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Sammanfattning 
Denna rapport utfördes efter en beställning från företaget Affibody AB. Företaget använder 

för närvarande antibiotikan kanamycin när de selekterar fram bakterier i sitt 

expressionssystem. Då kanamycin har klassats som toxisk mot prokaryota och vissa 

eukaryota organismer önskade Affibody AB i sin beställning att få ett mer hållbart 

expressionssystem alternativt hållbar avfallshantering vad gäller användningen av 

kanamycin. Resultatet av rapporten visar tydligt att kanamycin är hälsofarligt och att 

speciella åtgärder krävs vid användning av det. Därför kan en slutsats dras att Affibody bör 

förändra sin hantering av kanamycin. I rapporten presenteras en utförlig förklaring till 

kanamycins mekanism och klassificering. Rapporten innehåller även rekommendationer för 

hur kanamycin bör hanteras och olika förändringsförslag till deras nuvarande 

expressionssystem. Förslagen är uppdelade i kort- respektive långsiktiga lösningar. För alla 

förslag presenteras för- och nackdelar och de har blivit rangordnade efter komplexitet med 

avseende på hur många förändringar som krävs för att systemet ska fungera, kostnad och 

effektivitet. Förändringsförlagen innefattar både förändringar inom nuvarande 

expressionssystem och förändringar som innebär införandet av helt nya kanamycinfria 

system.  
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Bakgrund 
Affibody AB är ett svenskt bioteknikföretag som grundades av forskare från Kungliga 

Tekniska Högskolan och Karolinska Institutet 1998. Företaget använder sig av 

egenutvecklade teknologi-plattformar och strävar efter att utveckla nästa generations 

proteinläkemedel. Det som idag kännetecknar företagets verksamhet är deras egna 

Affibody®-molekyl, molekylen fungerar som en affinitetsmolekyl likt en antikropp. 

Molekylen är endast av en storlek på 6 kDa i jämförelse med en vanlig antikropp som har en 

storlek på ungefär 150 kDa, och har bevisats vara framgångsrik vid olika medicinska 

tillämpningar på människor. Företaget har lyckats skapa ett stort bibliotek av Affibody®-

molekyler med olika unika bindningsställen på grund av valda mutationer. Utöver 

Affibody®-molekylen har företaget även skapat en teknologi kallad Albumod
TM

, denna 

teknik förlänger halveringstiden för peptider i blodet. Affibody AB har ett flertal samarbeten 

med framgångsrika biotekniska företag med olika pågående projekt.  

  

Vid uttryck av rekombinanta proteiner använder sig Affibody AB idag av antibiotikan 

kanamycin i sitt selektionssystem. Då kanamycin och andra antibiotika i viss mån har klassats 

som toxisk mot organismer är det viktigt att ha en hållbar processmetod alternativt hållbar 

avfallshantering vad gäller användningen av kanamycin. På grund av att även 

uppmärksamheten kring antibiotikaanvändning på senare år blivit mycket större misstänker vi 

att det finns god anledning att tro att reglerna kring användningen av antibiotika kommer att 

skärpas. Det är med denna nya syn på antibiotika som företaget nu vill hitta nya alternativa 

metoder till sitt nuvarande system som är mer hållbart för framtiden. För att ligga i 

branschens framkant vill företaget nu hitta hållbara alternativa metoder som fortfarande kan 

uttrycka minst lika mycket protein som deras system gör idag. Metoderna ska även vara 

tillämpbara på industriell skala.  

  

För att hjälpa Affibody AB att uppnå sina mål presenteras i denna rapport bakgrunden till 

användandet av kanamycin, dels som selektionsmedium men också som läkemedel. Att förstå 

mekanism och toxicitet är en viktig grund för att kunna ta ställning till användning av 

kanamycin. Det framgår i denna rapport hur andra myndigheter klassar och destruerar 

kanamycin, och med hjälp av denna information dras en slutsats om hur man på bästa sätt bör 

hantera avfall innehållande kanamycin. Det ges även förslag på alternativa metoder som 

utesluter kanamycin i selektionssteget, samt förslag på metod där koncentrationen av 

kanamycin är betydligt lägre än vad Affibody AB använder idag. Vad som bör finnas i åtanke 

vid läsning av denna rapport är att förslagen ej har testats praktiskt utan alla förslag är endast 

teoretiska. Följaktligen kan metoderna inte antas fungera korrekt i praktiken. 
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Mål 
Utifrån beställningen från Affibody AB har vi satt upp som mål att presentera fyra 

rangordnade och dokumenterade förslag på nya reningsmetoder, destruktionssteg och 

expressionssystem för rekombinant proteinproduktion i E. coli. Förslagen kommer att hjälpa 

Affibody AB att komma ifrån sitt problem kring användandet av kanamycin. De nya 

förslagen ska ligga inom regelverkets ramar och eventuella framtida justeringar av dessa. De 

presenterade förslagen ska inte producera en mindre proteinmängd än vad företagets system 

gör idag.   

Metod 
Informationen som presenteras i rapporten har tagits fram genom litteratursökning och via 

kontakt med sakkunniga personer. Till sakkunniga personer räknas exempelvis anställda på 

Solna vatten och forskare på universitet. För litteratursökning har databaser så som bland 

annat PubMed använts. Kontakten med sakkunniga personer har mestadels skett via mail men 

det har även förekommit muntliga intervjuer och telefonsamtal. 

Avgränsningar 
Då projektet är rent teoretiskt är en av projektets avgränsningar att inga praktiska laborationer 

har tillämpats på de olika framtagna förändringsförslagen. Istället har all information hämtats 

teoretiskt och de system som presenteras är därmed endast valda baserat på teoretisk 

information tagen från artiklar och muntliga källor. Med denna avgränsning följer att inga 

garantier kan ges att systemen verkligen fungerar rent praktiskt i den avsedda produktionen. 

Ytterligare en avgränsning ligger i att systemen inte presenteras på ett sådant detaljerat sätt att 

de går att tillämpa direkt, i och med att ingen fullständig protokoll för experimenten 

presenteras. Valet av de framtagna systemen bygger på beställarens önskemål om att de nya 

systemen och förändringsförslagen inte bör bidra till att deras produktion minskar, samt att 

det nya systemet ska kunna tillämpas på en större industriell skala. 
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Kanamycin 
Den mest frekvent använda antibiotika som idag används inom industrin för 

proteinproduktion är kanamycin. Kanamycin tillhör gruppen aminoglykosider, se figur 1 för 

kanamycins struktur, och upptäcktes för första gången av H. Umazawa vid Nationella 

Hälsoinstitutet i Japan år 1957 (Umezawa, 1958).   

 

 
Figur 1. Figuren visar strukturen av kanamycin. (PubChem, kanamycin, 2015) 

Mekanism för kanamycin i prokaryota celler 

En välstuderad mekanism är hur kanamycin interagerar med ribosomen i prokaryota celler. 

Kanamycin har förmågan att förhindra bakteriers proteinsyntes. Kanamycin interagerar med 

ribosomen i prokaryota celler och binder irreversibelt till 16S rRNA på 30S-subenheten av 

ribosomen och blockerar därmed elongeringen av translationen. Kanamycinet förhindrar på 

detta sätt att tRNA:t kan binda till den ribosomala A-platsen genom att binda in till 

avkodningsregionen vid 3’- änden av rRNA:t, vilket leder till att translationen stoppas, se 

figur 2 (Faraji, et al., 2006). Kanamycin kan även störa translationen som redan har initierats 

och orsakar då läsfel av mRNA:t. När kanamycin har felöversatt tillräckligt många proteiner 

kommer cellerna slutligen att sluta fungera (Kestell, et al., 2002). Aktivitet har bevisats i både 

grampositiva och gramnegativa bakterier, dock är det främst i gramnegativa bakterier som 

kanamycin riktar sig (EMA, 1999).  
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Figur 2. Figuren visar hur kanamycin binder in och sätter sig på den lilla subenheten på ribosomen och kommer 

förhindra translationen genom att tRNA:t ej kan binda helt och hållet till den ribosomala A-platsen och sätter då 

stopp för vidare translation. (Modifierad från Rahim et al., 2011)  

 

Vad som dock inte är lika välstuderat men som det finns en hel del hypoteser om är att 

kanamycin även har andra effekter på gramnegativa bakterier. Det har ett flertal gånger 

försökts bevisats att kanamycin har sekundära måltavlor i prokaryoter. Att kanamycin ska ha 

sekundära måltavlor i cellerna grundar sig på analoger till kanamycin. De har visat sig orsaka 

andra skador i cellerna än att bara interagera med ribosomen och förhindra translationen 

vilket styrker hypotesen om att även kanamycin fungerar på liknande sätt. Experiment gjorda 

av Kestell et. al 2002 indikerar att kanamycins sekundära mål verkar vara att ”attackera” 

cellmembranet samt att inhibera DNA- och RNA-syntes. Detta testades genom att införa 

radioaktivt glukos och leucin i kanamycinkänsliga E.coli-stammar för att sedan studera 

resultatet. Man upptäckte då en ökning av glukos i lipidmembranet vilket indikerar att 

cellmembranet tar skada av kanamycin. Det kunde även konstateras att den radioaktiva 

fördelningen av leucin minskade betydligt i den kanamycinkänsliga stammen. Detta är dock 

ett bevis på vad man redan vet, nämligen att kanamycin förhindrar proteinelongeringen 

(Kestell, et al., 2002). 

Toxicitet 

Kanamycin har bevisats vara toxisk i flera levande eukaryota organismer, bland annat 

reproduktionstoxisk i marsvin. Detta bevisades i en studie där man lät dräktiga marsvin 

behandlas med kanamycin. Marsvinens ungar uppges ha påverkats av kanamycinet till den 

grad att de fått nedsatt hörsel. Därav bör man ha i åtanke att kanamycin kan ha liknande 

toxicitet mot människor. Kanamycin kan orsaka njurproblem, hörselskador och allergier. Det 

kan till och med leda till dövhet och allvarliga njurskador vid för höga koncentrationer av 

kanamycin (Dumas et al. 1982).  
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Studier som har gjorts på råttor har antytt att kanamycin och andra aminoglykosider skadar de 

sensoriska cellerna i innerörat, vilket följaktligen resulterar i hörselnedsättning. Dock så har 

kanamycin visat sig ha toxiska effekter på nyfödda råttor som har blivit utsatta för kanamycin 

mellan 8-16 dagar efter deras födelse men däremot inte visat någon större påverkan på 

ungarnas hörsel när de blivit utsatta för kanamycin som foster (Onejeme et al., 1984). 

 

Det finns även tester gjorda på lammfoster där man injicerade kanamycin genom lammens 

vänstra rundfönstermembran i öronen. Dessa studier antydde att de sensoriska cellerna i 

öronen endast saknades på de foster som blev för tidigt födda (Meixner, et al., 1999). Med 

denna upptäckt vet man inte riktigt om djuren faktiskt tål att bli utsatta för kanamycin eller 

om de sensoriska cellerna hinner reparera sig innan födsel. Vad man däremot vet är att 

fostervävnad reparerar sig bättre än vuxenvävnad, vilket indikerar på att lammens 

fostervävnad hann reparera sig från kanamycinets påverkan. Med dessa olika studier kan det 

konstateras att kanamycin har förödande effekter på olika däggdjurs hörsel och de bör därför 

inte utsättas för kanamycin i onödan. Med detta som underlag bör kanamycin klassas som 

hälsofarlig.  

Nuvarande hantering av kanamycin 
Nedan presenteras en sammanställning av hur kanamycin hanteras och destrueras av olika 

universitet och vattenverk i Sverige. Som tidigare nämnts finns det goda anledningar att tro 

att reglerna kring användningen av kanamycin och antibiotika generellt kommer att bli 

striktare. Med detta i åtanke kan därför denna sammanställning fungera som riktlinje när man 

vill ta ställning till hur man bör hantera kanamycin. Denna sammanställning har gjort efter 

mailkontakt med personer från universitet och vattenverk där frågor kring deras hantering av 

kanamycin har ställts. Information har även hämtats från respektive hemsidor.     

Kanamycinhantering av universitet  

För att kunna fastställa rådande riktlinjer för destruering av kanamycin på olika institutioner 

undersöktes sex olika svenska universitets utarbetade manualer för avfallshantering av olika 

aminoglykosider. Vid denna undersökning kunde en slutsats dras att samtliga universitet 

delade en uppfattning om att kanamycin inte bör hällas ned i slask efter användning. Detta på 

grund av att kanamycin ej går att destruera fullständigt på lab, samt att alla kontaktade 

universitet har ordnade riktlinjer som menar att kanamycin ej förstörs vid autoklavering eller 

kokning och därmed bör skickas iväg för förbränning, se bilaga 1. Även sakkunniga personer 

vid dessa respektive universitet kontaktades för att styrka dessa riktlinjer. (Prof. Morgenstern 

- Inst. för miljömedicin (IMM), C6, Karolinska Institutet) 

Sammanfattningsvis går det att dra slutsatsen att de riktlinjer som för närvarande finns 

angående avfallshanteringen av kanamycin resulterar i att samtliga universitet vidtar åtgärder 
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för att säkerställa att destrueringen av kanamycin sker på ett godtagbart och säkert sätt. Detta 

eftersom att samtliga universitet uppger att det inte är möjligt att destruera kanamycin på 

plats för att sedan hälla i vask, på grund av egenskaper som gör att kanamycin ej förstörs vid 

autoklavering.  

Restriktioner från vattenverk 

Vid en undersökning angående hur tre olika myndigheter (Uppsala vatten, Stockholms vatten 

och Solna vatten) förhåller sig till utsläpp av kanamycin kunde man konkludera att alla 

vattenverk kom fram till samma slutsats: kanamycin får inte släppas ut i avloppet, se bilaga 2. 

Det förstärks av att Sigma-Aldrichs säkerhetsblad 2014 med direktiv från EG-förordningen 

2006 klassar kanamycin som farligt och rekommenderar att den inte släpps ut i avloppet utan 

lämnas för avfallshantering. I miljöbalken ställs det krav på att allt avfall ska hanteras på ett 

hälso- och miljömässigt godtagbart sätt, en specifik avfallshanteringsplan utarbetas och 

personen ansvarig för att det sker är personen som är ansvarig för verksamheten (Miljöbalk, 

15 kap.1998). För kanamycin innebär en hälso- och miljömässig godtagbar hantering 

förbränning då kanamycin är stabil och överlever autoklavering. I avfallsförordningen klassas 

inte kanamycin som farligt avfall, endast cytotoxiska och cytostatiska läkemedel klassas som 

farligt avfall.  

 

Med all information som tidigare nämnts och under rubrikerna mekanism och toxicitet som 

underlag anser vi att att kanamycin bör klassas som farligt avfall och förbrännas för 

destruktion. Detta anser vi även om avfallsförordningen inte klassar det som farligt avfall, 

ändå anser vi att vi har tillräckligt med belägg för att bevisa att kanamycin är hälsofarligt 

samt att även EG-förordningen klassar det som farligt. Därför är det viktigt att Affibody AB 

ser till att hanteringen av kanamycin följer dessa restriktioner. 

Förändringsförslag för nuvarande expressionssystem 
En lösning på problemet kring hanteringen av kanamycin skulle vara att ha kvar det 

nuvarande expressionssystemet men att se över användandet av antibiotikan. Detta skulle 

kunna innebära att man antingen skulle kunna förbränna den använda antibiotikan, använda 

sig av en analog, sänka koncentrationen eller kombinera dessa tre förbättringsförslag. 

Eftersom det nuvarande expressionssystemet producerar en önskad mängd produkt är det av 

intresse att fortsätta använda sig av denna metod.   

Kromatografi och förbränning 

Med tanke på att de flesta universitet skickar iväg sina kanamycinrester för förbränning har vi 

tittat på hur detta rent praktiskt kan göras. Det finns två alternativ när det gäller förbränning 

av kanamycin. Det ena är att efter att man har centrifugerat ut den önskvärda produkten ur 
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mediet bakterierna växer i, skickar all den kvarvarnade vätskan, innehållande kanamycin, till 

förbränning. Ett annat alternativ är att först separera antibiotikan från det förbrukade mediet 

och sedan förbränna den reducerade volymen i dragskåp på laboratorium eller skicka den för 

förbränning, nedan presenteras de båda alternativen. 

Förbränning på återvinningscentral 

Eftersom att Affibody AB är beläget i Solna skulle detta innebära att de skickar det 

förbrukade mediet till SÖRABs återvinningscentral i Hagby, Täby (för adress och 

kontaktuppgifter, se bilaga 3). SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag i norra Stockholms län 

som förbränner bland annat läkemedelsrester, kanamycin hör till klassen läkemedelsrester. 

SÖRAB tar emot läkemedelsrester på Hagby återvinningsanläggning till en kostnad av 46 

kr/kg vilket gör att en odling på 20 liter skulle kosta ca 920 kr att förbränna (SÖRAB, 2015).  

Separation och sedan förbränning 

Det finns två sätt att separera antibiotikan från odlingmediet där man använder sig av 

antibiotikans molekylära egenskaper. Den ena utnyttjar kanamycins affinitet till kopparjoner 

(Cu
2+

) och den andra att aminogrupperna i kanamycin är laddade (NH3
+
) i ett visst pH-

intervall.  

 

IMAC: 

Kanamycin innehåller fyra aminogrupper NH2, se figur 1, som är baser och effektiva 

bindningssäten för kopparjoner. Den här separationsmetoden grundar sig i just detta, att 

kanamycin via sina aminogrupper har affinitet till kopparjoner. Detta har fastställts 

experimentellt genom att man har studerat kanamycin och dess interaktioner med både 

toxiska och basiska metalljoner (Szczepanik et al., 2003). Det faktum att kanamycin har 

affinitet till kopparjoner gör att man kan separera den förbrukade antibiotikan från lösningen 

med hjälp av affinitetskromatografin IMAC, Immobilized Metal ions Affinity 

Chromatography, se bilaga 4. 

 

Ett problem vid separation av kanamycin är att andra komponenter, så som proteiner, skulle 

kunna konkurrera med antibiotikan genom att ha starkare affinitet till kopparjonerna än vad 

kanamycin har. Detta ska dock inte vara något problem eftersom separationen av kanamycin 

skulle ske efter centrifugeringen av odlingsmediet (Fridman, 2013) där den största andelen 

protein redan har eliminerats från mediet. Och även om en viss mängd protein skulle finnas 

kvar i mediet skulle det inte vara tillräckligt hög koncentration för att kunna konkurrera med 

antibiotikan. Det spelar heller ingen roll om en viss del protein följer med eftersom vi inte 

behöver få ut antibiotikan i ren form (muntlig information. Gunnar Johansson. Prof. Inst. för 

kemi – BMC, Biokemi. Uppsala universitet). 
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 Ett annat problem skulle vara att kommersiell kanamycinsulfat innehåller ett flertal 

komponenter. I en studie där man använde sig av vätskekromatografi och ”pulsed 

electrochemical detection on a gold electrode” kunde man separera och vidare identifiera åtta 

komponenter i kommersiell kanamycinsulfat, se bilaga 5 (Adams et al., 1996). Affibody AB 

köpte tidigare kanamycinsulfat från Sigma Aldrich AB men har bytt leverantör och köper 

numera kanamycin från Th.Geyer. Th.Geyer säljer en kanamycinlösning som innehåller 

endast kanamycin A och saltlösning (natriumklorid) (Technical data sheet, Kanamycin 

solution 100X, 2015). Oberoende av vilken leverantör de väljer bör det inte påverka 

separationen eftersom att alla de åtta komponenterna är aminer och bör enligt struktur bilda 

komplex med kopparjoner på liknande sätt som kanamycin A (muntlig information. Gunnar 

Johansson. Prof. Inst. för kemi – BMC, Biokemi. Uppsala universitet). 

 

Jonbyteskromatografi: 

Den andra separationsmetoden utnyttjar att kanamycins fyra aminogrupper kan vara 

protonerade. Den tilltänkta metoden kallas jonbyteskromatografi och separerar laddade 

molekyler från icke laddade komponenter genom att en elektrostatisk kraft uppstår mellan 

matrisen och de laddade molekylerna, se bilaga 6. Dock har inte kanamycin någon 

isoelektrisk punkt eftersom att ingen av de funktionella grupperna, NH2 (aminogrupp) eller 

OH (hydroxidgrupp), kommer att deprotoneras i vattenlösning, i och med att deras pKa-

värden är för höga. Det som är intressant i detta fall är pKa-värderna för de konjugerande 

syrorna, dvs. de protonerade aminogrupperna (muntlig information. Adolf Gogoll. Prof. Inst. 

för kemi – BMC, Organisk synteskemi. Uppsala universitet). Detta måste bestämmas 

experimentellt och har gjorts ett flertal gånger under varierande omständigheter 

 

Enligt studie är de fyra pKa-värdena för aminogrupperna 6.19, 7.42, 8.16 och 9.03. pKa-

värdet är ett jämviktsvärde då hälften av molekylerna är protonerade  ([AH] = [A
-
]) och man 

kan tolka värdena som att vid ett pH-värde runt 6.19 kommer hälften av mängden kanamycin 

vara trefaldigt protonerad (3+) och hälften fyrafaldigt protonerad (4+) och i denna form 

skulle kanamycin kunna separeras med hjälp av en katjonbytare (Szczepanik et al. 2002). I en 

annan studie gjord inom samma område studerade man hur de fyra pKa-värdena förändras vid 

olika koncentrationer av natriumklorid (som fungerade som en elektrolyt) och sulfatjoner. 

Man studerade även hur värdena förändrades vid olika temperaturer och att pKa-värdena 

förändras inte tillräckligt mycket för att förhindra en eventuell separation med katjonbytare 

(Fuentes-Martineez et al., 2010). 
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Jämförelser: 

Att köpa färdigpackade kolonner för både IMAC och jonbyteskromatografi kostar ungefär 

lika mycket, drygt 4000 kr (GE Healthcare Life Science och VWR International). Eftersom 

att fokus ligger på att separera antibiotikan från odlingsmediet och att det inte spelar någon 

roll att andra komponenter följer med, behöver dessa kolonner inte ha så hög noggrannhet 

och blir då lite billigare. Båda kolonnerna kan packas av laboranten själv vilket sänker 

kostanden. Kolonnerna kan även återanvändas. Vid användning av IMAC bör man ha i 

åtanke att det tillkommer en kostnad för kopparjonerna som behövs för att ladda kolonnen.  

 

Med tanke på att IMAC-kolonnen blir något dyrare för att kolonnen måste laddas med 

metalljoner som i sin tur även innebär ett extra arbetssteg, föreslår vi att man använder sig av 

jonbyteskromatografi om man väljer att separera antibiotikan innan förbränning.         

Analoger till kanamycin 

För att finna ett bättre alternativ till kanamycin kan en analog aminoglykosid vara en möjlig 

kandidat eftersom att aminoglykosiderna som en följd av analogin har väldigt liknande 

struktur och därmed verkar och inaktiveras av samma mekanism. En sådan analog är 

neomycin, som likt kanamycin verkar hämmande på initiering av biosyntesen genom att 

binda till 30S-ribosomen. Följaktligen förhindras translation i cellen (Faraji et al., 2006). 

Bakterier som transformerats och tagit upp plasmiden kopplad till resistensgenen kommer 

enligt den nuvarande expressionsmetoden att vara resistenta mot kanamycin, men möjligtvis 

också resistenta mot neomycin till följd av aminoglykosidernas fullständiga korsresistens 

(Huoang et al., 1977). 

 

En fördel med användandet av neomycin som selektionsmedium är att destrueringen blir 

lättare i jämförelse med kanamycin vars nödvändiga destrueringmetod är mer avancerad och 

följaktligen blir mer kostsam. Enligt rekommendationer på olika myndigheter och universitet 

i Sverige kan neomycin destrueras på plats genom autoklavering eller kokning för att sedan 

hällas ned i vask, se bilaga 7. Destrueringssteget blir därmed betydligt lättare och billigare för 

neomycin då avfallshanteringen ej bör ske i uppdrag av ett företag så som i fallet med 

kanamycin. Ytterligare en viktig faktor vid val av alternativ analog selektionsaktör ligger i 

kostnaden. Neomycin tycks ligga i ungefär samma prisklass som kanamycin vilket är en klar 

fördel även om mängderna som används i detta syfte inte är i stor industriskala. 

 

Neomycin har sedan sin upptäckt 1944 visat sig vara väl användbar och effektiv vid 

behandling av ett brett spektrum av olika sjukdomar. Användandet av neomycin som 

läkemedel har dock i efterhand genom flera studier bevisats vara hälsofarligt och studierna 

stöder teorin om att neomycin har högst toxicitet bland andra aminoglykosider (Kirkegaard et 
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al., 2005). Neomycin räknas, likt kanamycin och andra analoger, främst som cochleartoxisk, 

vilket innebär att den påverkar de inre och yttre hårcellerna i örat och kan ge 

hörselnedsättning och tinnitus (Au et al., 1986). Högre doser av neomycin har genom studier 

dessutom bevisats orsaka neuromuskulära blockader vilket påverkat användandet till den grad 

att endast utvärtes behandlingar av neomycin som läkemedel numera rekommenderas 

(Aubrecht et al., 2010). Dock är det viktigt att beakta att toxiciteten bevisats genom intagande 

av neomycin i medicinskt syfte och därmed till största del bör tas i hänsyn då brukandet av 

neomycin innefattar intagande som just läkemedel (Kirkegaard et al., 2005). Ett antagande 

kan då göras att hanteringen av neomycin på laboration inte avser att användas i detta syfte 

utan sträcker sig innanför säkerhetsanvisningarna, och därmed bör toxiciteten endast tas i 

beaktande utan att utesluta neomycin som ett möjligt alternativ till kanamycin. Ett sådant 

antagande styrks och verkar rimligt att göra enligt Mikael Wikström, förste 

forskningsingenjör och biosäkerhetsexpert vid Instutitionen för molekylärbiologi, Umeå 

Universitet. 

Sub-minimal inhiberande koncentration 

I traditionell selektion med antibiotika används koncentrationen 50 ug/ml i lösningen. Det är 

en koncentration som ligger över alla MIC- värden (Minimala Inhiberande Koncentrationen). 

Detta kan anses vara nödvändigt vid selektion av singelkolonier på plattor eller re-stryk, men 

vid en fermentation av en bakterie behövs inte samma höga koncentration av antibiotika för 

att få en effektiv fermentation. Tanken med att selektera bakterier på sub-MIC nivå vid 

fermentationssteget är att man ska försöka hitta den lägsta koncentrationen av antibiotika som 

kan selektera plasmiden. Detta förslag baseras på tidigare resultat gjorda av Erik Gullberg år 

2014. 

  

För att en antibiotikakoncentration under MIC-värdet ska kunna användas för selektion krävs 

det att antibiotikan är tillväxtinhiberande enligt Gullberg. Ett exempel på detta skulle vara 

kanamycin som sätter sig direkt på ribosomens lilla subenhet, se rubriken Mekanismer. 

Anledningen till detta är att antibiotikan måste kunna få alla plasmidlösa bakterier att växa 

lika långsamt eller långsammare än bakterier med plasmider, även om antibiotikan inte totalt 

inhiberar eller dödar bakterierna.  

  

Genom att se vid vilken koncentration som selektionskoefficienten blir noll kan man få ut den 

minimala selektiva koncentrationen (MSC) för plasmiden. Vid denna koncentration kommer 

de plasmidlösa bakterierna att växa lika långsamt som de bakterier med plasmiden. 

Selektionskoefficinten är ett mått på hur mycket fortare den ena stammen växer jämfört med 

den andra, i detta fall jämför man den plastmidfria stammen med den plasmidbärande. 

Värdena som fås enligt grafen i figur 3 är förhållandet mellan koncentrationen antibiotika och 
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skillnad i procent på tillväxthastigheten hos de två olika stammarna. Sambandet ser linjärt ut i 

grafen men för alla andra antibiotikum har förhållandet varit kvadratiskt och på grund av 

detta kan man dra slutsatsen att även dessa värden kommer att bli kvadratiska om grafen 

förlängs.  

 
Figur 3. Selektionskoefficienten(%) är plottad mot antibiotikakoncentrationen(ug/ml). Y-axeln står för hur fort de 

plasmidbärande bakterierna växer jämfört mot de plasmidlösa. Genom att använda sig av grafen kan man se när 

selektionskoefficienten är lika med noll och detta motsvarar värdet för minimala selektiva koncentrationen (0,47 

ug/ml). Dessa värden är från en nio timmar lång odling (Modif. från Gullberg et al., 2014). 

 

Om man ska försöka räkna ut MSC från grafen kan man förutsätta att de plasmidfria 

bakterierna kommer att påverkas lika mycket av antibiotikan vid varje odling, det kommer 

innebära att samma mängd antibiotika alltid kommer att inhibera bakterierna till samma grad. 

Matematiskt innebär det att lutningen på grafen alltid kommer att vara densamma oavsett 

vilket konstrukt man använder. Det som däremot kommer att skilja sig för varje konstrukt är 

vart grafen skär y-axeln. För att ta reda på detta värde kommer ett kompetitivt test behöva 

göras, se bilaga 8. 

 

Som tidigare nämnts kommer grafen förmodligen närma sig en kvadratisk funktion om den 

förlängs men eftersom den beter sig som en linjär funktion i figur 3 kommer vi att behandla 

den som en sådan. För beräkningar se bilaga 8. 

 

En annan faktor som kan spela roll är att dessa försök gjordes på en 9 timmar lång odling 

(Gullberg et al, 2014). Kanamycin binder irreversibelt till ribosomen se rubriken Mekanism, 

vilket betyder att den kommer att förbrukas i odlingen samt att resistensenzymet bryter ner 

kanamycin. Det gör att under en längre odling kan nivåerna av kanamycin bli för låga om 

man utgår från dessa värden.  



Uppsala universitet 2015-06-01 15-X4 
 
 

15 

 

Anitibiotikafria expressionssystem  
För att finna ett mer långsiktigt alternativ till det nuvarande expressionssystemet kan ett 

uteslutande av antibiotika vara lämpligt. Denna lämplighet baseras dels på kanamycins 

toxicitet men också på spridningen av antibiotikaresistens som på senare år blivit allt mer 

uppmärksammad. Här presenteras därför ett par sådana antibiotikafria system som vi anser 

vara bäst lämpade medan resterande förslag placerats i bilagor. Detta med förhoppning om att 

de framtagna alternativen skulle kunna vara mer hållbara i framtiden än det nuvarande 

antibiotikabaserade systemet. 

Operator-Repressor-Titrering 

Följande metod är patenterad av företaget Cobra Therapeutics Ltd fram till september 2016. 

 

Operator-Repressor-Titrering systemet bygger på att celler inte kan överleva utan dapD-

genen (Cranenburgh et al., 2001). DapD-genen ansvarar i cellen för tillverkning av 

diaminopimelat som i sin tur deltar i biosyntesen av lysin. Lysin är viktigt för 

cellväggssyntesen då bristen av lysin leder till att cellerna lyserar efter replikering (Degryse, 

1990). Repressortitrering innebär att man kontollerar dapD via en promotor. Promotorn 

kommer i sin tur att kontrolleras av repressor lac1 som kommer att hindra tillverkningen av 

dapD. Genom att transformera in en plasmid som innehåller lac-operonet in i celler kommer 

det att skapas ett överskott av lac-operon. Repressorn lacI kommer då istället att delvis släppa 

det kromosomala operonet och attackera överskotten av lac-operon, på så sätt tillåts 

tillverkning av dapD, se figur 4. Därför kommer endast de cellerna som har tagit upp 

plasmiden att överleva, resten kommer att lysera på grund av lysinbrist om inte IPTG eller 

dapD tillförs till kulturerna (Cranenburgh et al., 2001). För detaljer om hur man konstruerar 

systemet se bilaga 9. 

 
Figur 4. Den övre bilden visar hur repressorn lacI hindrar produktionen av dapD. Bilden under visar hur repressorn 

fokuserar på plasmiderna med lac-operon och på så sätt tillåter produktionen av dapD (Modif. från Cranenburgh et 

al., 2004).  
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Fördelen med detta system är att man helt kommer ifrån antibiotika och andra markörgener 

vid selektion och bevarandet av plasmiden, det som istället krävs för selektion är den korta 

lac-operatorn (Cranenburgh et al., 2004). Bevarandet av plasmiden för operator-repressor-

titreringsystemet har även visat att det inte är någon direkt skillnad vid jämförandet av 

kolonier som utsatts för operator-repressor-titrering mot kolonier med antibiotikaselektion 

eller kolonier helt ut selektion (Cranenburgh et al., 2001). Det har även visats att 

transformationen för olika plasmider, både “multicopy” plasmider och “low copy” plasmider, 

fungerar med detta system i de flesta fall minst lika bra som användningen av 

antibiotikaselektion (Cranenburgh et al., 2004).   

 

Systemet fungerar framförallt bra för multikopie-plasmider men det finns också underlag för 

att systemet ska fungera på plasmider med ett lägre kopieantal. Det har visats att båda typer 

av plasmider kan uppnå en tillräcklig grad av repressortitrering för att celltillväxt ska kunna 

ske (Cranenburgh et al., 2004). Systemet fungerar på vilken plasmid som helst så länge 

plasmiden innehåller lacO-operatorn, vilket är en klar fördel då man kan designa plasmiden 

efter eget önskemål (Cranenburgh et al., 2001). En annan fördel med detta system är att 

systemet är oberoende vad gäller tillväxttemperatur eller tillsatser till mediet och det stör inte 

syntesen av DNA, RNA eller proteiner (Degryse, 1990). Studier gjorda på detta operator-

repressor-titrering-system har visat att det är en mycket effektiv selektionsmetod och bör 

därför vara ett bra alternativ istället för att använda antibiotika i selektionssteget 

(Cranenburgh et al., 2004). 

 

Problemet med detta förslag är att som i alla andra förslag kan det inte helt säkert utlovas att 

förslaget fungerar för beställaren. Vi har inte hittat underlag för hur stor proteinproduktion 

som fås  vid användning av detta system. Att detta system ska fungera för just Affibodys 

specifika gen som ska sättas in i plasmiden har vi inte heller haft tillgång till att testa på 

laboration vilket bör finnas i åtanke. Systemet är även just nu patenterat fram till september 

2016, vi anser dock att detta inte är någon större nackdel då det endast är cirka ett år kvar av 

patentet.  

Asd-genen som markör i ett auxotrofiskt selektionssystem 

Aspartate semialdehyd dehydrogena (asd) är ett enzym som likt dapD, se Operator-

repressor-titrering, är involverat i diaminopimelat (DAP) syntesen. Vid DAP-brist kommer 

cellen att lyseras vilket gör det till en lämplig selektionsmarkör för plasmider. Eftersom DAP 

bygger upp gramnegativa bakteriers cellväggar så har mycket forskning skett på Salmonella 

typhimurium och Escherichia coli. Asd som selektionsmarkör tillämpas i ett auxotrofiskt 

system, alltså ett system där ett livsnödvändigt protein slutar uttryckas om bakterien tappar 

plasmiden; vanligtvis flyttas en viktig gen från kromosomen till plasmiden och på så sätt blir 
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bakterien beroende av plasmiden. Systemen av denna typ med asd har visats ha en hög 

stabilitet och selektionsnivå, odlat i 50 generationer för flera olika plasmider. Det finns även 

underlag för att det skulle fungera bra vid rekombinant proteinuttryck (Nakayama et al., 

1988). För att proteinproduktionen i ett expressionssystem ska kunna maximeras är det av 

stor vikt att selektionsmarkören inte påverkar cellens tillväxt eller övriga metaboliska 

synteser. Asd som förekommer naturligt i E. coli skulle därför inte påverka någon okänd 

egenskap vilket då är idealt som selektionsmarkör. Asd har även visats fungera bra i 

plasmider med låga kopietal. Detta ökar dels tillämpningsområdena för markören men är 

också viktigt för att plasmiden enkelt ska hinna etableras i varje cell utan att cellen lyseras 

(Galan et al., 1990). 

En nackdel med asd är att det saknas bra studier då olika varianter av både svåruttryckta och 

lättuttryckta proteiner producerats. En annan nackdel är även att Affibody AB själva, i ett 

tidigare försök, har testat asd som markör i ett auxotrofiskt system men ej fått ut de 

proteinnivåer som önskats. Utifrån de nämnda artiklarna så finns det dock ingen anledning att 

tro att asd skulle påverka proteinproduktionen negativt utan att resultatet troligtvis beror på 

någon annan faktor. 

Toxin-antitoxin system 

Ett toxin-antitoxin system (TA-system) är en stabilisationsmekanism som existerat naturligt 

under en längre tid. I naturen har TA-system använts för att stabilisera plasmider oberoende 

av omgivningen, vilket betyder att plasmiden blir självstabiliserande och därmed väldigt 

pålitlig för bakterier som inte har en stabil miljö. Ett TA-system fungerar som så att det är en 

plasmid som både producerar ett toxin och ett motsvarande antitoxin. Plasmiden stabiliseras 

genom att toxinets halveringstid är mycket längre än antitoxinets. Detta gör att om bakterien 

tappar plasmiden kommer antitoxinet att brytas ned väldigt fort och toxinet kommer att finnas 

kvar i bakterien mycket längre och därmed döda bakterien (Goeders, Melderen, 2014). 

 

Det finns många studier på TA-system för bakterier med välkarakteriserade mekanismer. De 

studier som saknas hos många TA-system är värden om belastningen på bakterien och 

påverkan på proteinproduktionen. Om man utgår från den rent teoretiska informationen borde 

tyngden på plasmiden öka något då man kommer att behöva tillsätta 550 till 600 baser i 

plasmiden, men exakt hur stor belastning det kan innebära gick inte att hitta någon 

information på. Det användningsområde som flest forskare tror att TA-system kommer att 

användas inom är genterapi tack vare att man kan stabilisera plasmider utan antibiotika men 

att man samtidigt inte kräver några muterade bakteriestammar (Diago-Navarro et al., 2010). 

När man letar efter ett TA-system är det vanligast att man söker efter toxinets sekvenser då 

toxinet ofta är välkonserverat medan antitoxinet ibland kan ha en mycket större variation 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Diago-Navarro%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20569269
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(Jung-Lee et al., 2015). Detta kan betyda att toxinet lättare blir ineffektivt om det råkar 

muteras. Nackdelen med TA-system jämfört med resistenskasetter eller auxotrofiska 

komplementsystem blir då att bakterierna kommer att överleva med en sådan mutation och 

till och med kunna tappa plasmiden utan att dö.  

 

ParD/ParE TA-systemet (ParDE) är ett av de få system som är karakteriserat med värden på 

stabiliteten. I det 500 generationer långa testet kunde ingen signifikant skillnad uppmätas 

mellan plasmidstabiliteten hos antibiotikakasetten och TA-systemet där båda låg runt 100 %. 

Något som också var interessant i resultaten var att de selektionslösa, det vill säga 

antibiotikaresistenskasetter utan antibiotika kunde hålla sig stabila i ungefär 250 generationer 

innan bakterierna snabbt tappade plasmiderna helt (Jung-Lee et al., 2014). 

 

TA-system är teoretiskt inte lika stabila som andra plasmid-stabilisationssystem, men 

troligtvis tack vare att man ofta använder sig av högkopie-plasmider, var till exempel ParDE-

systemet näst intill helt stabilt under 500 generationer vilket är en mycket längre tid än då 

man vanligtvis odlar bakterier i lab. För att se sekvens och plasmiduppbyggnad för pEMB1, 

se bilaga 10.  

Diskussion 
Vi anser att det faktum att metoderna inte är testade experimentellt samt att vi inte har 

möjlighet att göra dessa experimentella utvärderingar ger en allt för stor osäkerhetsfaktor för 

att vi ska kunna rangordna dem. Vi har därför valt att diskutera kring förslagen och på så sätt 

kunna förmedla för- och nackdelar med metoderna. Vi har även valt att dela in dem i kort- 

och långsiktiga alternativ eftersom att det kändes som ett naturligt första steg vid val av 

metod. De olika alternativen är dessutom svåra att ställa mot varandra då de är så olika och 

helt beroende av hur stor förändring företaget är villig att göra. 

 

För att komma ifrån utsläppet av kanamycin och för att hålla sig till de rekommendationer 

kring hantering av kanamycin som är listade under rubriken Nuvarande hantering av 

kanamycin, så presenteras här några kortsiktiga förslag. Förslagen går att applicera på 

nuvarande produktion utan några större förändringar krävs, men de bidrar dock inte med att 

man kommer ifrån antibiotikaanvändningen. Med de nedanstående tre förslagen kommer en 

minimal mängd av antibiotika att släppas ut i naturen vilket ur ett miljöperspektiv är väldigt 

bra, däremot bidrar de inte till att få bort antibiotikan från laborationsmiljön. Det betyder att 

dessa förändringar inte nödvändigtvis kommer att göra någon skillnad för 

laborationspersonalen. Det absolut enklaste alternativet är att skicka det förbrukade 

odlingsmediet för förbränning. Detta kräver inget förarbete men medför dock en kostnad på 

46 kr per kg vätska. Denna kostnad måste sättas i aspekt till hur stor produktionen är och blir 
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därmed inte hållbar om produktionen blir storskalig. Om denna kostnad anses vara för hög är 

ett alternativ att separera antibiotikan från odlingsmediet innan förbränning, se rubriken 

Separation och sedan förbränning. Detta skulle betyda att man reducerar 

förbränningskostnaden avsevärt genom att antingen skicka små mängder för förbränning eller 

genom att förbränna på plats. Man bör ha i åtanke att detta kommer att kräva en viss 

arbetskraft som är beroende på hur vana laboranterna är med separationsarbete. Även detta 

förslag är svårapplicerat på stor industriell skala då det skulle betyda mer arbete och något 

högre kostnad. 

  

Ett billigare alternativ skulle vara att använda sig av analogen neomycin, se rubriken 

Analoger till kanamycin. Neomycin kan via autoklavering destrueras för att sedan hällas ut i 

slasken som är en stor fördel jämfört med användningen av kanamycin. De båda analogerna 

ligger i samma prisklass, den enda egentliga kostnaden skulle vara eventuellt inköp av 

autoklav. Eftersom neomycin och kanamycin är analoger kan man använda sig av samma 

kasett och behöver därför inte modifiera plasmiden. Dock är neomycin toxisk men inte i 

någon större utsträckning i jämförelse med kanamycin, se rubrik Analoger till kanamycin. För 

att vara helt säker på att produktionen inte hämmas med den nya antibiotikan bör man utföra 

testexempel. Men med tanke på att destrueringen blir så pass mycket lättare anses neomycin 

vara ett bättre förslag jämfört med kanamycin.   

 

Sub-MIC, se rubrik Sub-minimal inhiberande koncentration, är applicerbar på båda av de 

ovanstående alternativen. Fördelen är att man skulle minska användandet av antibiotika och 

därmed minska kostnaden. Med detta förslag kommer även toxiciteten i laborationsmiljön att 

minska i och med att koncentrationen blir lägre. Man skulle dock behöva göra kompetetiva 

tester för att finna den minsta möjliga koncentrationen vilket skulle medföra extra arbete.  

 

Vill man ha en lösning på längre sikt skulle det vara möjligt att ta bort antibiotikan helt från 

produktionen, det skulle ske med helt nya expressionssystem. Vi har valt att jämföra 

systemen nämnda i antibiotikafria expressionssystem utefter kostnad, effektivitet och 

komplexitet. Fördelen med dessa system jämfört med de mer kortsiktiga lösningarna är att 

man kommer att kunna eliminera antibiotikan från fermentationsteget. Det innebär att man 

kommer att slippa att destruera odlingsmediet. Det kommer dessutom att leda till en mycket 

mindre toxisk laborationsmiljö. Alla konstrukt kommer att vara en engångskostnad. Denna 

kostnad kan anses vara likvärdiga för de tre systemen. Eftersom att alla system är mer eller 

mindre självgående så kommer även produktionskostnaden vara likvärdiga i samtliga system. 

 

En viktig egenskap vid effektivitet är hur hög plasmidstabilitet systemet har. Ur denna aspekt 

så ser samtliga system ut att ha mycket bra stabilitet och kan anses vara likvärdiga. En annan 
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viktig aspekt är den teoretiska belastningen som systemet kan orsaka. Operator-repressor-

titreringssystemet kommer att vara krävande i det avseende att det kräver högkopie-

plasmider, dock behöver detta inte vara en negativ aspekt för Affibody AB då högkopie-

plasmider är vad som krävs för att producera stora mängder protein, vilket är vad de är ute 

efter. ASD AC-systemets belastning ligger primärt i att asd-genen ligger på plasmiden, om 

man då använder sig av högkopie-plasmider kommer det att leda till ett överuttryck av asd 

vilket då kan anses vara en överbelastning. Det är troligen ingen större belastning, men kan 

ändå vara något som påverkar celltillväxthastigheten och övrig biosyntes. TA-systemet har en 

teoretisk belastning i form av två nya gener som introduceras till plasmiden. Två nya gener 

innebär alltså två nya proteiner som ska uttryckas och använder man sig av högkopie-

plasmider så ökar påfrestningen i högre grad. En till faktor som skulle kunna spela roll är om 

toxinet eller antitoxinet i viss utstäckning kommer att interagera med Affibody®-molekylen. 

Om vi rent teoretiskt jämför belastningen kan operator-repressor-titreringssystemet anses 

vara bäst på sådant vis att den troligtvis kommer att kunna producera den största mängden 

protein. 

 

Vid jämförelse av komplexitet menas till vilken grad ett systems komplexitet kan orsaka 

kortsiktiga problem som felsökningssvårigheter om konstruktet ej skulle fungera. De två AC-

systemens nackdel är att de är modifierade i både plasmiden och kromosomen. Detta gör att 

vid en eventuell felsökning med exempelvis sekvensering krävs det att båda delarna 

sekvenseras, vilket inte krävs med TA-systemet då kromosomen är omodifierad. 

ASD-systemet kan anses ha den simplaste mekanismen med minst antal komplex som 

behöver bildas, därför skulle den teoretiskt vara lättare att hitta felen på. TA-systemets 

nackdel är framför allt om något av toxinet eller antitoxinet skulle bilda ett komplex med 

Affibody®-molekylen eftersom att det då varken kommer att synas på sekvensering eller byte 

av bakteriestam, vilket då skulle försvåra felsökningsprocessen avsevärt. Om man förutsätter 

att komplexbildningen mellan TA-systemet och Affibody®-molekylen är låg anser vi att TA-

systemet troligtvis kommer att vara lättast att felsöka och kommer då också att vara lättast att 

hitta nya stammar med bättre fitness om stammen skulle vara problemet. 

 

Slutligen anser vi att skillnaden i kostnad kommer att bli så pass liten att den inte utgör någon 

avsevärd faktor. Det konstrukt som vi anser kommer att generera bäst vinst långsiktigt är 

operator-repressor-titreringssystemet, även om den kan bli jobbigast att felsöka blir vinsten 

tillräckligt stor i storskalig produktion.  
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Slutsats  
Målet med detta projekt uppnåddes efter vissa modifieringar. I denna rapport presenteras 

både destrueringsförslag för kanamycin och alternativa expressionssystem enligt målet, dock 

är de olika förslagen inte rankade som det var tänkt från början. Vi har kommit fram till att på 

kort sikt är det lättast att skicka den använda antibiotikan för förbränning men att det är 

billigare att byta till analogen neomycin. På lång sikt anser vi att det nya expressionssystemet 

Operator-Repressor-Titrering kommer vara det mest gynnsamma. En förändring av 

nuvarande antibiotikahantering är dock nödvändig eftersom kanamycin är toxiskt och får 

enligt svenska myndigheter inte släppas ut i avloppet. Skulle Affibody AB lyckas med att 

komma ifrån användningen av kanamycin skulle det leda till en mer hållbar 

proteinproduktion och på lång sikt motverka antibiotikaresistens i naturen. Den här rapporten 

kan användas som hjälpmedel i arbetet mot en mer hållbar verksamhet.    
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Bilagor 

Bilaga 1 - Avfallshantering för kanamycin 

 

 Karolinska Institutet: 

Karolinska Institutets miljöenhet har utarbetat en manual för laboratorier “KIs regler 

för hantering av laboratorieavfall samt utsläpp av kemikalier till avlopp ” där man 

manar till särskild hantering av bland annat kanamycin. Denna manual refereras och 

används av flera andra institutioner, därbland Umeå Universitet. På Karolinska 

Institutet hanteras kanamycin som farligt/smittförande avfall och man anser att 

kanamycin ej förstörs genom autoklavering eller kokning varpå man därmed 

uppmanas att skicka kanamycin för förbränning till ett företag. Kanamycin får på 

grund av destrueringsegenskaperna ej hällas i slask. 

 

 Karolinska universitetssjukhuset: 

Karolinska universitetssjukhuset har utarbetat en manual “Anvisning för 

avfallshantering gällande antibiotika från cellkulturer” där man uppger att kanamycin 

ej förstörs vid autoklavering eller kokning samt att kanamycin bör hanteras som 

cytostatiska och läkemedelsförorenat avfall. Därmed skickas avfallet av kanamycin 

till ett anlitat företag för förbränning. 

 

 Stockholm universitet: 

Stockholm universitet grundar sin klassificering av antibiotika efter 

Arbetsmiljöverkets föreskrift “Cytostatiska och andra läkemedel med bestående 

toxisk effekt”. Kanamycin klassas bland avfall som har okända egenskaper och/eller 

förstörs ej genom autoklavering och/eller kokning och därmed bör lämnas till 

förbränning.  

 

 Göteborgs universitet, Chalmers Tekniska Högskola: 

Göteborgs universitet har tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola utarbetat en 

manual för hantering av antibiotika “Riktlinjer för avlopp från laborativ forskning och 

undervisning vid Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska Högskola” där det 

uppges att kanamycin ej förstörs vid normal autoklavering och kokning. Dock menas 

att kanamycin efter autoklavering i mycket surt pH kan hällas i vask efter användning. 

Dock är manualen föråldrad och hanteringen av kanamycin uppges (PhD Carl-Fredrik 

Flach, Göteborgs universitet) vara annorlunda då man på laboratorierna klassar 

kanamycin som riskavfall som bör lämnas till förbränning. 
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 Umeå universitet: 

Umeå universitet har ett dokument “Rekommendationer och kvittblivning av 

antibiotika - från cellkulturer, odlingsmedia, experimentrest etc.” där man under 

avsnitt “Hanteringsanvisningar för lösningar med antibiotika” uppger att kanamycin 

ej förstörs vid autoklavering eller kokning. Däremot rekommenderas det i manualen 

att lösningar med kanamycin kan autoklaveras i mycket surt pH eller lämnas som 

smittförande avfall till Säkerhetshuset. Enligt Ralf Morgenstam är Umeå universitets 

rutiner för avfallshantering av antibiotika utarbetade efter Karolinska Institutets “KIs 

regler för hantering och kvittblivning av laboratorieavfall samt utsläpp av kemikalier 

till avlopp”. 
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Bilaga 2 - Restriktioner från vattenverk  

Vid en undersökning angående hur tre olika myndigheter (Uppsala vatten, Stockholms vatten 

och Solna vatten) förhåller sig till utsläpp av kanamycin kunde man iaktta följande svar: 

  

● Stockholm Vatten klassar kanamycin som farligt avfall och hänvisar till manualen för 

laboratorier som Karolinska Institutet har utarbetat. Manualen säger att kanamycin ej 

förstörs vid autoklavering och ska därför hanteras som smittförande avfall. 

Kanamycin ska därför samlas upp och förbrännas i kontrollerade anläggningar vid 

höga temperaturer där även röken som bildas under förbränningen renas (Avfalls 

avdelning, Stockholm Vatten). 

  

● Uppsala Vatten är sedan 2012 certifierade enligt Revaq (Caroline Holm, Uppsala 

Vatten). Certifieringssystemet Revaq togs fram av Sverige Vatten 2008, den innebär 

bland annat att man aktivt ska jobba med uppströmsarbete. Det innebär att 

miljögifterna ska stoppas vid källan och det långsiktiga målet är att minska 

användningen av dessa i samhället. Revaqs regelverk ställer därför krav på att ingen 

antibiotika släpps ut i avloppet (Sverige Vatten, 2015). 

  

● Solna Vatten följer avfallsförordningen 2011 där endast cytostatiska och cytotoxiska 

läkemedel klassas som farligt avfall. Dock säger de att verksamheter som hanterar 

kanamycin ska ta hand om rester på ett korrekt sätt, det kan variera beroende på 

verksamheten och hänvisar till Käppalaförbundet som renar Solnas avloppsvatten 

(Jenny Bäck, miljöinspektör, Solna stad). Enligt Käppalaförbundet får inte antibiotika 

släppas ut till spillvattennätet och för att jobba förebyggande kan det komma att 

ställas krav i framtiden på att installera reningsteknik vid fastighet innan utsläpp till 

spillvattennätet (Kristina Svinhufvud, Avdelningschef, Käppalaförbundet). 
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Bilaga 3 - Kontaktuppgifter och adress till Hagby återvinningscentral 
 

Adress: Frestavägen 10, 187 70 Täby 

Telefon: 08-505 804 00 

E-post: info@sorab.se 

Öppettider: Måndag-Torsdag:      06.00 - 20.00 

          Fredag:                       06.00 - 16.00 

          Lördag-Söndag:         09.00 - 16.00 

(http://www.sorab.se/index.asp?id=1&id2=1&page=avc_hagby, den 20 maj 2015) 

          

  

 

 

 
 

 

  

 

  

 

  

http://www.sorab.se/index.asp?id=1&id2=1&page=avc_hagby
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Bilaga 4 - IMAC 

Metoden går ut på att man med kovalenta bindningar binder ligander till en gelmatris av 

agaros. Man laddar sedan matrisen med metalljoner, exempelvis kopparjoner, genom att 

tillsätta metalljonerna via en saltlösning. Genom den laddade matrisen kan man sedan pumpa 

den mobila fasen, och de molekyler som har affinitet till metalljonerna kommer då att 

immobiliseras och fästa medan resterande komponenter kommer att passera. För att sedan 

separera den önskade molekylen från kolonnen låter man en lösning med relativt hög 

koncentration av imidazo attl passera genom kolonnen för att konkurrera ut den fastbundna 

molekylen. Denna metod är vanlig vid proteinseparation eftersom att aminosyran histidin har 

affinitet till bland annat koppar. Metoden används oftast då man efter rekombinant 

proteinproduktion är intresserad av att rena fram det önskade proteinet. Vad man gör då är att 

man lägger till en peptidsekvens av enbart histidin för att affiniteten till koppar ska bli 

starkare (Price, Nairn. 2009). 
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Bilaga 5 - De åtta komponenterna i kanamycinsulfat och deras struktur 
Tabell B1. De åtta komponenterna och deras procentuella andel av kanamycinsulfat (Adams et al., 1996). 

Komponent   Andel i procent (%) 

Kanamycin A 54.7-80.5 % 

Kanamycin B 0.11-1.83 % 

Kanamycin C Mindre än 0.42 % 

Kanamycin D 0.40-2.85 % 

Deoxistreptamin Mindre än 1.51 % 

Paromamin Mindre än 2.77 & 

6-O-(3-amino-3-deoxy-α-D-

glucopyranosyl)deoxystreptamine 

0.04-4.04 % 

4-O-(6-amino-6-deoxy-α-D-

glucopyranosyl)deoxystreptamine 

0.12-2.96 % 
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Bilaga 6 - Jonbyteskromatografi 

Matrisen som oftast består av antingen agarosgel eller cellulosa är antingen positivt laddad 

(anjonbytare) och binder de negativt laddade molekylerna (anjoner), eller negativt laddad 

(katjonbytare) och binder de positivt laddade jonerna (katjoner). Vad man tar hänsyn till när 

man vill separera en molekyl är i vilket pH-intervall som molekylen ifråga är laddad. 

Laddningen beror på den isoelektriska punkten, det pH-värde då molekylen inte har någon 

laddning alls. Vid pH-värden över den isoelektriska punkten kommer molekylen att vara 

negativt laddad och vid pH-värden under den isoelektriska punkten kommer molekylen att 

vara positivt laddad (Price, Nairn, 2009). 
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Bilaga 7 - Avfallshantering för neomycin 

Nedan följer en sammanställning av rådande rekommendationer för destruering och 

kvittblivning av neomycin på olika universitet: 

 

 Karolinska Institutets miljöenhet har utarbetat en manual för laboratorier “KIs regler 

för hantering av laboratorieavfall samt utsläpp av kemikalier till avlopp ”, där man 

manar till särskild hantering av bland annat kanamycin. Denna manual refereras och 

används av flera andra institutioner, däribland Umeå universitet (Prof. Morgenstern - 

Inst. för miljömedicin (IMM) C6, Karolinska Institutet). I manualen för 

avfallshantering “KIs regler för hantering och kvittblivning av laboratorieavfall samt 

utsläpp av kemikalier till avlopp” rekommenderas att neomycin autoklaveras, 

alternativt kokas, innan det hälls i vask. 

 

 Karolinska universitetssjukhuset har utarbetat en manual “Anvisning för 

avfallshantering gällande antibiotika från cellkulturer” där man rekommenderar att 

neomycin kokas, autoklaveras eller genomgår pH-behandling innan det hälls i vask. 

 

● Stockholms universitet grundar sin klassificering av antibiotika efter 

Arbetsmiljöverkets föreskrift “Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk 

effekt”. Man anser att neomycin inaktiveras av värme och bör autoklaveras, 

alternativt kokas, innan det hälls i vask. 

  

 Göteborgs universitet har tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola utarbetat en 

manual för hantering av antibiotika, “Riktlinjer för avlopp från laborativ forskning 

och undervisning vid Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska Högskola”, där 

man uppger att neomycin förstörs vid autoklavering, alternativt kokning, och kan efter 

en sådan behandling hällas i vask. 

 

● Umeå universitet: 

I dokumentet “Rekommendationer för hantering och kvittblivning av antibiotika- från 

cellkulturer, odlingsmedia, experimentrest etc.” under “Hanteringsanvisningar för 

lösningar med antibiotika” rekommenderas det att neomycin kokas eller autoklaveras 

innan det hälls ned i vask. Denna och samtliga andra destrueringsmetoder styrks av 

Prof. Ralf Morgenstern och bygger på Karolinska Institutets utarbetade manual “Kis 

regler för hantering och kvittblivning av laboratorieavfall samt utsläpp av kemikalier 

till avlopp”. 
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Bilaga 8 - sub-MIC selektion 

Metod för kompetitivtest 

I selektionstestet startade Erik Gullberg med två likadana stammar av bakterier där hälften 

innehöll en plasmid och den andra hälften inte innehöll någon plasmid. Sedan mättes 

koncentrationen på de båda stammarna mot varandra 5 gånger under en nio timmar lång 

odling. För att kunna få ett mer exakt värde använde sig Erik Gullberg av två genetiska 

taggar, mTagBFP2 och SYFP2 eller BFP (Blue Flourescent Protein) och YFP (Yellow 

Flourescent Protein) som dem också kallas. Den plasmidbärande stammen innehöll den ena 

taggen, medan de plasmidlösa bakterierna innehöll den andra färgen. Med dessa taggar kunde 

han sedan använda sig av FACS för att få ett mått på hur många det fanns relativt varandra. 

Dessa mätningar visade då en trend på hur snabbt de växte relativt varandra. När 

fluorescerande markörer används måste också ett test för kompetiviteten göras mellan dem 

för att se till att de inte har olika belastning och att detta kan påverka resultatet.  

 

Beräkningar 

Eftersom  det var en linjär funktion kommer funktionen se ut enligt (1). Genom att räkna ut 

deltat i x och y-led kan man räkna ut k-värdet till 0,085 %/(ug/ml) (2). Om man 

implementerar värdena från (2) och (3) till (1) kommer man få att koncentrationen antibiotika 

som krävs är b/0,085 enligt (4) där "b" är värdet som måste tas fram experimentellt.  

 

Värden från grafen: 

MSC = 470 ng/ml 

y0 = -4% 

 

Funktion  

(1) y = kx + b  

 

(2) k = △y/△x = 0,04/0,47 = 0,085 %/(ųg/ml) 

 

(3) y = 0 

 

=>   0 = 0,085x + b   =>   0,085x = -b  =>  x = -b/0,085 
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Bilaga 9 - Operator-Repressor-Titrering-system 
 

Konstruktion av Operator-Repressor-Titrering-system 

Metoden kan delas upp i två olika steg: 

·         Steg1: manipulering av dapD-genen 

·         Steg 2: konstruktion av plasmidvektor pORT. 

 

I steg 1 tas dapD-genen bort från kromosomen och dapD-genen under kontroll av lac-

operonet sätts in i diff region av kromosomen. Metoden skapar en stam som innehåller en 

vildtyp lac-promotor, DH1lacdapD, (Cranenburgh et al., 2001). 

 

I steg 2 skapas en plasmid exempelvis pMAEII som innehåller sekvenserna för lac-operonet 

1 och 3, ori ("origin of replication") för plasmid pMB1 och lacZ. Plasmiden transformeras 

sedan in i DH1lacdapD och selekteras vid repressortitrering. Det resulterar i den så kallade 

plasmidvektorn pORT (Cranenburgh et al. 2001). För steg 2 fungerar alla plasmider så länge 

den innehåller lac-operonet (Cranenburgh et al., 2004). 
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Bilaga 10 - Sekvensen och plasmiduppbyggnaden av pEMB1, TA-system 
 

I figur B6 visas uppbyggnaden av plasmiden pEMB1, sekvensen för plasmiden och de olika 

generna går att hitta på http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/KJ631729.1 (maj 2015). TA-

systemets styrka är att den är lätt att tillsätta till plasmider eftersom de endast behöver 

existera på ett ospecifikt ställe i plasmiden.  

 
Figur B6. orf 5 och 6 motsvarar generna ParD och ParE. Orf1 är ampicilinresistansen, orf2 är ImpR, orf 3 är bla 

genen och orf 4 är repB (modifierad from Jung-Lee et al., 2014). 
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Bilaga 11 – Uteslutna metoder  

Auxotrofisk komplementeringssystem 

I dessa system använder man väsentliga gener för att selektera fram bakterier med den 

önskade plasmiden. Det gör man genom att ta bort en viktig del av en viktig gen från 

bakteriens kromosom och sätta in det i en plasmid tillsammans med sekvensen för det man 

vill uttrycka. Bakterierna kommer inte kunna överleva utan plasmiden och kommer därför dö. 

Kvar har man bakterier med den önskade plasmiden. Dessa bakterier kan sedan reproducera 

sig vidare utan behov av antibiotika. Det finns flertals olika system som baseras på den här 

tekniken, det skiljer sig i vilka gener de använder som selektionsmarkör (Sodoyer et al., 

2012). 

 

Gen infA 

I det här fallet är det genen infA som raderas från kromosomen och adderas till en plasmid. 

Genen infA kodar för translationsinitiering faktor 1 som är ett litet intracellulärt protein. Den 

skapade vektorn har visats sig vara stabil för minst 120 generationer när man testade den med 

bla-genen och den visade sig vara oskiljbart från kontrollplasmiden (Hägg et al., 2004). 

 

Systemet finns inte bland de utvalda systemen då i jämförelse med Operator-repressor-

titreringsystemet var mängden information inte lika omfattande. Den har dock alla faktorer 

som krävs för att vara en lovande metod.  

 

Gen fabI 

FabI katalyserar fettsyra-elongeringen och bidrar till minskad känslighet för triklosan när det 

överuttrycks i E. coli. Triklosan är biocider som inhiberar genen fabI. Vektorn pFab som 

skapar ett toxiskt mot bakterierna ensamt men när den finns tillsammans med triklosan agerar 

dem genom en gen-inhibitor interaktion som höjer tillväxten och plasmidproduktionen. För 

att testa metoden har man jämfört det med bla-genen och det visade sig att båda system 

uttryckte i stort sett lika mycket protein (Goh et al., 2008). 

 

Det finns tydliga bevis på att expressionssystemet fungerar. Anledningen till att det här 

alternativet inte är en del av våra förslag beror på att triklosan är ett väldigt kontroversiellt 

ämne som klassas som miljögift. Att byta nuvarande expressionssystem för det här systemet 

skulle inte innebära en hållbar lösning. 

 

nadB 

I flertalet experiment har det visat sig att en auxotrofisk komplementering på de nad-

associerade generna har varit effektiva på att stabilisera plasmider. Bland annat har de i en 
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publikation muterat nadB i E. coli som har gjort bakterien helt beroende av plasmiden. Detta 

beror då på att E. coli  i hög grad är beroende av NAD i sin metabolism (Dong et al., 2010). 

Hydrolys av kanamycin 

Eftersom att kanamycin är en acetal borde den vara hydrolyskänslig i sur miljö (Muntlig 

information. Adolf Gogoll. Prof. Inst. för kemi – BMC, Organisk synteskemi. Uppsala 

Universitet). Flertalet universitet har tidigare använt sig av autoklavering och surt pH vid 

destruering av kanamycin och detta skulle stärka den hypotesen, dock används inte denna 

metod längre, se bilaga 1. Studier visar även att kanamycin är anmärkningsvärt resistent mot 

hydrolys men att den går att hydrolysera med vissa ämnen (Cron et al., 1958). De 

hydrolysämnena är dock mycket toxiska och farliga att hantera (Borowiecka, 1976). En 

annan negativ faktor är att man vid hydrolys med olika ämnen får olika produkter, många av 

dessa produkter är toxiska (Brazhniova, Kudinova, 1963). Alla dessa osäkerhetsfaktorer 

gjorde att vi valde att inte undersöka hydrolys av kanamycin djupare.   

Selektion med antisense-PNA 

För att hitta ett alternativt toxin till antibiotika under transformationer och re-tryk testades 

många substanser och ett av dessa var antisense-PNA. I en studie gjord 2003 testades det hur 

effektiv antisense-PNA var på att döda av bakterier. Resultatet visade att den syntetiska PNA 

kedjan kunde döda av E. coli till 100 % efter två timmar. Antisense-PNA kräver bara en 

simpel resistangen vilket gör designen av plasmiden mycket simpel (Dryselius et. al., 2003). 
 

Mycket i artikeln såg lovande ut för att man skulle kunna byta ut antibiotikan mot antisense-

PNA kedjor. En fråga som uppkom senare var varför denna metod inte hade fått mer 

uppmärksamhet än vad den faktiskt fått. Artikeln är nu 12 år gammal och det finns 

fortfarande mycket lite forskning kring området. 
 

Nackdelen och anledningen till att vi valde bort det här alternativet var att det inte finns 

många studier som visar på tester av det. Sedan var det svårt att hitta kostnaden för 

konstruktet då det inte fanns dokumentation om hantering av odlingsmediet och utbudet på 

antisense-PNA var dålig hos företag. Eftersom att vi letade efter välbeprövade metoder kunde 

vi inte ha med selektion med antisense-PNA som ett av våra slutalternativ.  
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Plasmidfritt system  

Plasmider känns ofta som det självklara valet när ett rekombinant protein ska uttryckas i en 

bakterie. Plasmiden möjliggör ett enkelt införande och uttryck av genetiskt material. 

Plasmider är dels smidiga på så sätt att de tas upp enkelt av bakterier, nackdelen är dock att 

bakterien lika lätt kan göra sig av med den. För att försäkra sig om att bakterierna i en odling 

behåller plasmiden man önskar inför man ett selektionssystem som gynnar de bakterier som 

innehåller plasmiden. Det plasmidfria systemet kommer runt hela problematiken med 

selektionsmarkörer. Den kassett man vanligtvis för in i plasmiden förs istället in i 

kromosomen, ingen selektionsmarkör kommer då att behövas när man odlar. 

 

För att föra in generna i kromosomen är Lambda RED’s system ett välanvänt verktyg. 

Bakteriofagen lambda är ett virus som specifikt angriper E. coli. Denna fag har ett system för 

att föra in sitt genom i E.coli’s kromosom, RED-systemet. Systemet består av de tre generna 

exo, bet och gam. Exo är ett 5’-3’ exonukleas och bet ett bindningsprotein som hjälper att 

binda ihop komplementära DNA-strängar. Systemet får även hjälp av lambdas gam-funktion 

som inhiberar exonukleaset RecBCD hos cellen. RecBCD bryter ner lambdafagens DNA 

vilket försvårar rekombinationen.(Mosberg et al. 2012) Nedbrytandet av DNA:t är en del av 

bakteriens naturliga försvar för att bryta ned främmande genom. Det stora problemet med att 

föra in sin kassett är just att den bryts ner. I Mosberg et al. 2012 så slår de ut fem gener 

(RecJ, Exol, ExoVII, ExoX och lambda Exo) som alla kodar för ett nukleas. Resultaten som 

de fick fram tyder på en ökad rekombinationsfrekvens. Den låga rekombinationsfrekvensen 

har varit ett problem för vissa tillämpningar, men som nu skulle kunna möjliggöras. Det 

denna studie tyder på är att det är just nukleaser som försvårar införandet av nya gener. Vid 

ett eventuellt framtagande av en ny stam för proteinproduktion är det dock högst olämpligt att 

slå ut gener som kodar för nukleaser då det skulle ge möjlighet för desto fler oönskade 

rekombinationer. 

 

I Striedner et al. 2010 har de använt sig av lambda REDs system för att inkorporera ett T7-

expressionssystem i kromosomen hos E. coli. I sina försök uttrycker de två olika proteiner 

”green flourescent protein” (GFP) och ”human superoxide dismutase” (SOD) i ett 

plasmidfritt system, detta görs även i två olika bakteriestammar (E. coli HMS174 och E. coli 

BL21). Uttryckt protein i mg per torrvikt bakterie i g (mg/g) var mellan 182 och 199 mg/g, 

dessa värden hölls konstanta under hela odlingstiden. Optimala odlingstiden låg mellan 12 

och 21 timmar. I studien jämför de med ett plasmidsystem med samma stammar och samma 

proteiner som uttrycktes. Det plasmidfria systemet visade på en högre stabilitet då bakterierna 

kunde odlas utan att det fanns risk för att överutrycka proteinerna till den grad att det blev 

toxisk för bakterierna, det var dock fallet i plasmidsystemet. Det finns därmed anledning att 
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tro att detta system skulle vara ett bra alternativ i de system som man uttrycker ”svåra” 

proteiner, alltså proteiner som blir toxiska i för höga koncentrationer. 

 

I Lemuth et al. 2011 använder de sig av det plasmidfria systemet för att uttrycka karotenoiden 

astaxantin på en naturlig väg. Astaxantin produceras vanligtvis på syntetisk väg eller i 

organismen Haematococcus pluvialis. I denna studie kunde man med RED-systemet föra in 

gener som kodar för astaxantins biosyntetiska ”pathway” i E. coli. Studien bygger på en 

tidigare studie då man tog fram en metod för att integrera gener som riktar sig mot 

framställning av metaboliska produkter (Albermann et al. 2010). 

 

Från den tidigare studien använde man den redan framtagna stammen E. coli BW-CARO, 

och den modifierades för att i större grad kunna uttrycka beta-karoten. Denna modifiering 

skedde bland annat med hjälp av RED-verktyget. Den bästa stammen (E. coli BW-CARO-

dxs-idi) producerade ca. 6 mg beta-karotene per gram död cellvävnad (cdw). Man 

konstruerade därefter en stam (E. coli BW-ASTA) som hade gener för astaxantins 

biosyntetiska “pathway”. Resultatet visade på att de lyckades att producera 2 mg/g cdw 

astaxantin. Trots att denna studie inriktar sig mot metaboliska produkter så tyder den på stor 

relevans för ren proteinproduktion. Eftersom att produktion av metaboliska produkter ofta 

kräver fler modifieringar så behöver man ett stabilt system att uttrycka med, det plasmidfria 

systemet verkar kunna erbjuda just detta. Nackdelarna verkar vara, som de även nämner i 

Lemuth et al. 2011 och I Streidner et al. 2010 att systemet verkar vara bäst lämpat då man 

endast kan uttrycka i kontrollerade mängder. Den stora anledningen till de lägre 

proteinnivåerna beror på att det endast finns en kopia av den gen som ska uttryckas. Om man 

jämför det med bakterier innehållande flera mutlikopie-plasmider som i fallet Strieder et al. 

2010, där det uppgick till 85 kopior per cell i deras plasmid-system så förstår man att det kan 

vara svårt att konkurrera. En studie som riktar in sig på just detta är Olson et al. 1998. I denna 

studie lyckades man att få upp till 15-40 kopior per cell vilket då skulle kunna mätas med 

plasmidvektorer. I deras system fick man ut minst 10% av det totala cellproteinerna. 

I Baumgärtner et al. 2013 så har de likt Lemuth et al. 2011 en biosyntetisk ingång. De väljer, 

för att slippa antibiotika, att föra in sina gener direkt i kromosomen. Målet var att producera 

2’-fucosyllactose på naturlig väg från laktos och glycerol. Stammen konstruerades genom att 

föra in rekombinanta gener för GDP-L-fucose ”pathway” samt fucosyltransferas futC i E. coli 

JM109. Detta gjordes med verktyget lambdas RED. Stammen fermenterades i en tank på 13 

liter och slutprodukten nådde ca 20 g/l eller 309 mg/g cdw. 

 

De plasmidfria systemen har som beskrivet ovan använts vid framställning av biosyntetiska 

system. Detta för att det dels är viktigt att förenkla reningsprocessen, ingen antibiotika 
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kommer att behöva renas ut eller riskerar att lämna rester i slutprodukten. Vårt intresse i 

denna teknik ligger dock inte runt biosyntes utan att avgöra hur effektivt det kan vara vid 

produktion av rekombinanta proteiner. Eftersom att Affibody®-molekylen inte kan anses 

vara ett ”svårt” protein att uttrycka så är intresset lågt för ett system som uttrycker proteinet i 

kontrollerade mängder. Som tidigare nämnt så kunde man i Olson et al. 1998 komma upp i 

15-40 kopior per cell och även visa på hög genstabilitet. De flesta kommersiella 

expressionsvektorer har runt 15-60 kopior (Baneyx 1999), detta visar på potential att detta 

system skulle kunna uppnå uttrycksnivåer motsvarande plasmidsystemen om motsvarande 

teknik som i Olson et al. 1998 används.  

 

Striedner et al. 2010 är den studie som varit bäst riktad mot ren proteinproduktion i ett 

plasmidfritt system, i de studier vi läst. De gör en tydlig jämförelse mellan ett plasmidfritt 

system och ett plasmidbaserat system. Resultaten blir dock missvisande då det 

plasmidbaserade systemet blir tvunget att avbrytas för att bakterierna producerar så pass höga 

mängder protein att det tar död på cellerna. Baserat på detta så kan man konstatera att det 

plasmidfria systemet förmodligen har sin styrka i att uttrycka kontrollerade mängder protein. 

Med anledning av att Affibody AB främst är intresserade av att överuttrycka sina proteiner 

finns det anledning att tro att detta system inte kommer att passa deras behov. Vi har därför 

valt att inte gå vidare med detta system.  

 

 

 


