man inte kan avsäga sig allt ansvar och lägga det på ett företag 
tidigare i produktionskedjan. Det är dock ett väldigt omfattande arbete att gå tillbaka i 
produktionskedjan för alla produkter i ett proteinreningssystem. Vill Thermo Fisher Scientific 
kunna säga att de är ett hållbart utvecklande företag bör de ändå gå tillbaka i kedjan så långt 
de kan. Då har de tagit det största möjliga ansvar de kan ta för sin egen produktion. 
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10. Slutsats 

Vi har kommit fram till att Strep-tag® II, GST och intein-CBM är hållbara alternativ till His-
tag. Vidare anser vi att CBM, intein-CBD och Profinity eXact™ också kan vara intressanta 
alternativ, även om någon av huvudparametrarna inte uppfylls för dessa. I tabell 4 
sammanfattas vår kartläggning av sex alternativa taggar till His-tag. 

Tabell 4: Sammanställning av kartläggningen. På den horisontella axeln listas samtliga parametrar 
från Thermo Fisher Scientific. Vertikalt listas de taggar vi gjort en jämförelse mellan. Grönt innebär 
att parametern är uppfylld medan rött innebär att den på något vis inte helt kan anses uppfylld. Till 
exempel är His-taggens ruta för Miljö- och hälsopåverkan röd, i och med att den kräver användning 
av skadliga kemikalier i reningen. 

 

 

Strep-tag® II har en mindre negativ påverkan på miljön än His-taggen samt stör inte Thermo 
Fisher Scientifics allergidiagnostik. Vidare kan dess reningsmatris återanvändas på ett 
effektivt sätt. Något att ta i beaktning är dock att elueringssubstansen för systemet är kostsam. 
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Vid proteinrening med GST som tag används inga hälso- eller miljöfarliga kemikalier. Det 
går även att återanvända reningsmatrisen flera gånger. Problematiken med allergenicitet 
borde gå att undvika genom användning av humant GST eller klyvning med proteas. Det 
humana GST:t finns dock inte på marknaden så Thermo Fisher Scientific behöver själva 
undersöka denna möjlighet. 

Då intein-CBM är självklyvande påverkar den inte Thermo Fisher Scientifics 
allergidiagnostik. Det behövs inga miljö- eller hälsofarliga kemikalier vid proteinrening med 
denna tag. Reningsmatrisen är otroligt billig vilket gör att man kan använda den som 
engångsmatris. Det kan dock vara tidskrävande att behöva packa nya kolonner inför varje 
proteinrening. Eventuellt kan licens behövas för den rekommenderade inteinsekvensen, men 
det patentet utgår inom några år. 

Under detta projekt har vi arbetat med att kartlägga affinitetstaggar, men vi har även gjort en 
etisk analys kring företags ansvar och hur värderingar kan sättas mot varandra. Hur man ska 
sätta olika värderingar mot varandra är inte alltid självklart. Det är svårt att säga vad som 
väger tyngst mellan värderingar kring till exempel medicinsk säkerhet, miljö och 
medarbetarnas hälsa. Det är inte heller lätt att säga hur mycket ansvar som ligger på företag 
och vad som ligger på myndighet. Det vi kom fram till är att även om företagen följer 
myndigheternas föreskrifter när det kommer till till exempel utsläpp så är det enbart ett 
minimum från företagens sida. De kan och borde alltid sträva efter att göra mer än så, särskilt 
när det kommer till hänsyn till miljö och medarbetarnas hälsa. 
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12. Författarnas bidrag 

Emma Elgh har skrivit inledningen samt varit med och designat postern.   

Alexander Fridlund har kartlagt Strep-tag® II och Profinity eXact™. Alexander var även 
med och skrev avslutningen.    

Jenny Hännestrand har kartlagt intein-CBM, intein-CBD och CBM. Jenny har hjälpt till med 
inledningen och design av poster. De egenproducerade bilderna har Jenny designat. 

Jenny Jakobsson har kartlagt GST och skrivit på inledningen. 

Lovisa Littbrand har kartlagt Strep-tag® II och Profinity eXact™. 

Elon Svedlindh har kartlagt GST och skrivit på avslutningen. 

Josephine Östman har kartlagt intein-CBM, intein-CBD och CBM. Josephine har även skrivit 
på abstract, avslutningen samt den etiska analysen. 

Förutom dessa saker har alla varit med och givit återkoppling på varandras texter, framställt 
bilagor samt reviderat och korrekturläst rapporten. Antal moment varje gruppmedlem har 
gjort är inte relaterat till hur mycket arbete den medlemmen utfört. De med få moment har 
oftast arbetat med delar av rapporten som mer omfattande.  
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Bilaga 1: Uteslutna taggar 
Tabell 1: Uteslutna taggar. Dessa taggar har vi tittat på under den första delen av projektet men av 
olika skäl valt att inte ha med i kartläggningen. 

Tagg Varför den inte är med i 
kartläggningen 

Källa 

Fh8 Icke specifik affinitet Zhang M et al. 2018 

PDZ domain Begränsad information Vi hittade ej tillräckligt många 
artiklar för att kunna göra en 
kartläggning 

Silica-baserade taggar Icke specifik affinitet Soto-Rodríguez et al. 2017 

Poly-lysine Jonbyteskromatografi Wijekoon et al. 2016 

Poly-arginine Jonbyteskromatografi Kimple et al. 2013 

Elastin-Like Polypeptides 
(ELP) 

Aggregerande tag Hassouneh et al. 2010 

HaloTag® Komplicerat system och svår 
att återanvända matris 

Promega 2017 

Calmodulin Binding Peptide 
(CBP) 

Icke specifik affinitet Egorov et al. 2004 

Carbohydrate Recognition 
Domain (CRDSAT) 

Begränsad information för att 
kunna göra en kartläggning 

Kriznik et al. 2018 

S-tag Miljöfarlig och extrema 
elueringsförhållanden 

Zhao et al. 2013 

RTX Aggregerande tag Shur et al. 2013 

Antikroppsbaserade taggar Svårt att tvätta och återanvända 
matris 

Fujii et al. 2014 
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Bilaga 2: Framtida utvecklingar 

Här diskuterar vi tre möjliga framtidsalternativ: FLAG™-tag, delade inteiner och Twin-Strep-
tag®. 

FLAG™-tag 

FLAG™-tag är en peptid som är 8 aminosyror lång, (protein)-Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-
Asp-Lys, och innehåller ett klyvningsställe för ett enteropeptidas (Price & Nairn 2009). 
Eftersom denna tag är relativt kort så är det lägre chans att det påverkar målproteinet 
(Kosobokova et al. 2016). FLAG™-tag är en hydrofil peptid vilket gör det mer troligt att det 
renade proteinet inte blir denaturerat eller inaktivt (Gómez-Arribas et al. 2019). FLAG™-tag 
kan användas i P. pastoris (Tyagi et al. 2005). 

FLAG™-tag har hög specificitet mot en anti-FLAG™ monoklonal antikropp, det vill säga en 
antikropp som endast binder till en sorts bindningsställe (epitop), som är immobiliserad i till 
exempel en Sepharose-matris (Price & Nairn 2009). FLAG™-tag har affinitet till två 
antikroppar som kallas anti-FLAG™-tag M1 antikropp och anti-FLAG™-tag M2 antikropp. 
Någon av dessa två antikroppar kan alltså fungera som ligand i matrisen. 
Elueringsförhållanden skiljer sig lite mellan M1- och M2-antikropparna (Pina et al. 2014). 

När proteinet (extraktet) får vandra genom kolonnen, med immobiliserade antikroppar, 
kommer endast de FLAG™-taggade proteinerna att fastna i matrisen. Kolonnen elueras sedan 
med en koncentration av FLAG™-taggar vilket då kompetitivt eluerar ut de FLAG™-taggade 
proteinerna (Price & Nairn 2009). Elueringen kan ske vid pH 3,0 men detta är hårda 
förhållanden om slutprodukten ska vara ett funktionellt protein. Eluering kan också ske med 
2–5 mM EDTA (Kosobokova et al. 2016). Då det är M1-antikroppar i matrisen är eluering 
beroende på kalcium. Eluering med EDTA och EGTA är mer lindrig men det finns en chans 
att även kalciumet elueras. Utbytet av proteinet vid denna affinitetskromatografi är 60 % och 
renheten är 95 %. Vid eluering av en matris med antikroppen M2 så krävs ofta att pH sänks 
vilket kan spela stor roll för proteinets funktionalitet (Pina et al. 2014). 

Det finns fall där anti-FLAG™-antikroppen i matrisen har bytts ut mot andra molekyler. 
Detta eftersom en antikroppsbaserad matris ofta är dyr och har ofta en begränsad 
återanvändning och kapacitet. År 2005 mättes kapaciteten för FLAG™-tag till 0,6 mg/ml, 
jämför med His-tags 40 mg/ml, för rening av ett 30 kDa protein (Lichty et al. 2005, Pina et 
al. 2014). En ersättning i matrisen gjordes 2009 men då var användningen mer inriktad mot 
proteinmärkning (Nonaka et al. 2009). 

FLAG™-tag med MIP:s 

En stark nackdel med användning av FLAG™-tag är att matrisen är väldigt dyr och har en 
begränsad återanvändbarhet. Därför har det arbetats fram ett alternativ till antikroppen i 
matrisen. Alternativet kallas molekylära stämplade polymerer (molecularly imprinted 
polymers, MIP:s). Dessa syntetiska molekyler innehåller molekylärt framtagna 
receptorställen som specifikt binder till målmolekylen, även om det är ett komplext prov 
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(Gómez-Arribas et al. 2019). MIP:s är designade, syntetiska polymeriska adsorbenter. De är 
tvärbundna med förbestämda bindningsställen i hålrum. Selektionen är beroende på både 
storlek och specifika kemiska interaktioner. MIP:s kan bli preparerade med upp till 3 000 
kDa proteiner. För större proteiner måste man använda till exempel tillgängliga epitoper 
(MIP technologies AB 2019). 

Vid användning av MIP:s använder man istället hela antikroppen istället för att endast 
använda sig av epitopen. Matrisen som är utgångsmaterialet är en sfärisk silikagel. Dessa 
kulor får sedan avtryck av en DYKD-peptid och FLAG™-tag. Peptiderna sitter sedan inte fast 
på kulorna i matrisen utan det finns ett hålrum som passar FLAG™-tag eller DYKD-peptiden 
(Gómez-Arribas et al. 2019). 

MIP:s är mer stabila och robusta än antikroppar vilket gör att matrisen i princip kan 
återanvändas. Det är på grund av denna återanvändning kostnaderna sänks. Eluering sker med 
0,1 M glycin-HCl-buffert med pH 3 vilket är ett vanligt sätt att eluera FLAG™-taggade 
protein. I artikeln av Gómez-Arribas et al. (2019) kunde matrisen återanvändas genom att 
matrisen tvättades flera gånger med elueringsbufferten och vatten. Författarna jämförde även 
MIP:s mot vanlig anti-FLAG™-tag matris och då visades det att MIP:s var mer effektiv. 
58 % av proteinet återfanns med anti-FLAG™ medan MIP:s var på cirka 95 %. Molecularly 
imprinted solid-phase extraction, MISPE, rening kunde bevisas ge ett högt och specifikt 
upptag men samtidigt en skonsam eluering av proteinet som behåller sin funktionella form. 
Det fanns dock ett protein från E. coli som följde med reningen, dock har detta hittats vid 
rening med anti-FLAG™ M2 affinitetsgel också (Gómez-Arribas et al. 2019). 

Delade inteiner 

Ett problem vid användning av expressionstaggar innehållande intein (som exempelvis intein-
CBM och intein-CBD) är att för tidig klyvning kan ske. Detta innebär att inteinet klyver av 
målproteinet innan elueringen, vilket leder till förlorat protein. Den för tidiga klyvningen kan 
bland annat ske in vivo, det vill säga medan cellerna som uttrycker proteinet odlas upp 
(Mitchell & Lorsch 2015). 

Problemet med för tidig klyvning av intein in vivo kan minimeras med hjälp av delade 
inteiner (split inteins). Den ena delen av inteinet immobiliseras till reningsmatrisen, och den 
andra delen av inteinet uttrycks i fusion med målproteinet som en affinitetstag. De båda 
inteindelarna har affinitet för varandra och kan därför användas för proteinreningen. Inteinets 
klyvningsaktivitet sker endast då de två delarna associerats. Eftersom de två inteindelarna 
inte förekommer i samma celler, kan inte klyvning in vivo ske. Npu DnaE är ett naturligt delat 
intein som fungerar bättre än exempelvis artificiellt delat Ssp DnaB-intein. Detta eftersom 
artificiellt delade inteiner har lägre affinitet mellan delarna än naturligt delade inteiner, och de 
artificiella delarna kan bli olösliga då de uttrycks i celler. Npu DnaE-inteinet är 
snabbklyvande, då fullständig klyvning kan uppnås efter 30 minuter i rumstemperatur (Wood 
& Camarero 2014). 

Npu DnaE-inteinet används i ett protokoll av Guan och Chen (2017). Målproteinet fuseras 
med C-terminaldelen av inteinet (C-inteinet), och N-terminaldelen av inteinet (N-inteinet) 
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fuseras med CBD (kitinbindande domän). De båda konstrukten uttrycks i två olika E. coli-
stammar. En kitinmatris från New England Biolabs används för att immobilisera N-inteinet i 
kolonnen. N-inteinet och C-inteinet har hög affinitet för varandra vilket används för att få 
målproteinet att fastna i kolonnen. När N- och C-inteinet har associerats kan klyvning ske, så 
att rent målprotein kan elueras ut. Enligt protokollet krävs 30 minuters inkubering med DTT 
för att minst 80 % av inteinet ska klyva vid 22 °C. Klyvningen inhiberas av tvåvärda joner 
(såsom zinkjoner) och induceras av reducerande förhållanden, som vid tillsats av DTT (Guan 
& Chen 2017). Tillräcklig klyvning kan även ske vid tillsats av EDTA som bildar kelat med 
zinkjoner. Efter en timmes inkubering i rumstemperatur fås näst intill 100 % klyvning av 
inteinet vid tillsats av 5 mM EDTA (Guan et al. 2013). Guan och Chen (2017) kunde rena 
fram ca 10 mg målprotein per ml kitinmatris med en renhet på 80–90 %. Den största 
kontaminanten (10–15 % av erhållen produkt) var CBD-N-intein som lossnat från kolonnen, 
vilket lätt kan renas bort genom att använda en vanlig kitinmatris i ytterligare ett 
kromatografisteg. 

N-inteinet som immobiliserats på kitinmatrisen kan återanvändas. N- och C-inteinerna 
dissocierar vid pH 11,4, men detta pH påverkar inte bindningen mellan kitin och CBD. En 
tvätt vid detta pH innebär att C-inteinerna och eventuellt icke kluvna målproteiner tvättas bort 
ur kolonnen medan N-inteinerna sitter kvar, och kolonnen kan då användas igen. Guan och 
Chen (2017) testade återanvändning av kolonnen fyra gånger, och utbytet av målprotein var 
jämförbart alla gångerna. 

Delade inteiner kan också användas utan att använda en ytterligare affinitetstag som 
exempelvis CBD, som ovan används för att immobilisera den ena inteindelen i 
kromatografikolonnen. Cooper et al. (2018) immobiliserade N-inteinet av Npu DnaE till en 
agarosmatris. Denna reningsmatris har bindningskapaciteten 1–2 mg målprotein per ml 
bäddvolym i kolonnen. C-inteinet fuserades med ett målprotein. Efter att målproteinet med C-
inteinet som expressionstag fångats upp i kolonnen, på grund av affiniteten mellan N- och C-
inteinet, inducerades klyvning med en pH-ändring från 8,5 till 6,2. Författarna skriver att de 
flesta proteiner har kluvits av till minst 85 % om inkubering sker i fem timmar i 
rumstemperatur. Om det är möjligt att addera några aminosyrarester till målproteinets N-
terminal (sekvensen Met-Phe-Asn) kan klyvningshastigheten öka så att 95 % av målproteinet 
kluvits av efter två timmar. Denna N-terminalsmodifiering medför också att eventuellt för 
tidigt klyvande innan pH sänkts till 6,2 minimeras. Målproteinets tre första aminosyror i N-
terminalen spelar överhuvudtaget stor roll för hur effektiv klyvningen är, och påverkar därför 
hur lång inkubering som krävs för att klyvning ska ske. Om målproteinet har en prolinrest i 
sin N-terminal sker inte klyvning överhuvudtaget (Cooper et al. 2018). 

En nackdel med delade inteiner är att det generellt krävs extra steg i processen för uttryck och 
rening av proteiner. Först måste den ena inteindelen uttryckas i celler och immobiliseras i en 
kromatografikolonn, eventuellt med hjälp av en affinitetstag så som CBD. Därefter kan man 
rena målproteiner som uttryckts i andra cellkulturer. Ett sätt att undvika dessa extra steg 
skulle vara att köpa in en kommersiell inteinmatris där den ena inteindelen redan är 
immobiliserad. Tyvärr verkar ingen sådan matris finnas kommersiellt tillgänglig i dagsläget. 
Å andra sidan behöver inte N-intein immobiliseras i en matris inför varje proteinrening då 
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CBD används enligt Guan och Chen (2017), eftersom en matris med immobiliserat CBD-N-
intein kan återanvändas åtminstone fyra gånger. Självklart innebär det ändå mer arbete än att 
köpa in en färdig matris. 

Twin-Strep-tag® 

Det har ständigt skett förbättringar av Strep-tag® II/Strep-Tactin®-systemet. För ett antal år 
sedan lanserades en ny tag, inspirerad av Strep-tag® II-sekvensen, kallad Twin-Strep-tag®. 
Twin-Strep-tag® består av två Strep-tag® II-sekvenser sammankopplade med en linker 
(Schmidt TGM et al. 2013). 

Fördelen med Twin-Strep-tag® jämfört med Strep-tag® II är att den har en högre affinitet till 
Strep-Tactin®. Studien av TGM Schmidt et al. (2013) visade att Twin-Strep-tag® fuserat till 
ett Green Fluorescent Protein hade en starkare bindning till Strep-Tactin® gentemot Strep-
tag® II, som var fuserat till samma protein. Förekomsten av denna starkare bindning 
bekräftar även tillverkaren IBA GmbH (2019a) som även pekar på ytterligare fördelar med 
taggen. De menar att taggen är ett bättre alternativ om proteinet av intresse förekommer i en 
väldigt utspädd form, vilket också bekräftas av två oberoende studier utförda av TGM 
Schmidt et al. (2013) och Yeliseev et al. (2017). 

Dessutom är Twin-Strep-tag® ett bättre alternativ om proteinet påverkar inbindningen av 
Strep-tag® II till matrisen negativt (IBA GmbH 2019a). Schmidt T & Skerra (2015) påpekar 
också att taggen ibland kan påverkas negativt av det fuserade proteinet, men att problemet 
kan lösas med Twin-Strep-tag®. För att förbättra bindningsspecificiteten resulterade 
utvecklingen i en ny matris benämnd Strep-Tactin® XT. Denna matris resulterar i en 
betydligt starkare bindning till Twin-Strep-tag® och Strep-tag® II och bindningen förblir 
reversibel. Däremot resulterar den ökade affiniteten i att proteinet behöver elueras ut med en 
buffert innehållande 50 mM D-biotin samt att matrisen behöver regenereras med 10 mM 
natriumhydroxid istället för HABA (IBA GmbH 2017). 

Vidare är de olika varianterna av Strep-Tactin® XT i samma prisklass som Strep-Tactin® 
(IBA GmbH 2019k). D-biotin är kommersiellt tillgängligt och hittas exempelvis hos Sigma-
Aldrich (2019f) för 1 260 kr/g vid köp av ett gram. Trots att detta pris är billigare än priset 
per gram D-destiobiotin (2 290 kr/g vid köp av ett gram) kräver elueringen en betydligt högre 
koncentration av D-biotin (Sigma-Aldrich 2019m). För 1 L elueringsbuffert krävs därmed 
12,2 g D-biotin respektive 0,54 g D-destiobiotin, vilket resulterar i att kostnaden för bufferten 
innehållande D-biotin är drygt 12 gånger så dyr. Likt D-destiobiotin har D-biotin har ingen 
negativ påverkan på miljö eller hälsa (Sigma-Aldrich 2018d). 

Twin-Strep-tag® i kombination med Strep-Tactin® XT är därmed ett bra alternativ i fall då 
det krävs en högre bindningsaffinitet, om målproteinet stör Strep-tag® II eller om det 
förekommer i för låg koncentration. Men om detta inte är ett problem finns det inga större 
orsaker till varför detta system bör användas istället för Strep-tag® II/Strep-Tactin®-
systemet som är mer ekonomiskt fördelaktigt. Dessutom är Strep-tag® II betydligt mindre 
och chansen att det stör målproteinets funktion är därmed inte lika stor. 
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Sammanfattningsvis går utvecklingen av Strep-tag® II framåt och det kommer kontinuerligt 
nya varianter av taggen och matrisen med olika förbättrade egenskaper på marknaden. Vidare 
har D-biotin inte någon negativ påverkan på miljö eller hälsa. Det gör att det finns en stor 
framtidspotential för proteinrening inom detta område och området kommer troligen fortsätta 
expandera i framtiden. 
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Bilaga 3: Projektbeställning 

Thermo Fisher är ett företag som säljer produkter för in vitro diagnostik av allergi. Under 
senare tid har det visat sig att man kan uppnå bättre klinisk koppling om man analyserar IgE-
antikroppar mot enskilda allergena proteiner till skillnad från att analysera IgE mot ett extrakt 
av allergenkällan. Produktion av enskilda rekombinanta proteiner görs oftast i E. coli men för 
vissa proteiner är det endast möjligt att få ett funktionellt protein om det uttrycks i ett 
eukaryot expressionssystem såsom Pichia pastoris. 

Uppdrag: Kartlägga och utvärdera olika metoder för rening av rekombinanta proteiner 

För att underlätta rening av rekombinanta proteiner förses dessa oftast med en tag – ett antal 
aminosyror som ger möjlighet till effektiv rening genom affinitetskromatografi. För 
huvuddelen av våra rekombinanta proteiner använder vi His-tag som består av 6 histidiner. 
His-taggen ger möjlighet att rena med immobiliserade metalljoner – oftast Ni2+. Denna teknik 
har en rad fördelar; kolonnerna kan rengöras effektivt med 1M NaOH, taggen stör inte våra 
IgE-assays, flera kommersiella aktörer tillhandahåller reningsmatriser och tekniken är 
förhållandevis billig. Men, både nickel och imidazol som används vid elueringen är 
hälsofarliga och skadar miljön och vi vill därför titta på alternativa taggar. Dessutom har vi 
ibland behov av att använda ”verktygsproteiner”, t.ex. proteaser för klyvning av en 
fusionspartner, och det vore önskvärt att ha olika taggar på verktygs- proteinet och 
målproteinet för att underlätta separation av verktygsprotein och målprotein. Vi önskar en 
översikt över möjliga alternativa taggar och en jämförelse av dessa med His-tag. 

Parametrar att ta i beaktning är: kommersiell tillgänglighet av specifik matris för rening; 
renings-matrisens bindningskapacitet; rengöring/sanering av reningsmatris; miljöpåverkan; 
kostnader för reningsmatris inkl. ev. royalties om tekniken är patentskyddad; 
allergenicitet/immunreaktivitet av taggen; möjligheten att klyva bort taggen från 
målproteinet. 

I uppdraget ingår att göra en etisk analys av problemställningen och olika föreslagna 
lösningar. Vidare bör uppdraget utvärderas, både utgångspunkten och de utvärderade 
alternativen, i termer av hållbar utveckling, miljöhänsyn och samhällsnytta.  
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Bilaga 4: Buffertar 

GE Healthcare GSTrap HP-buffertar 

Reningsprotokollet tas från produkten GSTrap HP som är den färdig packad kolonn med 
Sepharose High Performance. De buffertar som finns färdiga att köpa på GE Healthcare till 
GST-affinitetskromatografin ses nedan. Det kan adderas 1–20 mM DTT till båda bufferterna 
för att förhindra oxidation av fria SH-grupper på GST. Det kan orsaka aggregering vilket 
leder till lägre utbyte (GE Healthcare 2006). 

● Bindningsbuffert 

PBS (140 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1,8 mM KH2PO4 med pH 7,3) 

● Elueringsbuffert 

50 mM Tris-HCl, 10 mM reducerad glutation med pH 8,0 

● Rening av utfällda eller denaturerade substanser 

6 M Guanidine-HCl och PBS pH 7,3 

● Rening av hydrofobt bundna substanser 

70 % etanol, PBS pH 7,3 

● Förvaringsbuffert 

20 % etanol  
(GE Healthcare 2006) 

PreScission Protease-buffertar 

● Elueringsbuffert 

50 mM Tris-HCl, 10 mM reducerat glutation , pH 8,0  

● Klyvningsbuffert 

50 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, 1 mM EDTA, 1 mM ditiotreitol (DTT), pH 7,0  

● Inhibitor 

100 mM ZnCl2 (< 50 % inhibition); 100 µM chymostatin; 4 mM Pefabloc 

(GE Healthcare 2016) 
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Trombin-buffertar 

● Elueringsbuffert 

 50 mM Tris-HCl, 10 mM reducerad glutation, pH 8,0 

● Klyvningsbuffert 

 PBS: 140 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1,8 mM KH2PO4, pH 7,3 

● Trombin-lösning 

500 enheter i 0,5 ml PBS 

(GE Healthcare 2016) 

Faktor Xa-buffertar 

● Elueringsbuffert 

 50 mM Tris-HCl, 10 mM reducerad glutation, pH 8,0 

● Klyvningsbuffert 

50 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, 1 mM CaCl2, pH 7,5 

● Factor Xa-lösning 

 400 enheter i vatten för att ge slutlig lösning med 1 enhet/µl 

(GE Healthcare 2016) 

Thermo Fisher Scientific Pierce™ Glutathione Superflow-buffertar 

● Jämvikts- och tvättbuffert 

125 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, pH 8,0 

● Elueringsbuffert 

125 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, 100 mM reducerad glutation, pH 8,0 

● Regenereringsbuffert 

125 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, pH 8,0. Ultrarent vatten 

● Reningssubstanser 

6 M guanidin-HCl, 70 % etanol i ultrarent vatten, ultrarent vatten 

● Förvaringslösning 
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0,05 % NaN3 eller 20 % etanol. 
(Thermo Fisher Scientific 2012a) 

Buffert HiTrap Benzamidine FF (Trombin/Faktor Xa) 

● Förvaringslösning 

20 % etanol i 0,05 M acetatbuffert, pH 4 

● Bindningsbuffert 

  20 mM natriumfosfat, 0,15 M NaCl, pH 7,5 

● Elueringsbuffert 

  20 mM p-aminobenzamidine i bindningsbuffert 

● Tvättbuffert 

Generell rekommendation att använda lösning med guanidin-HCl 

(GE Healthcare 2007) 

Strep-Tactin® Superflow-buffertar 

● Elueringsbuffert 

50 mM NaH2PO4, 300 mM NaCl, 2,5 mM destiobiotin 

● Regenereringsbuffert 

50 mM NaH2PO4, 300 mM NaCl, 1 mM HABA 

● Tvättbuffert 

 50 mM NaH2PO4, 300 mM NaCl 

(Maertens et al. 2015b) 

Alternativa innehåll: 

● Elueringsbuffert 

2,5 mM destiobiotin, 150 mM NaCl, 100 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 8 

● Tvättbuffert 

150 mM NaCl, 100 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 8,0 

(Sigma-Aldrich 2019c) 

Färdig elueringsbuffert (Buffer E), regenereringsbuffert (Buffer R) och tvättbuffert (Buffer W) 
finns även att tillgå hos IBA GmbH (IBA GmbH 2019l).  
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Bilaga 5: Proteaser 

Trombin 

Trombin är ett serinproteas och kan utföra precis klyvning vid sitt specifika klyvningsställe. 
Vid inkubering i 16 timmar vid 22 °C kan en enhet av trombin klyva > 90 % av GST-taggat 
protein (GE Healthcare 2019d). Klyvningen kan dock ta kortare tid, mellan 2–16 timmar, 
beroende på egenskaperna av målproteinet (GE Healthcare 2014a). Trombin kan även utföra 
klyvningen samtidigt som proteinet fortfarande är bundet till matrisen (GE Healthcare 
2019d). 

Faktor Xa 

Faktor Xa är framrenat ur plasma från oxdjur och klyver proteiner efter sekvensen Ile-Gly-
Glu-Arg. Även en enhet av faktor Xa kan klyva > 90 % av GST-taggat protein vid inkubering 
i 16 timmar vid 22 °C (GE Healthcare 2019e). Inkuberingstiden beror dock, som för trombin, 
på målproteinet (GE Healthcare 2014a). Med faktor Xa finns även möjligheten att klyva av 
taggen när proteiner fortfarande är bundna till flera av GE Healthcares matriser (GE 
Healthcare 2019e). 

PreScission Protease 

PreScission Protease är ett fusionsprotein av GST och humant rhinovirus (HRV) 3C. Detta 
innebär att proteaset klyver GST-taggen från det immobiliserade målproteinet samtidigt som 
proteaset själv adsorberas till kolonnen. Till skillnad från de andra proteaserna har 
PreScission Proteas en låg inkuberingstemperatur. Vid inkubering i 16 timmar vid 5 °C kan 
en enhet klyva > 90 % av GST-taggat protein (GE Healthcare 2019f). Precis som de andra 
proteaserna skiljer sig den optimala inkuberingstiden för olika målprotein (GE Healthcare 
2014a). PreScission Protease klyver mellan Gln och Gly i sekvensen Leu-Glu-Val-Leu-Phe-
Gln-Gly-Pro (GE Healthcare 2019f). 

Alla dessa tre proteaser erbjuder alltså klyvning av GST-taggen när proteiner är 
immobiliserade på kolonnen. Skillnaden är att PreScission Protease också binder in till 
matrisen medan faktor Xa och trombin rinner igenom kolonnen. Detta medför alltså att 
PreScission Proteas inte kommer elueras ut tillsammans med målproteinet, utan är 
immobiliserat till kolonnen, och kommer därför inte kontaminera det kluvna målproteinet. 

Med faktor Xa och trombin finns både möjligheten att först eluera ut protein tillsammans med 
GST-taggen för att sedan klyva av taggen eller klyva av proteinet när det är immobiliserat till 
kolonnen. Vid klyvning på kolonnen kan en GSTrap-kolonn direkt kopplas till en HiTrap 
Benzamidine FF (high sub)-kolonn. Det kluvna målproteinet rinner rakt igenom HiTrap 
Benzamidine-kolonnen medan proteaset binder in till kolonnen. Detta medför alltså att man 
även här undviker att proteinet kontamineras av proteaset. De bundna proteaserna i HiTrap 
Benzamidine-kolonnen kan sedan elueras ut med elueringsbuffert. För att återanvända 
proteaserna kan man använda en avsaltningkolonn för att byta buffert i fraktionerna 
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innehållande proteaser. Genom att sedan tvätta kolonnen med bindningsbuffert är kolonnen 
redo att användas igen (GE Healthcare 2016). 
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Bilaga 6: Sammanställande tabell över inteiner 
Tabell 2: Sammanställning av inteiner. Vertikalt listas parametrarna vi jämfört inteiner mellan samt 
källa. Horisontellt listas olika typer av inteiner. 

Namn Fusionsplats 
(målproteinets 
N- eller C-
terminal) 

Klyvnings- 
inducering 

Tid, 
temperatur och 
pH för 
inkubering 

Kommersiell 
tillgänglighet 

Källa 

Sce VMA1 N DTT eller L-
cystein 

40 h 

16–23 °C 

pH 8,0–8,5 

pTYB21- 
vektor från 
NEB 

1, 2, 3 

Mxe GyrA C DTT Ca 18 h 

4 °C 

pH 8,0–8,5 

pTXB1- 
vektor från 
NEB 

2, 3 

Ssp DnaB N Kontrollerad pH-
förändring 

Ca 18 h 

25 °C 

pH 6,0–7,0 

pTWIN1- 
vektor från 
NEB 

2, 4 

∆I-CM N Kontrollerad pH-
förändring 

4–6 h 

37 °C 

pH 6,5 

Finns ej 
kommersiellt 
tillgängligt 6 

5 

 

1. New England Biolabs 2019f 
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6. Den verkar inte finnas tillgänglig kommersiellt, men eventuellt kan sekvensen ändå 
användas då patentet endast är verksamt i USA (Belfort et al. 2005). 


