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1. Inledning 
“På senare år har en stor utveckling skett när det gäller expressionssystem för mikrobiellt 

uttryck av rekombinanta proteiner. Produkthalter som tidigare ansågs vara omöjliga att 

uppnå är idag industristandard, och som företag inom bioteknikbranschen gäller det att 

ständigt vara uppdaterad. GE Healthcare Life Sciences utvecklar ständigt nya produkter där 

en stor del av arbetet är beroende av en lönsam proteinproduktion. Genom ett samarbete 

med Uppsala universitet vill GE skaffa sig en överblick över nuvarande expressionssystem 

och produktionsmetoder för rekombinanta proteiner.” 

Med denna beställning som utgångspunkt har vi utfört en omfattande litteraturstudie om 

nuvarande expressionssystem och mikroorganismer som expressionsvärdar. Allt ifrån 

bakterier till djur och insekter har studerats. Det största fokuset har legat på produktiviteten 

då det framgick av beställningen att det var den viktigaste faktorn. 

1.1 Syfte och metod 
Enligt vår projektplan är vårt mål med detta projekt: 

“Att vi ska leverera en lista med befintliga expressionssystem för industriell 

proteinproduktion. Systemen skall vara rangordnande efter industriell 

lämplighet med kvantitativa data, skalningspåverkan samt tids- och 

ekonomiaspekter i åtanke.“ 

Detta har vi uppnått genom informationssökning i olika databaser efter artiklar som 

behandlar olika expressionssystem för olika organismer. Bland annat PubMed, Scopus, Web 

Of Science och Google Scholar har använts. Utöver detta har vi varit på studiebesök hos 

Daniel Heinsoo på GE Healthcare, Pernilla Bjerling på Uppsala universitet och Mats Sandgren 

på SLU.  

Vår beställare Daniel Heinsoo jobbar som forskningsingenjör inom bioprocess R&D 

(Reasearch & Developement) på GE. Pernilla Bjerling forskar på Uppsala universitet om jäst 

och Mats Sandgren jobbar på SLU inom enheten för biodegradering. 

1.2 Skapandet av listan 
Utifrån alla organismer som undersöktes skapades en lista med de som hade högst 

produktivitet, se tabell 1 eller bilaga 1 för större bild. För att se alla organismer och system 

som ej togs med i denna lista och inte heller nämns i rapporten, se bilaga 2.  

Systemen rangordnades efter följande kriterier: produkthalt, tid för cellcykel, utsöndring, 

skalningsmöjligheter, patent, ekonomi för framtagning och ekonomi för odling. För att få en 

överskådlig blick över hur alla dessa hänger samman skapade vi ett poängsystem som 

summerade poäng från alla kriterier. De viktigaste kriterierna fick större inverkan på 

slutpoängen än de mindre viktiga.  
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Produkthalten fick poäng från 1 till 10. Där en produktivitet över 50 g/L fick 10 poäng, ~20 

g/L fick 5, ~15 g/L fick 4, ~10 g/L fick 3, ~5 g/L fick 2, ~2 g/L fick 1,5 och allt under 1 g/L fick 1. 

Resten av kriterierna fick värden 0, 1 eller 2 beroende på om det var dåliga, medelbra eller 

bra värden. Se bilaga 3 för hur poängen fördelades, mörkare färg står för prioriterade 

egenskaper och ger högre poäng. 

De viktigaste kriteriernas poäng multiplicerades med en faktor 10. Enligt oss är dessa 

kriterier viktigast: produkthalt, utsöndring och ekonomin för odling. Medelviktiga kriterier 

multiplicerades med en faktor 5. Följande är medelviktiga kriterier: tid för cellcykel och 

ekonomin för framtagning. De minst viktiga kriterierna är skala och patent som 

multiplicerades med faktor 1. För resonemanget bakom våra beslut se 4.1 Poängsättning. 

1.3 Listan 
Nedan följer listan över undersökta organismer, som den beskrivits ovan.  

Tabell 1. En sammanfattning av de undersökta systemen. Längst till höger ses poängsättningen där högre 

poäng är ekvivalent med ett bättre system. För större bild, se bilaga 1.  

*Dessa patent har ett som sträcker sig väldigt långt i framtiden eller väldigt många patent på samma system. 
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1.4 Beställare 
Vår beställare var GE Healthcare. 

GE grundades av Thomas Edison år 1878 och är idag ett företag med 290 000 anställda i 150 

länder [1]. GE började inom elektricitet och fortsatte till röntgenindustrin. Därifrån 

utvecklades företaget till att producera motorer till tåg, båtar och flygplan men även 

hushållsapparater, radar, plastföremål och utvecklingen inom alla dessa fält. Deras första 

stora upptäckt inom läkemedel skedde år 2000 då de introducerade världens första 

diagnostiska agent för objektiv identifikation av Parkinsons sjukdom [2].  

GE är idag uppdelat i sju områden, där deras Healthcare del utgör 12 % av företaget. Inom 

GE Healthcare finns även området Life sciences & molecular medicine. Där utvecklar man 

precisionsmedicin, proteinläkemedel, cellterapi, regenerativ medicin, diagnostisk 

bildåtergivning samt molekylär- och precisionsdiagnostik [1]. 

Inom Life sciences finns även BioProcess där hela systemet för produktion av 

bioterapeutiska medel utvecklas [1]. 

2. Bakgrund 

2.1  En organisms expressionssystem 
Ett expressionssystem består av de komponenter som behövs för att ett protein ska 

produceras och möjligtvis utsöndras och renas. När man tittar på expressionssystem är det 

mycket viktigt att bestämma i vilken organism expressionen ska ske. Viktiga parametrar att 

betänka är hur organismen ska odlas samt selekteras vid transformation. Sådant som gör ett 

system billigt är att det är lätt att ändra på dess DNA, att det är stabilt samt att proteinet 

kan utsöndras till mediet som organismen odlas i. Extraktion och reningen av det 

producerade proteinet kan påverka kostnaden för produktionen. Vid industriell tillämpning 

krävs även att organismen kan odlas i stor skala och att man undviker eventuella patent som 

existerar för det önskade systemet.  

En promotor består av specifika DNA-sekvenser. Transkriptionsfaktor känner igen 

promotorn och nu fäster RNA-polymeras på platsen. Förenklat skulle man då helt enkelt 

kunna beskriva promotorn som en initieringsplats för transkription av genen som är kopplad 

till promotorn. En promotorer kan vara antingen konstitutiv eller inducerbar. De konstitutiva 

promotorerna är ofta förknippade med regioner med en förstärkare så kallad ”enhancer” 

som har möjlighet att öka transkriptionsaktiviteten. De inducerbara promotorerna 

kontrolleras av förstärkarna då transkriptionsfaktorerna stimuleras och blir aktiva.  

I plasmiden som ska infogas i expressionsvärden lägger man tillsammans med genen in en 

eller flera specifika markörer, som till exempel är resistent mot ett visst antibiotikum. När 

man sedan odlar organismen tillsätter man då det ämne som markören skyddar bakterierna 
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mot. I och med detta kommer de bakterier som har plasmiden med denna resistensmarkör 

att överleva medan de organismer som inte har den dör.  

2.2  Olika organismer 
De organismer som undersöktes var gramnegativa och grampositiva bakterier, jäst, svamp 

och insektsceller. Men man kan även producera protein i djurceller, insekter och djur. I figur 

1 ser ni vilken sorts utsöndring en gramnegativ bakterie kan ha. Att tänka på är att vissa av 

expressionssystemen har kromosomal insertion av det främmande DNAt, alltså att det läggs 

till i genomet istället för i plasmidform. 

 

Figur 1. Övergripande utsöndring i gramnegativa bakterier.  Plasmiden förs in i bakterien där den uttrycks och 

proteinet stannar kvar i cellen, utsöndras till periplasman eller utsöndras ut till odlingsmediet. För grampositiva 

bakterier finns ingen periplasma så proteinerna kan då antingen stanna i cytoplasman eller utsöndras till 

mediet. 

Ett övergripande utsöndringssystem i jäst kan ses i figur 2. DNAt inserteras kromosomalt och 

därifrån transkriberas det, translateras, och passerar genom organellerna. Sedan stannar 

proteinet kvar i cellen eller utsöndras. 

 

Figur 2. Övergripande utsöndring i jäst. Plasmiden förs in i jästen där den uttrycks. Proteinet kan då antingen 

uttryckas genom intracellulär expression eller utsöndras till mediet. 
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3.  Organismer  
Här beskrivs de organismer som har valts ut från artiklar som anses vara relevanta. Vi 

beskriver kortfattat dessa organismers expressionssystem med dess ingående komponenter, 

samt faktorer så som ekonomi och patent. 

3.1 Escherichia coli  

3.1.1 Bakgrund 

Escherichia coli är en gramnegativ bakterie och en av de vanligaste bakterierna i den 

humana mag- och tarmfloran. E. coli är en av de mest välstuderade organismerna i världen 

och används mycket på laboratorium. Då den är så välanvänd har det skapats många olika 

stammar som är modifierade på olika sätt och som har olika egenskaper. De olika 

specialiseringarna kan till exempel vara att man har fört in system som kan utföra viss 

glykosylering eller en större produktion av särskilda substrat. 

E. coli tillämpas bäst för mindre protein, men även mänskliga proteiner kan produceras. 

Men eftersom E. coli är prokaryot saknar den möjligheten att utföra många av de 

posttranslationella modifieringar som krävs för ett fullt fungerande protein [3]. 

3.1.2 Resultat 

I tabellen nedan (tabell 2) följer de bästa systemen från E. coli.  

Tabell 2. En sammanfattning av de viktigaste resultaten för E. coli. Poäng beräknades som beskrivet i 1.1.1 

Skapande av lista. 

Stam Protein 
Produkthalt  

(g L
-1

) 
Produkthalt  

(g L
-1

 h
-1

) 
Tid för 

cellcykel (min) Utsöndring Skala (L) Poäng 

E. coli, 

HB101 
Mänskligt 

EGF 0,24 0,017 20 Mediet 0,1 - 0,5 72 

E. coli, TG1 
Mänskligt 

IFN-α 0,16 0,011 20 
Inklusions-

kroppar 0,1 - 0,5 62 

 

3.1.2.1 Stammar 

E. coli är en bakterie som biologer och biotekniker har forskat och arbetat med under en 

väldigt lång tid vilket innebär att mängden stammar som existerar följaktligen är väldigt stor. 

Stammarna och deras expressionssystem kan ses i tabell 2. 

K-12 är en av de vanligaste och mest använda stammarna i laboratorier världen över. Den 

ursprungliga stammen kom från en patient på Stanfords universitet 1922 och har använts 

sedan dess. Det finns idag tusentals muterade versioner av K-12 med olika egenskaper. De 
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populära stammarna DH5α och DH10β (även kallad TOP10) härrör båda ursprungligen från 

K-12 stammen [4]. 

En annan populär laboratoriestam är stam B som härstammar från en Bacillus coli-stam som 

kommer från Pasteurinstitutet i Frankrike. Denna stam verkar även vara en släkting till K-12 

[5]. 

3.1.2.2 Promotorer 

Till följd av hur mycket E. coli används så finns det väldigt många olika delar utvecklade för 

användning, så som promotorer, plasmider och en mängd olika stammar. Vill man anpassa 

sig för massproduktion behövs förmodligen starka promotorer som är inducerbara. Det 

finns ingen standardenhet för att jämföra promotorers styrka utan styrkan jämförs relativt 

andra kända promotorer. Några exempel på välanvända promotorer är lac- och tac-

promotorerna som regleras med hjälp av IPTG (Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside). En 

annan promotor är araBAD som regleras med 1-arabinos samt T7 som aktiveras med hjälp 

av värme, men det finns många fler att välja mellan [6]. 

3.1.2.3 Utsöndringssystem 

När man jobbar med E. coli finns det flera olika platser som man kan ha som destination för 

sina proteiner. Antingen stannar de i cytosolen, transporteras till periplasman eller så 

utsöndras de till den extracellulära vätskan. Ingen av destinationerna är nödvändigtvis 

bättre än de andra utan vilken man väljer är beroende på vilka krav man har. Det finns flera 

olika system för att utsöndra proteiner till periplasman eller till den extracellulära vätskan. 

Sec och ABC systemen är bland de vanligast använda [7]. 

Producerar man proteinen så att de ska stanna i cytosolen finns det en stor risk för att det 

bildas inklusionskroppar. Dessa behöver inte vara dåliga; fördelar kan vara att de ofta är 

enkla att rena fram. I inklusionskropparna är proteinerna även skyddade från proteaser 

samt att proteinerna i sig även inaktiveras vilket är bra om de har någon toxisk egenskap. 

Nackdelen är dock att det även för med sig att de måste veckas rätt efter lysering vilket kan 

vara en både svår och dyr process. 

Proteiner som produceras i cytosolen brukar även produceras i en högre mängd jämfört 

med övriga alternativ. Det krävs inte heller att man lägger på några sekvenser som kodar för 

signalpeptider för att få proteinet att stanna i cytosolen, vilket är ett steg mindre där det kan 

bli problem för proteinet. De sista nackdelarna är att cytosolen influerar förlängning av N-

terminalen samt att disulfidbindningar inte kan bildas där vilket kan ge felveckade proteiner 

[8]. 

Om man får sitt protein att utsöndras till periplasman kommer det med fördelarna att N-

terminalen bibehåller sin struktur bättre, det ger skydd mot att proteinet bryts ner och det 

ger vissa möjligheter för proteinet att veckas. Det blir även lättare att extrahera proteinet 

från cellen om det befinner sig i periplasman. Nackdelarna är att inklusionskroppar i vissa 
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fall fortfarande kan bildas och det kan bli problem om inte signalsekvensen klyvs bort 

ordentligt [8]. 

Det sista alternativet är att proteinet utsöndras direkt till den extracellulära vätskan. Detta 

kräver att det har vissa signalsekvenser på sig så att proteinet kan utnyttja cellens 

transportkanaler för andra proteiner [8]. 

Till skillnad från tidigare sätt att extrahera proteiner leder extracellulär utsöndring till en bra 

veckning, N-terminalen klarar sig bra och det är ofta ett bra skydd mot att proteinet bryts 

ner. På den negativa sidan så blir koncentrationen protein i den extracellulära vätskan ofta 

betydligt lägre samt att en mindre mängd totalt protein kommer ut ur cellerna. Det kan 

även vara svårt att få många proteiner att faktiskt exporteras vilket förmodligen är den 

största begränsningen. Det verkar i slutändan som att vid export direkt ut i mediet så är det i 

många fall bättre att välja en grampositiv bakterie eller någon typ av jäst för att få en större 

mängd protein [8]. 

Beroende på vilket protein man producerar finns det lite olika saker man kan göra för att 

öka uttrycket. Mänskliga proteiner använder en del kodon som är väldigt ovanliga i vissa 

bakterier och det kan därför vara en bra idé att kodonoptimera dem för den värd som man 

har planer på att använda [8]. 

3.1.2.4 Markörer 

Kassetter för antibiotikaresistens är ett vanligt verktyg som används för att tvinga bakterier 

att ha kvar önskade plasmider. Några vanliga resistenser som används mycket i forskning är 

ampicillin, tetracyklin, kanamycin och kloramfenikol [9]. 

3.1.2.5 Odlingsförhållanden  

E. coli har en fördel i att den kan växa på väldigt enkelt sammansatta medium, ett vanligt 

sådant är Luria broth (LB). Den optimala tillväxttemperaturen för E. coli är 37 °C.  

Beroende på vilka protein man producerar så kan det vara en idé att växa sina kulturer vid 

30 °C. Bakterierna växer då långsammare men det kan ha fördelen att vissa proteiner inte 

uttrycks vid de temperaturerna. När cellerna sedan nått det önskade antalet kan 

temperaturen höjas och proteinerna börja produceras. Under optimala förhållande delar sig 

E. coli på ca 20 minuter [10]. De system som vi har tagit upp har producerats i skakflaskor 

med ca 50 ml vätska (se tabell 2) men de kan även växas i betydligt större skala. 

3.1.2.6 Ekonomi 

Då E. coli är ett så gammalt och välanvänt expressionssystem finns det stora valmöjligheter 

med delar som inte är patenterade. Om man väljer att utveckla egna vektorer och stammar 

är det en väldigt enkel organism att jobba med i de flesta avseenden. Bakterierna växer 

också på enkla medium som inte behöver några speciella tillsatser. Beroende på vilken typ 

av promotor man använder kan det dock krävas tillsats av IPTG eller andra dyrare ämnen.  
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3.1.2.7 Diskussion 

E. coli är en extremt välkaraktäriserad bakterie som används laborativt i stor utsträckning 

världen över. Dess fördelar är att det finns många olika system för den som man kan 

utnyttja, den växer väldigt fort och relativt till andra arter är det få saker som kan 

komplicera uttrycket som forskningen inte har vetskap om. Nackdelen med att använda E. 

coli för storskalig proteinproduktion är att dess produkthalter inte är speciellt höga jämfört 

med andra system. Den högsta halten som rapporterades i den studerade litteraturen var 

0,240 g/L (se tabell 2).  Vi har fått uppgifter om att högre värden av producerat protein 

åstadkommits, detta har vi dock ej fått bekräftat utifrån våra litteraturstudier av publicerade 

vetenskapliga artiklar. 

Det kan även uppstå problem med utsöndringen av proteiner vilket kan kräva dyra 

reningsprocesser. Av de anledningarna är E. coli relativt dåligt anpassad för massproduktion 

av billiga proteiner. E. coli är istället mer lämpad för ämnen som man vill producera i så små 

mängder att tillverknings- och reningskostnaderna inte spelar en lika avgöranda roll som 

dess förmåga att faktiskt producera ämnet snabbt och enkelt. 

3.2  Övriga gramnegativa bakterier 

3.2.1 Bakgrund 

Trots att E. coli historiskt sett har varit den vanligaste bakterien att använda sig av vid 

proteinproduktion så är det inte säkert att den är bäst anpassad till industriella 

sammanhang. E. coli är inte heller så bra på utsöndring. Den är dock billig och lätthanterlig. 

Andra gramnegativa bakterier har många av E. colis fördelar, utan att ha vissa av dess 

nackdelar. Några av dessa är Pseudomonas fluorescens, Ralstonia eutropha och 

Methylobacterium extorquens. Många fler organismer och expressionssystem undersöktes 

men de hade för låga produkthalter för att klara sig till listan. Dessa kan ses i bilaga 2. För att 

se systemen som klarade det till listan se tabell 3. 

Pseudomonas spp. tål överlag inre och yttre stressfaktorer, den är anpassningsbar till nya 

näringskällor och kan producera bioaktiva ämnen [11]. De kan hittas i jord och i vatten men 

även på huden och i de flesta mänskliga miljöer. Stammar av P. fluorescens kan växa i 

symbios med plantor. R. eutropha är en väteoxiderande bakterie som lever i jord och vatten 

medan M. extorquens kan växa på metanol och kan hittas i jord och på växter. 
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3.2.2 Resultat 

I följande tabell (tabell 3) finns de övriga gramnegativa system som genomgås.  

Tabell 3. En sammanfattning av de viktigaste resultaten för de olika expressionssystemen från andra 

gramnegativa bakterier utöver E. coli och vilken poäng de olika systemen fick gentemot varandra. Poäng 

beräknades som beskrivs i 1.1.1 Skapande av lista. 

Organism Protein 

Produkthalt  

(g L
-1

) 

Produkthalt  

(g L
-1

 h
-1

) 

Tid för 

cellcykel 

(min) Utsöndring Skala (L) Poäng 

P. fluorescens 

(DC206) scFv 10 0,42 40 Periplasma 20 82 

P. fluorescens (SIK 

W1) SPP 0,79 0,01 40 Medium 2,5 72 

P. fluorescens 

(MB214) 

hGH, 

CSP 4,00 167 40 

Medium och 

periplasma 20 och 75 72 

R. eutropha OPH 10 0,42 180 Nej 3 68 

M. extorquens GFP 4 0,08 300 Nej 20 58 

 

3.2.2.1 Stammar 

P. fluorescens 

Ett av de mest använda systemen i P. fluorescens ägs av företaget The Dow Chemical 

Company som är baserat i USA. Det är även detta expressionssystem bland alla 

gramnegativa bakterier som har högst produktivitet. De har publicerat flera artiklar där de 

beskriver uttrycket av olika protein [12]. Dow använder sig av stammarna DC206, DC454 och 

stammen MB214 som är ett derivat från MB101. MB101 är en bevisat säker stam [13] och 

MB214 skiljer sig från den genom att ha en kromosomal insertion av ett lac-operon. DC454 

och MB214 har deletion av gener som kodar för uracil för att kunna utnyttja auxotrofisk 

selektion [12, 14, 15]. Dow har även skapat en verktygslåda för att få fram det bästa 

expressionssystemet för ett specifikt protein. Denna innehåller en samling av flera 

expressionsvektorer med möjlighet till induktion genom IPTG, mannitol och benzoat, samt 

flera stammar att kombinera som man önskar [16]. Eom et al. (2014), som hade ett 

expressionssystem med ABC-transportern, använde sig av stammen SIK W1 [17]. 

R. eutropha 

Utifrån stammen NCIMB 40124 skapades SS15 med genen organofosfohyrolas (OPH) 

inkorporerat i kromosomen, och sedan skapades flera andra stammar med slumpmässig 

kromosomal inkorporering av genen [18]. 
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M. extorquens 

Stammen ATCC 55366, verkar vara den vanligaste stammen att utgå ifrån. Denna stam 

tillhör dock The Global Biosource Center (ATCC) så eventuellt kan patentering bli ett 

problem [19]. 

3.2.2.2 Promotorer 

P. fluorescens 

Dows system har promotorer som induceras med IPTG, där induktion tar ca 24 timmar. I 

deras verktygslåda ingår annars promotorer som kan induceras av IPTG, mannitol eller 

benzoat [16]. Eom et al. (2014) använde lac-operonet tillsammans med IPTG för att inducera 

proteinproduktionen [17]. 

R. eutropha 

R. eutropha använder phaP-promotorn och T7 RNA polymeras-systemet. PhaP är en stark 

promotor som reduceras av fosfatbrist, och används till att kontrollera uttrycket av T7 RNA-

polymeras, som är mycket specifikt och bara transkriberar DNA som ligger nedströms från 

T7 promotorn. Den är välstuderad i E. coli och har där gett höga expressionsnivåer av 

rekombinant protein. Den har använts till expressionen av OPH [18]. 

M. extorquens 

Bélanger et al. (2004) använde sig av promotorn pmxaF som är en 

metanoldehydrogenaspromotor. Den induceras då av metanol [19]. 

3.2.2.3 Utsöndringssystem 

P. fluorescens 

De flesta av studierna från Dow demonstrerade utsöndringen till periplasman [12, 14, 15]. I 

en studie utsöndrades anti-ß-galaktosidas som är rekombinanta monoklonala antikroppar 

mot beta-galaktosidas [20]. Antikropparna utsöndrades till periplasman i en blandning av 

lösligt och olösligt format. Utbytet blev 3 g/L och det protein som senare renades fram 

visade sig vara aktivt [12]. I E. coli uttrycktes signalproteinet interferon-γ i olöslig och inaktiv 

form till en halt av 2 g/L. I P. fluorescens var uttrycket 4 g/L av samma protein, här i löslig 

och aktiv form. Här var det ej dock specificerat vad för slags utsöndring som skedde. 

Proteinet uppnådde, efter några reningssteg, 95 % renhet [12]. Mänskligt växthormon 

innehåller två disulfidbindningar som bäst veckas i periplasman. Detta hormon kan 

utsöndras av P. fluorescens i löslig form till odlingsmediet till en halt av 5 g/L [12].  

Senare forskning undersökte de olika signalsekvenser för utsöndring av en enkelkedjad 

antikropp till periplasman. Som mest utvanns runt 10 g/L av olösligt protein med partiellt 

processerad signalsekvens. Maximum för helt processerad signalsekvens var runt 8 g/L. De 

testade även att uttrycka mänskligt protein vilket lyckades bättre än i E. coli [15]. Det finns 

flera signalsekvenser att välja på i Dows system och verktygslåda. Signalsekvenserna kan 

starkt påverka hur effektivt ett protein utsöndras. Med detta i åtanke är det bra att prova 

alla signalsekvenser och därifrån välja den som lämpar sig bäst [15].  
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Ett annat forskarlag undersökte hur Dows system kunde användas för att producera två 

olika insektsdödande protein som ursprungligen kom från Bacillus thuringiensis. Ett uttryck 

på 3-4 g/L av varje protein uppnåddes, men då i form av inklusionskroppar.  Extraktionen av 

proteinen från inklusionskropparna kom upp i en effektivitet av 60-70 % men det medförde 

då ett onödigt steg som tar tid i jämförelse med de system som har utsöndring. Det blev 

dock lättare att rena fram inklusionskropparna från cellerna då man slipper 

kromatografimetoder. Renheten blev 98 % [14].  

Ett annat sätt att utsöndra protein är att använda ABC transportsystemet. Det står för typ I 

utsöndring (T1SS) och finns i nästan alla organismer. Eom et al. (2014) använde ABC 

transportsystemet för att uttrycka ett metalloproteas (ett proteas med en metalljon vid den 

aktiva ytan) från Serratia proteamaculans. De fick ett uttryck på 0,789 g/L och proteinet 

utsöndrades extracellulärt [17]. 

R. eutropha 

Hade ej utsöndring av det rekombinanta proteinet [18]. 

M. extorquens 

Bélanger et al. (2004) använde sig ej av utsöndring [19].  

3.2.2.4 Markörer 

Alla systemen har gener för antibiotikaresistens för selektion, förutom Dows system som 

använder sig av auxotrofi. Vissa av systemen kan också ha renings- eller signalsekvenser 

såsom en his-tag.  

3.2.2.5 Odlingsförhållanden 

P. fluorescens 

Dow odlar sina celler på vanligt LB-medium eller M9-medium vid en temperatur runt 30°C. 

Generationstiden ligger på 40 min och odlingar har utförts från storlekar av 

mikrotiterplattor till 20 L fermentatorer. Överlag verkar det som att uppskalning tenderar 

att ge högre produktionshalter för Dows system [12, 14, 15]. Eom et al. (2014) kom fram till 

att överexpression och snabbare cellväxt verkar ge högre uttryck av proteinet. Men det är 

ändå syrekontrollen vid tillväxt som bestämmer produktiviteten. De odlade sina celler vid 25 

°C i 2,5 L tankar med LB medium. Detta systems generationstid var 20 min [17]. 

R. eutropha 

Vanliga oorganiska medium användes (LB-, Lee- och PCT- medium), PCT-mediet hade 

fosfatbrist för induktion av promotorn. Cellerna odlades i 30 °C med en generationstid på 

180 min. Odlingen skedde i en 3 L behållare [18]. 

M. extorquens 

Bélanger et al. (2004) använde sig som högst av 20 L fermentatorer och de började på 

skakflasknivå. CHOI medium, som är som vanligt medium för metylotrofer, användes och 

cellerna generationstid var 300 min vid en temperatur av 30 °C [19]. 
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3.2.2.6 Ekonomi 

Då Dow har patent på sitt expressionssystem i P. fluorescens skulle det behöva betalas 

royalties med mera till dem ifall GE vill använda det. Det andra systemet som inte tillhör 

Dow och använder ABC-transportern har ett patent som går ut år 2020 [21]. R. eutropha 

saknar patent men är ett känt system för dem som vill läsa om det vilket kan betyda att även 

konkurrenter med enkelhet kan utnyttja systemet. M. extorquens har ett patent som går ut 

år 2022 [22]. 

3.2.3 Diskussion 

Överlag har inte övriga gramnegativa bakterier hög produktivitet och de som har det är 

patenterade. Då produkten i detta fall är enkel och ska produceras i stora mängder till ett 

billigt pris är nog inte de prokaryota systemen svaret. Visst är de billiga över hela dess 

process men produkthalten är inte så hög. En fördel med prokaryoterna är dock att de är 

snabba att odla och manipulera jämfört med mer komplicerade system. Särskilt om man vet 

genomet kan man lätt ändra organismen. I tabell 3 syns hur de gramnegativa systemen 

förhåller sig till varandra. För att se hur systemen förhåller sig mot alla andra, se tabell 1 

under sektionen 1.2. 

P. fluorescens 

Dows system används idag till att producera proteiner i mängder runt 5 g/L vilket gör det till 

ett beprövat system. Detta betyder dock att de också har patenterat det vilket kan bli en 

ganska stor kostnad ifall detta system skulle väljas för användning. P. fluorescens kan som de 

flesta andra Pseudomonas klara av höga densiteter biomassa, över 100 g/L torrvikt. E. coli 

brukar jämförelsevis ligga på densiteter runt 10-100 g/L torrvikt.  

Nästan alla expressionssystem undersökta i denna rapport, som baseras på P. fluorescens, 

har haft utsöndring av det rekombinanta proteinet, antingen till periplasman eller till 

odlingsmediet. Systemet som undersökte insektsdödande protein hade ej utsöndring och 

proteinerna skapade aggregat. Dessa kan dock renas ut med hjälp av natriumacetat-buffert, 

men det är en extra process som man helst vill undvika. 

Dows system behöver ingen antibiotika då de i stället selekterar med auxotrofi. Detta 

behöver inte vara en fördel just nu men kan bli det i framtiden beroende på hur problemet 

kring antibiotikaresistens utvecklar sig. 

Själva produktionen av proteinerna kräver inga komplicerade medium men behöver IPTG, 

som är ett dyrt ämne, för induktion av promotorerna. Det system som inte behövde IPTG 

var dock det som gav lägst proteinmängd och det system vars patent går ut runt år 2020 

[22]. 

P. fluorescens har fått en låg ranking (se tabell 1 och tabell 3) på grund av patentet men 

högre än andra patenterade system då den har utsöndring och relativt hög produktivitet 

jämfört med andra gramnegativa organismer utöver E. coli. 
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R. eutropha 

Under produktionen av OPH produceras också PHB (polyhydroxyburate) i en större mängd 

än OPH. PHB är en polymer som är av intresse inom industrin för bioplast och är vid 

produktion av andra protein ett störande moment som tar energi. Enligt Barnard et al. 

(2004) fick de 100 gånger större produktion av OPH i R. Eutropha än i E. coli, detta till stor 

del tack vare högre specifik aktivitet och celldensitet [18]. 

De använde sig av kromosomal integration då de har undersökt användningen av ett 

plasmidsystem. Vid plasmidsystem är produktionen hög i skakflaskor men låg vid storskalig 

fermentation, detta antagligen på grund av plasmidinstabilitet. Därav användes kromosomal 

integration vilket ökade stabiliteten. 

Om man väljer att jobba med det här systemet så finns det även en artikel om hur man kan 

slippa externa kromatografimetoder genom att det ingår som en del av proteinexpressionen 

[23]. 

M. extorquens 

Bélanger et al. (2004) fick ut 4 g/L som maximum av GFP men saknade då utsöndring vilket 

gör att reningen kan bli mödosam [19]. Dess höga generationstid gör den även till en sämre 

kandidat. 

3.3  Grampositiva bakterier 

3.3.1 Bakgrund 

Bacillus subtilis är en grampositiv bakterie som är känd för sin kapacitet att producera och 

utsöndra större mängder industriellt viktiga proteiner, främst enzymer såsom proteaser och 

lipaser [24]. 

Det finns många fördelar med att använda B. subtilis som värd för expression. Bland annat 

är den klassad som GRAS (Generally Regarded As Safe), den kräver inga dyra eller 

komplicerade odlingsmetoder och den kan växa till väldigt höga celldensiteter [24]. Till 

skillnad från till exempel E. coli har B. subtilis enbart ett membran som proteinerna behöver 

ta sig förbi vilket resulterar i att B. subtilis är ett bra alternativ för utsöndring av protein till 

odlingsmediet [24].  

Enligt Nijland och Kuipers (2008) influerar proteiner som produceras storskaligt cellväxt, 

detta på grund av trycket på tillgängliga resurser. Utöver detta kommer överproduktion av 

vissa heterologa proteiner leda till begränsningar i tillväxt eller till och med celldöd av 

värdorganismen i vissa fall. Då har inducerbara promotorer en fördel över konstitutiva 

promotorer [24]. 

Baserat på detta har fokus för expressionssystem i B. subtilis legat på just inducerbara 

system. Det finns väldigt många olika system för B. subtilis och med detta i åtanke har fyra 

olika inducerbara system valts ut och studerats mer ingående för rekombinant 

proteinproduktion. Dessa fyra system är inducerbara med IPTG, xylos, subtilin respektive 
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mannos. Av dessa är det enbart systemet som använder mannos som ger definitiva värden 

på produktionshalter medan de andra enbart ger relativa värden. Av denna anledning är det 

bara mannos-systemet som beskrivs här och som kom med i listan, se tabell 4. 

3.3.2 Resultat 

Det expressionssystem och dess cellinjer som har behandlats kan ses i tabell 4.  

Tabell 4. En sammanfattning av de viktigaste resultaten för de två cellinjerna för B. subtilis. Poäng beräknades 

som beskrivs i 1.1.1 Skapande av lista. 

Stam Protein 
Produkthalt  

(g L
-1

) 
Produkthalt  

(g L
-1

 h
-1

) 
Tid för cellcykel 

(min) 

 

Utsöndring 
Skala 

(L) Poäng 

TQ356 eGFP 10 0,4 40 Möjligtvis 30 83 

TQ281 eGFP 2,1 0,09 40 Möjligtvis 30 68 

 

3.3.2.1 Stammar  

Två olika linjer användes: TQ281 och TQ356 där den senare är ett självinducerat system, det 

vill säga ingen inducerande substans krävs för expression. Repression av detta system sker 

genom tillsats av glykos [25]. 

3.3.2.2 Produktivitet 

Systemet testades genom expression av eGFP (enhanced green fluorescent protein). En 

maximal produkthalt på 10 g/L uppnåddes för linje TQ356. Ett annat värde rapporterades 

som kan vara av mer intresse: 0,4 g/(L*h). För TQ281 uppnåddes en produkthalt på 2,1 g/L 

[25]. 

3.3.2.3 Promotorer 

De båda cellinjerna i detta system använder den positivt reglerade promotorn manP från 

mannos-operonet. Linje TQ281 är inducerbar med sockret mannos medan linje TQ365 är ett 

självinducerande system som inhiberas av glukos [25]. 

3.3.2.4 Utsöndringssystem 

Anmärkning: i de artiklar som har studerats har det oftast inte stått i klartext var de 

undersökta proteinerna utsöndrats, i de flesta fall inte ens om/hur de har renats fram. De 

flesta har dock en tendens att beskriva att B. subtilis har en exceptionell förmåga att 

utsöndra proteiner till odlingsmediet, men det finns inget i artiklarna som styrker eller 

motsäger att dessa system har utsöndring eller inte. Av denna anledning får B. subtilis en 

lägre ranking (se tabell 1) då det är osäkert på om utsöndring sker i detta system. 

Av de tre utsöndringssystem som är kända (Sec, Tat, ABC) är det främst Sec-SRP-

reaktionsvägen, som riktar in sig på cellmembranet, som leder majoriteten av utsöndrade 
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protein till odlingsmediet. Alternativt kan en liten andel av exoproteiner utsöndras via Tat-

reaktionsvägen eller via ABC-transportörer i B. subtilis [26]. 

3.3.2.5 Markörer  

I expressionsvektorn som har använts för detta system finns det en resistensgen (aad9) för 

spektinomycin SpcR [25]. 

3.3.2.6 Odlingsförhållanden  

LB-medium, 37°C. För skalning användes högdensitetsfermentorer med en storlek på 30 L. 

Generationstiden för B. subtilis ligger omkring 40 minuter[25].  

OBS! För odling användes linjen 3NA vid fermentering för att undvika sporulation och risken 

för att sporer överlever bioreaktorn [25]. 

3.3.2.7 Ekonomi 

Detta system har inte några utmärkande dyra odlingsmedier eller tillsatser som gör att det 

blir orimliga priser. Av de fyra system som har studerats mer ingående för B. subtilis har 

patent endast hittats för systemet som använder mannos som inducerare. Detta patent går 

ut 2031 [27]. 

3.3.3 Diskussion 

Heterolog proteinproduktion är ett allmänt känt problem i just B. subtilis [25]. De 

resulterande stammarna och den viktigaste informationen kring dessa kan ses i tabell 4. 

Man utgick ifrån ett system som involverar promotorn manP från mannosoperonet. 

Problemet med detta system var dock att det krävdes stora mängder mannos vilket gör att 

dess applikation blir relativt dyr [25]. För att förbättra denna situation använde man istället 

muterade cellinjer av B. subtilis: ∆manA linje TQ281 och ∆manP linjen TQ356. I fallet med 

TQ281 kunde man minska ner på mängden mannos som användes, men denna linje 

uppvisade känslighet för mannos. Med detta som bakgrund tog man istället fram den 

självinducerbara (dvs. induktions-oberoende) cellinjen TQ356 för att ytterligare försöka dra 

ner kostanden och öka produkthalten [25]. Självinduktionen vid början av den fas som var 

begränsad av glukos (mellan batch och fed-batch vid fermentation) ledde till en nästan 

trefaldig ökning i produkthalten, från 5,3 % till 14,6 % eGFP, där det senare värdet motsvarar 

en proteinhalt på 10 g/L eller 0,4 g/(L*h)[25]. 

Cellinje TQ356 kan anses ge ett stort steg på vägen till att öka produktiviteten i B. subtilis 

samt att dra ner på kostnaderna för dess industriella applikation. Detta system gav utan 

tvekan den högsta produkthalten av de studerade systemen för B. subtilis vilket är en av de 

viktigaste egenskaperna för ett bra expressionssystem utöver ekonomi och miljöaspekter. 

Med andra ord, om man enbart ser till produktivitet är detta expressionssystem utav tvekan 

det bästa för B. subtilis. En större nackdel med detta system är dock att det är patenterat 

[27]. 
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3.4  Pichia pastoris 

3.4.1 Bakgrund 

Det stora genombrottet för jästen Pichia pastoris kom när Phillips Petroleum under 1960-

talet började använda sig av jästfermentation för att oxidera metangas i kommersiell skala, 

och sedan nyttjade den resulterande metanolen till djurfoder [28]. I slutet av 1980-talet 

hade vektorer utvecklats som tillät hårt reglerat uttryck av heterologa proteiner med 

alkoholoxidaspromotorn AOX1 [29]. P. pastoris har visat sig särskilt användbar för uttryck av 

humana proteiner som utsöndras. Detta eftersom de fundamentala mekanismerna för 

utsöndring av humana proteiner är mycket konserverade från lägre eukaryoter såsom P. 

pastoris. År 2002 hade över 400 proteiner producerats med hjälp av P. pastoris [30]. 

År 2009 angavs det i en artikel att 5 olika studier åstadkommit proteinproduktion med 

produkthalter över 1 g/L [31].  Det finns endast några undantagsfall då produktionen nått 

halter över 5 g/L och detta endast i de händelser då alla steg i produktionen fungerat 

problemfritt [32]. De högsta halterna av producerat protein rapporterade i P. pastoris är 5,8 

g/L (Candida parapsilosis lipas/acyltransferas) [33], 6,4 g/L (E. coli fytas) [34] och 14,8 g/L 

(Gelatin)[38] för utsöndrat protein samt 22 g/L (Hydroxynitril-lyas) för ett ej utsöndrat 

protein [35]. 
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3.4.2 Resultat 

I tabell 5 finns de olika expressionssystemen för P. pastoris och deras egenskaper. 

Tabell 5. En sammanfattning av de viktigaste resultaten för P. pastoris. Poäng beräknades som beskrivs i  1.1.1 

Skapande av lista. 

Stam Protein 

Produkthalt  

(g L
-1

) 

Produkthalt  

(g L
-1

 h
-1

) 

Tid för 

cellcykel 

(min) Utsöndring Skala (L) Poäng 

P. pastoris 

(GS115) Gelatin 14,80 0,211 150 Mediet 0,1 - 0,5 90 

P. pastoris 

(GS115) Hydroxynitril-lyas 22,00 0,240 150 Nej 42  82 

P. pastoris 

(GS115) 

Candida parapsilosis 

lipas/acyltransferas 5,80 0,058 150 Mediet 1,5  71 

P .pastoris 

(KM71) 

 

Fytas från E. coli 

 

6,40 0,033 240 Mediet 5  71 

P. pastoris 

(BMA-

2/MP36) 

Boophilus mikroplus 

BM95 antigen 0,55 0,006 150 Mediet Bioreaktor 62 

 

3.4.2.1 Stammar 

Det finns tre vildtypsstammar av P. pastoris: CBS7435 (NRRL Y-11430), CBS704 (DSMZ 

70382) och X-33. De två förstnämnda är skyddade av patent tillhörande Centraalbureau 

voor Schimmelcultures i Nederländerna och den senare ägs av företaget Life Technologies™ 

[37]. De övriga stammarna som existerar i dagsläget kan delas upp i fyra olika grupper: 

proteasdeficienta stammar, auxotrofa stammar, glykomodifierade stammar och övriga 

stammar. 

Bristfälliga proteasstammar används för produktion av intracellulära proteiner som kräver 

lysering för att renas fram. Produkthalterna av många proteiner, speciellt heterologt 

uttryckta proteiner, beror på den mängd proteolytisk aktivitet som de utsätts för under 

expression och rening. Användningen av stammar som har brist på proteaser kan avsevärt 

förbättra den totala avkastningen [37]. 

Bland de auxotrofa stammarna finns GS115, som Life Technologies™ äger patent på. Denna 

stam har använts till de rapporterade proteinproduktionerna med högst produktionshalt, 
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både intracellulärt samt för utsöndrade proteiner [35, 38]. CBS7435 saknar fortfarande 

patent. 

SuperMan5, patenterad av BioGrammatics, är den enda Glycomodifierade stammen [37]. 

3.4.2.2 Promotorer 

Promotorn AOX1 med den korresponderande genen Alkoholoxidas1 är tätt reglerad och 

inducerbar. Promotorn induceras av metanol och kan regleras genom metanolinhibering 

med glukos [29]. När den främmande genen av intresse sedan förs in i P. pastoris kan 

proteinproduktionen på så sätt lätt starta när det önskas. Promotorn är fördelaktig när man 

vill överuttrycka proteiner, så som i industriell produktion, och när man vill separera 

tillväxtfasen från proteinproduktionsfasen [37]. 

Trots att AOX1 fortfarande är den mest använda promotorn för proteinproduktion i P. 

pastoris kan en konstitutiv promotor ibland vara fördelaktigt. GAP promotorn har visat sig 

vara just en sådan. Promotorn uttrycks konstitutivt, även om dess styrka varierar med 

kolkällan som används för celltillväxt. Expressionen är konstitutiv på glukos och hämmas av 

glycerol och metanol [39]. 

3.4.2.3 Utsöndringssystem 

Den mest använda utsöndringssignalen är α-MF från jästen Saccharomyces cerevisiae men 

även P. pastoris egna utsöndringssignal, PHO1, används. Det har producerats proteiner med 

andra signaler för utsöndring, men dessa är de mest använda [36]. 

3.4.2.4 Markörer 

Det finns ett antal markörer som kan användas. Användning av en korrekt markör påverkar 

produktiviteten för systemet avsevärt och skiljer sig för vilket protein som man önskar 

producera [36]. Den mest frekvent använda markören är HIS4 genen, som är en del i en 

biosyntetisk reaktionsväg, antingen från P. pastoris eller S. cerevisiae. ARG4 har samma 

karaktär som HIS4 och har sitt ursprung från S. cerevisiae [36]. Ett antal markörer för 

resistens mot läkemedel kan också vara effektiva att använda, däribland finns ZeoR (gen för 

zeocinresistens) från Streptoalloteichus hindustanu och Blasticidin S deaminase, som är 

resistent för läkemedlet Blasticin från Aspergillus spp [40]. 

3.4.2.5 Odlingsförhållanden 

Att använde de korrekta odlingsförhållandena för organismen är nödvändigt för att hålla en 

optimal tillväxt. 

Den optimala temperaturen för proteinproduktion i P. pastoris är 30°C [41]. I storskalig 

produktion krävs det att man använder fermentationskulturer som ger betydligt högre 

proteinhalter i jämförelse med skakflaskkulturer som främst används i forskningssyfte [36]. 

De ideala mediumen består av glycerol, metanol, biotin, salter och spårämnen. Samtliga av 

dessa är både lätta att anförskaffa till överkomliga priser och ger en hög potential för 
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uppskalning av systemet [36]. Generationstiden för P. pastoris är 2,5 timmar på glukosmedia 

[36].  

Eftersom höga nivåer av metanol kan vara giftiga för cellen krävs en kontrollerad 

övervakning av dessa nivåer i cellodlingen. Detta kan medföra kostnader för personal samt 

användning av specialiserad utrustning. Vid introduktion av mer metanol krävs att pH ej 

understiger pH 6 då vissa proteiner är mycket känsliga för surare miljöer [36]. 

3.4.2.6 Ekonomi 

Det finns ett enormt antal patent som innefattar P.pastoris. Research Corporation 

Technologies (Tucson, AZ, USA) har patent på expressionssystem baserade på en 

metanolinducerbar promotor sedan 1993, och “P. pastoris expressionssystem” är en färdig 

tillgänglig verktygslåda från Invitrogen Corporation (Carlsbad, CA, USA) [36]. Det enklaste 

sättet att undvika stora rättegångskostnader för patentintrång är att ingenjörsmässigt 

utveckla en egen P. pastoris stam, men detta medför kostnader potentiellt i 

miljarddollarklassen [32]. 

3.4.3 Diskussion 

Fördelarna med att använda P. pastoris har visat sig vara många. För produktion av 

intracellulära proteiner erhålls höga produkthalter och man får även höga utsöndringsnivåer 

till annars näst intill proteinfritt medium. Det är även lätt med fermentation i hög 

celldensitet. Genetisk stabilitet är ytterligare en fördel liksom att uppskalningen inte leder 

till förlust av produkthalter [42].  

P. pastoris är lätt att manipulera genetiskt och det finns möjlighet till ett effektivt 

värdvektorsystem, inkluderande den tätt reglerade och högt inducerbara AOX1 promotorn. 

Samtidigt finns goda möjligheter till produktion av rättveckat protein med korrekta 

disulfidbryggor. Den extracellulära utsöndringen av produkten ger ytterligare fördelar 

eftersom det inte finns kända proteaser som utsöndras av P. pastoris. Den har även mycket 

begränsad närvaro av andra endogena proteiner i odlingsmediet, vilket underlättar reningen 

av den rekombinanta produkten [31].   

Men P. pastoris ger som de flesta system inte en lösning till alla proteinproduktioner, 

exempel på låga produkthalter och misslyckanden av expression finns, till exempel ineffektiv 

utsöndringen av komplexa proteiner. Generellt är heterolog utsöndring mer krävande i 

jämförelse med intracellulär expression. Vissa gener ger inga detekterbara proteiner, ofta 

eftersom jästarters transkriptionsterminatorer resulterar i trunkerade mRNA [31]. 

Pichia-celler måste utnyttjas omedelbart innan användning eftersom de inte går att frysa, 

vilket kan vara en nackdel när man skalar upp produktionen. Optimala induktionstider för P. 

pastoris är vanligtvis dagar. Fysiologiskt föredrar P. pastoris en respiratorisk metabolism före 

en fermentatorisk för tillväxt. Fermentationsprodukter inkluderar etanol och ättiksyra, som 

snabbt når giftiga nivåer i hög celltäthet hos en fermentor med starkt fermenterande 

organismer [41].   
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3.5  Hansenula polymorpha  

3.5.1 Introduktion 

Några exempel på produkter som produceras i Hansenula polymorpha är ett rekombinant 

hepatit-B vaccin, interferon alpha-2a, hirudin och fytas. Heterologt genuttryck i H. 

polymorpha är kopplat till starka inducerbara promotorer härledda från gener av ”the 

methanol utilization pathway”, mest tagna från MOX- (methanol oxidase) och FMD- (format 

dehydrogenas) gener [43]. H. polymorpha kan även assimilera nitrat till skillnad från andra 

jästsorter [44]. Den är precis som P. pastoris en metylotrof vilket innebär att jästen kan 

använda envärdiga organiska ämnen som metan eller metanol till kolkälla för sin tillväxt. H. 

polymorpha har en av de högsta expressionsnivåerna för en jäst på 13,5 g/L vid produktion 

av fytas, se bilaga 4 för en sammanfattning av produktionsprocessen. Detta system och ett 

för hepatit-B vaccin fick tillräckligt höga poäng för att komma med i listan. Resultaten för 

dessa system visas i tabell 6. 

3.5.2 Resultat 

Tabell 6 visar de expressionssystem som behandlas. 

Tabell 6. Visar resultaten för de två utvalda systemen i H. polymorpha. Poäng beräknades som beskrivs i 1.1.1 

Skapande av lista. 

Stam Protein 

Produkthalt  

(g L
-1

) 

Produkthalt  

(g L
-1

 h
-1

) Utsöndring Skala Poäng 

RB11 Fytas 13,5 0,084 Ja 10-2000 L 93 

ATC-26012 PreS2-S 0,25 0,005 Nej 10 L 43 

 

3.5.2.1 Stammar 

Det finns tre olika huvudstammar av H. polymorpha; DL-1, CBS4732 och NCYC495, och från 

dessa härstammar ca 50 andra stammar [44]. DL-1 används ofta för rekombinant 

proteinproduktion men inte för klassisk genmanipulering där könsdelning är viktig då 

stammen inte kan kopulera. Stammen har dock vissa fördelar som att den växer snabbt och 

anpassar sig till kulturmediet snabbare än de andra stammarna. Utöver detta har även DL-1 

en högre frekvens för homolog rekombination [44]. Se bilaga 4 för en sammanfattning av 

produktion av hepatit-B vaccin i DL-1.  

CBS4732 växer bra på metanol och har hög mitotisk stabilitet. Expressionsvektorerna 

integreras stabilt in i värdcellens genom. Detta gör denna stam till en mycket vanlig sådan 

för rekombinant proteinproduktion i H. polymorpha [44]. Den uracil-auxotrofa stammen 

RB11 användes för produktionen av fytas, se bilaga 4. NCYC495 är en stam som används 
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mest för andra saker än proteinproduktion. Dels för att den saknar starka 

metanolreaktionsväghärledda promotorer för genuttryck [44]. 

3.5.2.2 Promotorer 

MOX (metanol oxidase) promotorn är en effektiv promotor som induceras vid brist på 

glukos eller glycerol [45]. FMD (format dehydrogenas) promotorn fungerar i stort sett på 

samma sätt som MOX men nivån i produktivitet beror på valet av fermentationsprocess 

[45].  

3.5.2.3 Utsöndringssystem 

Den mest använda utsöndringssignalen är MFα1 (mating factor alpha 1) från S. cerevisiae 

och den ledaren som användes vid produktion av fytas där 13,5 g/L protein erhölls från 

mediet [46]. Vid hirudinproduktion har andra ledare som GAM1 (glukoamylas) från 

Schwanniomyces occidentalis och CHH (crustacean hyperglycemic hormone) från krabban 

Carcinus maenas använts [47].  

3.5.2.4 Markörer 

Auxotrofa markörer är väldigt attraktiva ur ett industriellt perspektiv. De vanligaste 

auxotrofa markörerna hos H. polymorpha är URA3- och LEU2-generna, härledda från S. 

cerevisiae [43]. Det finns även andra markörer, såsom G418- och Zeocin- resistensgener, 

som mest används för andra jästarter men även går att använda med H. polymorpha [48, 

49].   

3.5.2.5 Odlingsförhållanden 

Vid tillväxt används ett definierat medium bestående av en kolkälla (till exempel glycerol 

eller glukos), salter, vitaminer och spårelement. Val av fermentationsstrategi beror på valet 

av promoter då FMD och MOX har olika optimala induktionsförhållanden. Antingen används 

glukos eller glycerol i början av jäsningen, följt av begränsning av kolkälla [45]. Generellt 

används tre olika jäsningsprocesser: glycerolsvältprocessen, glukossvältprocessen och en 

annan variant av den förstnämnda. Alla dessa processer sker i bioreaktorer i varierande 

storlek [43]. pH i bioreaktorerna måste alltid optimeras för att minimera proteolytisk 

aktivitet, nivån varierar beroende på proteinet [50]. Ingen information om H. polymorphas 

generationstid kunde hittas. Av denna anledning har en generationstid uppskattats med 

hjälp av andra jästarters generationstid.  

3.5.2.6 Ekonomi 

Kostnaden för produktion av rekombinanta proteiner i H. polymorpha beror till stor del av 

val av fermentationsprocess. Glycerol är generellt ett dyrare odlingsmedium än glukos. Vid 

produktion som endast använder glukos kan de totala kostnaderna bli väldigt låga [46]. För 

alla system som studerades så hittades bara patent för produktionen av fytas. Detta patent 

innefattar processen av produktion av vissa enzymer med en repressiv kolkälla som 

substrat. Patentet verkar gå ut 2018 [51].   
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3.5.3 Diskussion 

H. polymorpha är en lovande organism för rekombinant proteinproduktion men det finns 

inte många produkter på marknaden idag som produceras i denna organism. Marknaden för 

jästbaserade expressionssystem domineras till stor del av P. pastoris. Trots likheten mellan 

H. polymorpha och P. pastoris så finns det vissa stora skillnader. H. polymorphas MOX- och 

FMD-promotorer induceras effektivt vid glukosbrist eller svält medan P. pastoris kräver 

metanol för induktion av sina expressionssystem [43]. H. polymorpha är även termotolerant 

med en optimal temperatur runt 37-43 °C medan P. pastoris helst växer vid 30 °C. Den höga 

jäsningstemperaturen reducerar risken för kontaminering av andra mikroorganismer vid 

storskaliga jäsningar [52].  

En annan fördel med H. polymorpha är att den inte utsöndrar många egna proteiner. Detta 

betyder att när man vill utsöndra sitt rekombinanta protein så kommer det inte finnas 

många andra proteiner i odlingsmediet som skulle försvåra reningen. Över 90 % av allt 

extracellulärt protein från H. polymorpha bör vara rekombinant uttryckt protein [52].  

Det finns dock problem med systemet för H. polymorpha, problem som de flesta jästarterna 

delar. I vissa fall blir proteinet överglykosylerat, utsöndras dåligt, hålls kvar i ER 

(endoplasmatiskt retikulum), blir inkorrekt bearbetat eller utsatt för proteolytisk aktivitet 

[44]. En möjlig strategi för att överkomma dessa problem är att identifiera gener som 

uttrycks samtidigt och kan påverka stammens prestanda positivt [50].  

3.6  Övriga organismer 
Liksom jäst används andra eukaryoter när mer komplexa proteiner behöver uttryckas. Om 

man alltså har ett större protein (större än 100 kDa), eller ett protein som kräver vissa 

posttranslationella modifieringar som jäst inte kan utföra väljer man andra eukaryoter. 

Vanligast bland dessa är mammalieceller och insektsceller med baculovirus [53].  

Mammalieceller är mycket lämpliga för att producera mänskliga proteiner för exempelvis 

läkemedel, och de är för det mesta välkaraktäriserade. Demain och Vaishnav (2009) berättar 

att de bidrar med ungefär 25 % av den totala mängden rekombinanta proteiner. 

Insektsceller med baculovirus är också ett bra system för uttryck av mänskliga proteiner, 

tack vare att dess profil för posttranslationella modifieringar är snarlik den för mänskliga, 

och att det i många fall går att producera relativt stora mängder jämfört med andra mer 

komplicerade uttryckssystem [53].  

Mer om baculovirussystemet kan läsas i avsnittet som följer. Jämfört med mammalieceller 

är baculovirus och insektsceller visserligen mer tidskrävande att arbeta med, men mindre 

känsliga för miljöfaktorer och kontamination [53]. Av tidsbrist har inte båda dessa system 

behandlats i detalj, men för den som är intresserad av att läsa mer om mammalieceller 

rekommenderas till exempel en fritt tillgänglig sammanställning av Bandaranayake och 

Almo (2014), där det bland annat berättas om den kraftigt patenterande men annars väldigt 

intressanta mänskliga cellinjen PER.C6 [54]. 
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För långsiktig produktion kan flercelliga organismer också användas. Växter är ett attraktivt 

alternativ som är billigt, relativt enkelt att arbeta med och kan tillverka stora mängder 

högklassigt protein. Djur har liknande fördelar men blir lidande av lång generationstid och 

eventuellt etiska problem. Samtliga flercelliga uttryckssystem är något mer arbetskrävande 

och behöver andra lokaler än de som är typiska för cellkulturer, och därför har de inte 

studerats närmare i denna rapport [53].  

I en genomgång av expressionssystem som denna kan det också vara intressant att nämna 

proteinproduktion in vitro, där cDNA uttrycks av en kommersiell cocktail innehållande alla 

komponenter för proteinuttryck. Dessa säljs av företag såsom Thermo Fisher Life 

Technologies och kan vara lämpliga för att uttrycka mycket små mängder av utvalda protein 

utan arbetet och risken för komplikationer som uttryck i celler medför. Inte speciellt 

förvånande är detta mycket dyrt för större skalor, och innebär att man förlorar kontrollen 

över produktionen [32]. 

3.6.1 Bakgrund 

Insect Cell Baculovirus Expression Vector System (IC-BEVS) är ett så kallat transient 

expressionssystem. Med det menas att man som regel inte skapar stabila transformerade 

stammar. Istället låter man först en kultur av insektsceller växa till önskad densitet, varefter 

de infekteras med rekombinanta baculovirus och agerar inkubatorer för nya virus och dess 

protein tills dess att cellerna lyseras av en kombination av inre tryck och störningar av 

cellens normala funktioner [55]. 

Baculovirus är stavformade virus med ett genom bestående av cirkulärt dubbelsträngat 

DNA. De infekterar naturligt insekter, tar sig in i cellkärnan, och replikerar sig självt [55]. Fria 

virus påträffas framförallt i två olika tillstånd: Budded virions (BV:s) som är fria virus som 

avknoppats från värdcellens cellvägg, och Occlusion derived virus som är virus omgärdade 

av en kapsel för skydd från omgivningen. Kapslar är inte nödvändiga för att infektera celler 

in vitro, då det utgör en relativt skyddad miljö. Därmed kan man byta ut gener för 

kapselproteiner mot egna, och utnyttja dess starka promotorer för rekombinant 

proteinproduktion [56]. 

Infektionen sker i tre faser som karaktäriseras av att olika delar av virusets genom uttrycks. 

Den första fasen sker ungefär 0-6 timmar efter infektion, och består av att viruset tar sig in i 

cellen, förlorar sin kapsel om en sådan fanns, och tar sig in i cellkärnan. I kärnan använder 

den värdcellens RNA-II polymeras för att bland annat uttrycka virala RNA polymeras och 

andra proteiner som behövs för de senare faserna. Några av de tidiga generna aktiverar 

andra gener och infektionen går efter 6 timmar in i den så kallade sena fasen, där 

majoriteten av DNA- och proteinreplikationen sker. Efter 20-24 timmar går infektionen in i 

den väldigt sena fasen som pågår till 90-120 timmar efter infektionen, och proteiner till 

virusets kapslar tillverkas. Främst av dessa är polyhedrin, som utgör den överlägset största 

delen av alla protein som tillverkas [55, 56].  
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3.6.2 Resultat 

Ett produktionsexempel med High-Five-celler visas i tabell 7. Det refereras till många gånger 

i litteraturen som en hög produkthalt [58].  

Tabell 7. Det produktionsexempel som hade högst produkthalt bland de studerade, med relevant information. 

Poäng beräknades som beskrivs i 1.1.1 Skapande av lista. 

Stam Protein 
Produkthalt  

(g L
-1

) 
Produkthalt  

(g L
-1

 h
-1

) 
Generationstid 

(min) Utsöndring 
Skala 

(L) Poäng 

High-Five, 

BacPAK6 
Mänskligt 

kollagenas 0,3 0,004 1080 Nej 4  10 

 

3.6.2.1 Stammar 

De mest etablerade cellinjerna är Sf-9 (ATCC CRL-1711) från Spodoptera frugiperda och 

High-Five™ (BTI-TN-5B1-4) från Trichoplusia ni. Sf-9 utvecklades från pionjärstammen Sf-21 

av Smith, Cherry och Summers 1983, och High-five från Tn-5 stammen. Den senare 

patenterades 1994 av Invitrogen, men patentet har sedan dess löpt ut [55]. De har något 

olika roller, då Sf-9 är bättre på att producera stora mängder viruspartiklar, medan High-Five 

ger högre halter av rekombinanta protein [55]. Jämfört med prokaryoter växer de båda 

långsamt, men High-Five växer något snabbare och dubblerar sin täthet på mindre än ett 

dygn [57]. 

3.6.2.2 Vektorer 

De flesta vektorer baseras på Autographa californica multiple nucleopolyhedrosis virus 

(AcMNV). Det finns modifikationer av AcMNV som har fördelar över vildtypen, mer om det 

nämns senare. Man måste också använda en transfervektor, som används för att föra in sin 

gen i viruset, och de finns i olika utformningar beroende på vad man vill uppnå [55]. 

För att producera rekombinanta virus transfekterar man sin transfervektor med genen av 

intresse till en cellkultur som ofta är Sf-9, tillsammans med det omodifierade viruset. 

Därefter sker homolog rekombination mellan virusgenomet och plasmiden i värdcellerna. 

Kulturen sprids på plattor, och infektionen får löpa sitt lopp. När värdcellerna efter cirka 90 

timmar lyserar bildar varje lyserad cell en plack, och man kan med lite ansträngning skilja på 

plack från vildtypsvirus och rekombinanta virus, som man sedan samlar ihop. Exempelvis 

kan man se avsaknaden av polyhedrinkomplex eller närvaron av en lacZ-gen i avsnittet som 

rekombineras, som ger de rekombinerade placken blå färg [56].  

För att slippa den arbetsintensiva screeningen av rekombinanta plack och få högre 

avkastning finns olika kommersiella baculovirusvektorer. Ett exempel är BacPak™ från 

Clontech, som är en av de äldsta modifikationerna av AcNMV för att öka andelen lyckade 

transfektioner. Den består av ett AcMNPV-genom som klipps på tre ställen med 
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restriktionsenzymet Bsu361 och på så vis lineariserats. Samtidigt avlägsnas en lacZ-gen (som 

ger blå färg) och den nödvändiga genen orf1629 som istället har placerats på den delen av 

transferplasmiden som rekombineras. När de transfekteras tillsammans med en 

transferplasmid kan alltså bara de virus som rekombineras återförslutas, och fortplanta sig. I 

praktiken sker dock inte klippningen med Bsu361 helt fullständigt, så vissa ursprungliga virus 

finns fortfarande och bildar blå plack, som fortfarande måste skiljas från de vita 

rekombinanta [56]. 

Bac-to-bac™ från Invitrogen är en vidareutveckling där viruset först produceras och 

modifieras i bakterier i form av en Bacterial Artificial Chromosome (Bac). Viruset ges 

möjlighet att replikera i bakterier med ett ”mini-F replikon” och agerar episom, alltså en 

plasmid som integreras i en bakteriekromosom. En transfervektor med genen av intresse 

transformeras in och rekombination sker. Screening behöver fortfarande göras genom att 

separera vita (rekombinanta) och blåa kolonier, men här kan virusen växas ytterligare i 

bakterier innan de extraheras med till exempel alkalin lysis extraktion. En stor nackdel är att 

virusen lider av genetisk instabilitet på grund av det krävande bakteriereplikonet [56]. En 

studie använde detta för att uttrycka ett protein från Aplysia californica med proteinhalten 

5,5 mg/L, vilket var efter optimering och ansågs vara en hög avkastning [60].  

För att infektera en hel kultur krävs minst lika många viruspartiklar som celler. När antalet 

virus är lika stort som antalet celler sägs det vara en Multiplicity of infection (MOI) på precis 

1. Drugmand et. al. (2012) beskriver att en hög MOI är att föredra vid produktion av 

proteiner, när en snabb och synkroniserad infektion är att föredra. Lägre MOI kan samtidigt 

användas när virus amplifieras, men då krävs istället flera cykler av infektioner [55]. Lin et. 

al. (2014) beskriver ett enklare mått som tjänar samma syfte som MOI [60].  

3.6.2.3 Promotorer 

Promotorer karaktäriseras främst av vilken infektionsfas de är aktiva i och hur starka de är. 

Det finns endast ett fåtal etablerade promotorer, av vilka den vanligaste är polh – 

polyhedrinpromotorn. Den är väldigt stark och är aktiv i den senare delen av infektionen 

(90-120 h), vilket gör den till en så kallad sen eller väldigt sen promoter.  

En annan stark sen promoter är p10, som i naturen uttrycker ett stödprotein för kapseln. En 

möjlig nackdel med sena promotorer är att värdcellens maskineri för proteinmodifikationer 

då hunnit brytas ner eftersom cellens naturliga proteinproduktion helt åsidosatts. Tidiga 

promotorer är ofta mycket svagare än de senare [55]. 

3.6.2.4 Utsöndringssystem 

Expressionssystem som bygger på baculovirus är nästan uteslutande lytiska, vilket är en 

allvarlig brist då det innebär försvårad rening och minskat proteinutbyte på grund av 

frisläppta proteolytiska enzym [61].  

Insektsceller har utsöndringssystem som dock oftast förlorar funktion allteftersom 

infektionen fortskrider [55].  
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3.6.2.5 Markörer 

Vid screening av rekombinanta virus används ofta lac-Z, som färgas blått i närvaro av X-gal 

(5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside) [55].  

3.6.2.6 Odlingsförhållanden 

Insektsceller växer bäst vid 27° C, och vid pH mellan 6,2 och 6,4.  Acceptabla temperaturer 

är mellan 25 och 30° C, och pH kan variera mellan 6,0 och 6,8 utan allvarliga konsekvenser. 

Som buffert fungerar fosfat bra [55].  

Insektsceller kan odlas i samma typer av bioreaktorer som mammalieceller, då de har 

ungefär samma krav på gassammansättning. Volymer upp till 1000 L har rapporterats. 

Cellinjerna Sf och High-Five kräver ingen lägstanivå av lös koldioxid, men eftersom det 

ackumuleras under metabolismen kan det vara nödvändigt att avlägsna det vid odling i 

bioreaktorer. Halter över cirka 24 mM löst CO2, eller ett partialtryck över 20% inhiberar 

tillväxt. De är inte heller lika känsliga som mammalieceller för hydrodynamiska krafter [55].  

Medier har samma basala ingredienser som de för mammalieceller, fast i andra 

koncentrationer. De enklaste är Graces medium, TNM-FH och TC-100. Det största problemet 

med användning av dessa enkla medium är att de kräver serum för spårämnen och 

tillväxtfaktorer. Detta är mycket dyrt, men det finns alternativ. Kommersiella sådana är 

serierna Sf-900 och Express-Five™ från Invitrogen, men till en kostnad på ungefär 1000 SEK 

per liter är de dyrare än även motsvarande medium för mammalieceller. Ett fritt och mycket 

billigare alternativ är ISYL för High-Five celler, som beskrivs av Donaldson och Shuler (1998) 

[62]. För både High-Five och Sf-cellinjer finns YPR [63] och YPS [64], som båda kan prestera 

på minst samma nivå som de kommersiella medierna [55]. 

3.6.2.7. Ekonomi 

IC-BEVS är en dyr metod, med potentiellt mycket dyra medium och patenterade vektorer. 

Det görs inte bättre av att metoden bygger på transient transfektion, vilket innebär att det 

krävs ett visst arbete för att hela tiden ha tillgång till virus och därigenom rekombinanta 

insektsceller [56]. Insektsceller i sig kan frysas i -80 °C om rätt protokoll följs [57].  

3.6.3 Diskussion 

Insektsceller infekterade med baculovirus är lämpade för proteinproduktion delvis för att de 

är relativt effektiva proteinproducenter i slutfasen av infektionen, och delvis för att de 

erbjuder posttranslationella modifieringar i en mycket högre utsträckning än prokaryoter 

[56]. Glykolyseringsmönster och andra posttranslationella modifieringar är inte alltid 

identiska med de i däggdjur vilket ibland utesluter dem från bruk, men de är generellt 

tillräckligt bra på den fronten för att utgöra ett attraktivt alternativ till mammalieceller när 

modifikationer krävs.  

Det är en metod som är dyr att använda jämfört med prokaryoter, och den är något svårare 

än bakteriell odling med sina många förberedande steg. Jämfört med andra 

expressionssystem bland de vi undersökt är dess produkthalter låga, vilket utesluter det från 
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många användningsområden, särskilt de som verkar efterfrågas av industrin. Det har också 

påtalats att mammalieceller utgör ett stabilare och bättre karaktäriserat uttryckssystem 

vilket kan föredras i industrin [53]. Från vad vi har förstått av vår beställares behov är det 

troligt att varken baculovirus eller mammalieceller blir aktuella, men för vissa proteiner kan 

det vara en lösning. 

3.7  Trichoderma reesei  

3.7.1 Bakgrund 

Den cellulosanedbrytande Trichoderma reesei hör till gruppen filamentösa svampar. 

Organismen är exceptionellt bra på att utsöndra proteiner. Denna egenskap har utvecklats 

under åren och de nu använda industriella stammarna har förmågan att utsöndra homologa 

proteiner i storleksordningen 100 g/L [53, 65]. En överblick av det bästa systemet kan ses i 

tabell 8. T. reesei är den anamorfa, det vill säga den asexuella reproduktiva formen, av 

Hypocrea jecorina.  

3.7.2 Resultat 

I tabellen nedan (tabell 8) visas egenskaper av det undersökta expressionssystemet. 

Tabell 8. En sammanfattning av de viktigaste egenskaperna för det vanligaste expressionssystemet för T. 

reesei. Poäng beräknades som beskrivs i 1.1.1 Skapande av lista. 

Stam Protein 

Produkthalt  

(g L
-1

) 

Produkthalt  

(g L
-1

 h
-1

) 

Tid för 

cellcykel 

(min) Utsöndring Skala (L) Poäng 

Rut-C30 Cellulaser 100 0,52 2880 Ja 3000  142 

 

3.7.2.1 Stammar 

Rut-C30 (ATCC 56765) är en av de mest använda stammarna för industriell produktion och 

forskning. Rut-C30 skapades genom tre omgångar av slumpvis mutagenes från 

vildtypsstammen QM6a, med fokus på hög produktion av cellulaser. Mutageneserna 

lyckades väl så tillvida att man lyckades öka både produktionen av cellulaser och 

utsöndringen kraftigt [66]. T. reesei har även framgångsrikt odlats i industriell skala upp till 

30 m3. Det har rapporterats att T. reesei i vissa fall kan ha en produktion av homologa 

proteiner som överstiger 100g/L [53, 65]. 

T. reesei är en väldigt effektiv producent av proteiner, och det finns flera företag som har 

utvecklat sina egna laboratoriestammar. Till följd av de stora produkthalterna, men höga 

utvecklingskostnaderna, väljer man oftast proteiner som används i stora mängder. Det 

statliga forskningsinstitutet VTT står bakom mycket av forskningen om T. reesei och de 

skapade bland annat stammarna ALKO- utifrån huvudstammen VTT D-79125. De olika 
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stammarna utvecklades och specialiserades främst för att producera cellulaser i stora 

mängder [67]. 

Arbetet med att utveckla T. reesei för uttryck av rekombinanta protein har kommit en lång 

väg de senaste 25 åren. Man har stött på stora problem med att återskapa vad som 

möjliggör de enorma produkthalterna för cellulaser, då evolutionen gett upphov till en lång 

rad anpassningar som tillsammans ökar produktionen. Lyckade försök har gjorts med bland 

annat många genkopior, fusion med homologa proteiner, stammar med låg proteasaktivitet 

och slumpmässig mutagenes. Demain och Veishaw (2009) rapporterar om ett flertal försök 

där konkurrensmässiga produkthalter uppnåtts för heterologa proteiner efter omfattande 

arbete [53]. 

3.7.2.2 Promotorer 

Promotorn cbh1, härledd från genen som kodar för cellobiohydrolas I, är den mest använda 

promotorn för T. reesei. Den anses vara mycket stark och kan induceras med olika 

sackarider såsom cellulosa och laktos [68]. Cellulosa är den naturliga induceraren men är 

svår att kontrollera och hantera på industriell skala. Laktos är därför den vanligaste lösliga 

induceraren och kolkällan för industriell produktion [69].  

Pcbh1 reguleras med katabolitrepression, en process där syntesen av enzymer som är 

involverade i katabolismen av andra kolkällor inhiberas. Ett problem med denna promotor 

vid rekombinant proteinproduktion är att dess induktion sammanfaller med uttryck av 

andra cellulosanedbrytande enzymer, som cellobiohydrolaser och xylanaser vilket försvårar 

reningen av målproteinet [68].  

Det finns även konstitutiva promotorer för T. reesei som får högre renhet hos det uttryckta 

målproteinet, men de ger ofta lägre produkthalter. Promotorerna tef1 och pki har använts 

till att uttrycka CBH1 respektive xylanas [70, 71]. En promotor från en oidentifierad gen, 

bara känd som cDNA1, har även uttryckt CBH1 med 20 till 50 gånger högre avkastning än 

tef1 promotorn [69].  

Vid homologt uttryck av xylanase II undersöktes effektiviteten hos konstitutiva promotorer 

vid fermentation på glukosmedium där pdc, eno och gpd promotorerna visade bäst 

uttrycksnivåer. Skillnaden i produktivitet mellan dem berodde på koncentrationen av glukos. 

Ppdc och Peno följde en trend av ökad produktivitet med ökad glukoskoncentration medan 

Pgpd var mer effektiv än de andra vid lägre koncentrationer [68].  

3.7.2.3 Utsöndringssystem 

T. reesei anses ha väldigt effektiv utsöndring, vilket är en bidragande anledning till att det är 

ett så kraftfullt expressionssystem. Antalet proteiner som utsöndras är också relativt litet, 

och endast de kolhydratnedbrytande enzymerna återfinns naturligt i större mängder, vilket 

underlättar rening till glädje för användare av T. reesei i biotekniska tillämpningar [72]. 

Anledningen till den effektiva utsöndringen är att den sker i stor skala, genom vesiklar från 

det endoplasmatiska nätverket (ER) till cellens yttre membran. Proteiner som ska 
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transporteras märks med en signal vid N-terminalen, som känns igen av signaligenkännande 

partiklar (SRP) varefter de transporteras in i ER. Där veckas proteiner med hjälp av 

chaperoner, disulfid-bryggor bildas och glykolysering sker. Först transporteras de 

färdigveckade proteinerna till Golgiapparaten, och därefter till det yttre membranet. I båda 

stegen sker transporten i vesiklar med assistans av cytoskelettet [72]. 

3.7.2.4 Variationer i mängder utsöndrade protein 

När protein ackumuleras i ER, till exempel på grund av att de inte kan veckas på ett korrekt 

sätt, induceras flera cellulära system för att hantera detta. Ett av dem minskar produktionen 

av protein på en transkriptionell nivå (RESS, eller Repression under Secretion Stress). Ett 

annat ökar produktionen av proteiner inblandade i veckning [72]. 

3.7.2.5 Signalsekvenser 

En cirka 20 aminosyror lång signalsekvens i N-terminalen av ett protein signalerar som sagt 

att det ska utsöndras. Den klyvs från det mogna proteinet vid en konserverad sekvens i 

kopplingen mellan proteinet och signalsekvensen [73]. Oftast används signalsekvenserna 

från de högst uttryckta cellulaserna CBH1 och CBH2 samt endoglukanas I och II (EG1 och 

EG2). Eftersom man ofta även använder dess promotorer kan det vara enkelt att se 

promotor och signalsekvens som en enhet. Det som uttrycks starkast i naturliga stammar är 

cbh1, som kan gå att finna i mediet i en koncentration som är fyra gånger högre än för cbh2 

[74]. En studie gjord av Meng et. al. (2013) visade att signalsekvensen från cbh2 något 

motsägelsefullt gav bättre resultat. Det kan bero på att den är lite längre än den för cbh1. 

För detta resultat finns det dock av allt att döma ingen verifikation i andra publikationer 

[74]. 

3.7.2.6 Markörer 

Som selektion är ett populärt alternativ att odla på medium där den enda kvävekällan är 

acetamid, och inkludera en acetamidas-gen (amdS) tillsammans med genen som man vill 

föra in. Därmed kan rekombinanta celler utvinna kväve och växa medan de som ej tagit upp 

genen inte växer [75]. Andra alternativ är auxotrofi, eller antibiotikumen phleomycin 

(Zeocin™) och framförallt hygromycin [75].  

3.7.2.7 Odlingsförhållanden 

Optimering av odlingsförhållanden, inklusive tillväxtmediet, är en förutsättning för att 

förbättra expressionen av rekombinanta proteiner. Det finns en uppsjö av publicerade 

arbeten om utvecklingen av protokoll och modeller för att odla svampar i nedsänkta 

kulturer, angående typ av kol- och kvävekällor, kol- och kväveförhållande med mera [76].  

Odling genom fast jäsning och massundersökning, då man utför en omfattande screening av 

hela populationen av celler, har också använts för att utveckla modeller och protokoll för 

växande svampkulturer under helt rena förhållande [76]. 
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Eftersom cellulasproduktion undertrycks av närvaron av lätt metaboliserat socker, måste 

odling av T. reesei genomföras under kolbegränsning i satsvisa eller kontinuerliga lägen för 

att maximera enzymproduktion [70]. 

Liming och Xueliang publicerade 2004 en studie av cellulasproduktion i T. reesei med 

majskolvsrester som substrat. Det visade sig att cellulasaktiviteten och produkthalten vid 

odling på majsresterna var jämförbar med den på renad cellulosa. Eftersom majskolvarna 

var restprodukter från en industriell process där hemicellulosan hade hydrolyserats för att 

producera xylos, var återstoden av majskolvarna porösa och kunde utnyttjas av T. reesei. 

Genom att producera cellulas kunde den utvinna socker ur dessa genom enzymatisk 

hydrolys [77]. 

T. reesei har odlats i fermentatorer så stora som 3000 L. Den trivs bäst i en temperatur runt 

30° C och ett pH kring 4,8, och den tar flera dagar att odla upp till optimal celltäthet innan 

induktion [75]. Ett högre pH kan vara gynnsamt under induktionsfasen eftersom det minskar 

aktiviteten hos de proteaser som annars också utsöndras i små men möjligen störande 

mängder. För att justera pH fungerar KOH eller H2PO4 som buffert [75]. Mediet liknar det 

som för jäst. Jørgensen et al. (2014) använde YPD (yeast extract-peptone-dextrose) och MM 

(minimal media) för att odla T. reesei [78]. He et al. (2013) använde glukos eller avicel som 

kolkälla [79]. Avicel är ett mikrokristallint cellulosapulver [80]. 

I en studie av Pakula et. al. (2005) visades att proteinproduktion och utsöndring sker i högre 

takt vid relativt låg tillväxt, optimalt vid en specifik tillväxttakt på cirka 0,03 h-1. Detta beror 

på att produktionen av proteiner som är inblandade i veckning ökar. Vid ännu lägre 

tillväxttakter blir utsöndringen den begränsande faktorn [81]. 

3.7.2.8 Ekonomi 

Filamentösa svampar har en enorm potential för effektiv och storskalig produktion av 

rekombinanta proteiner. Svampar är dessutom billiga att odla och bearbetning av produkten 

görs enkelt utan att behöva lysera celler för utvinning av produkten [76]. De designade 

stammarna som idag används i industrin är patenterade eller skyddade på annat vis, och 

optimering av produktionen görs oftast i egen regi. Detta kan komma upp i höga kostnader, 

men är då endast en engångskostnad. Det teknologiska forskningscentret VTT har på 

uppdrag av företag tagit fram många av de modifierade stammarna [82].  De flesta patent 

för svampen ägs av de amerikanska företagen Danisko, Genencor International Incorporated 

och E. I. Du Pont De Nemours And Company [83]. 

3.7.3 Diskussion 

Efter 30 år som enzymproducenter har det fortfarande inte publicerats några stora artiklar 

om filamentösa svampar. Utveckling av nya tekniker för att uppnå samma nivå av 

produktionshalter för heterologa proteiner som homologa proteiner har inte lett till några 

stora genombrott. Dock finns de där. Stora bioteknikföretag har spenderat stora summor på 

att patentera system och nya stammar för T. reesei och framstående forskare inom 
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proteinproduktion är övertygande att framtiden för industriell produktion är kopplad till just 

denna organism. [76]. 

Det finns lite information tillgänglig om produktion av rekombinanta proteiner i T. reesei. 

Trots att det är en organism med väldigt hög produktivitet har det hittills endast varit för 

cellulaser, vilket kan visa sig vara ett problem då man vill uttrycka andra proteiner. Vi har 

hittat forskning där det har gjorts försök med andra protein men då med lägre 

produkthalter. Ett framtidsscenario kan vara att ha minicellfabriker där endast de viktigaste 

funktionerna för att göra en särskild genprodukt ingår för att lättare få en överblick över 

vilka specifika proteiner som har potential att produceras storskaligt [76]. Dess höga 

produktivitet gör att man kan tänka sig att bortse från dess övriga nackdelar. Såsom den 

långa tid att få fram en färdig stam för produktion och kostanden för detta som kan bli hög, 

det kan hamna i miljarddollarklassen. Men T. reesei är definitivt ett system som är värt att 

undersöka djupare.  

4. Diskussion och slutsats 

4.1 Poängsättning 

När vi bestämde poängen som de olika kriterierna skulle ge diskuterade vi hur viktiga de var 

för en lönsam industriell proteinproduktion. Produkthalten var enligt oss den enskilt 

viktigaste faktorn för poängen. Andra viktiga egenskaper för en hög poäng var utsöndring av 

protein och ekonomin för odlingen. För att kunna utvinna protein billigt är utsöndringen 

väldigt viktig, skillnaden kan vara att utföra en enkel extrahering eller att behöva utföra 

upprepade proteinextraheringar med olika kromatografimetoder som både kostar att 

använda, tar tid och leder alltid till att en mängd protein tappas. Ekonomin för odlingen är 

viktig för att systemet ska vara hållbart, om det krävs några väldigt dyra kemikalier skulle det 

kunna minska lönsamheten väldigt mycket. 

De medelviktiga faktorerna är ekonomin för framtagningen och tiden för en cellcykel. En av 

de stora fördelarna med bakterier är att de är billiga och snabba att arbeta med, medan 

andra organismer kan vara dyrare. Eftersom det som vi är ute efter är en organism för 

industriella syften så ansåg vi att systemen kommer användas många gånger. Därför ansåg 

vi att kostnaden av framtagningen så småningom skulle bli till en viss del försumbar, 

åtminstone i jämförelse med ekonomin för odlingen. Tiden för cellcykeln påverkar hur 

snabbt det går att växa upp kulturer, om det tar lång tid påverkar det ett företags kapacitet 

för produktion. 

De minst viktiga faktorerna ansåg vi var skala och patent. De flesta värden vi hittade var från 

enstaka vetenskapliga artiklar. De artiklarna är ofta bara gjorda på en enda mängd, och det 

kan vara svårt att hitta information om hur skalningen påverkar produktionen, så vi satte 

det som oviktigt av tidsskäll. Hade det varit ett större projekt skulle det kunna undersökts 

mer, men det bör fortfarande inte vara någon avgörande faktor då det går ihop en del med 
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produkthalten. Väldigt många av systemen vi tittade på var väldigt patenterade. För att få 

ett riktigt bra produktionssystem ansåg vi då att om man vill ha det bästa på marknaden 

skulle man i princip vara tvungen att utveckla sina egna stammar och delar, poängsättningen 

blev därför låg.  

4.2 Sammanfattning av organismer  
De olika systemen från E. coli, P. flourescens, R. eutropha, M. extorquens, B. subtilis, P. 

pastoris, H. polymorpha, insektsceller med baculovirus och T. reesei har alla sina fördelar 

och nackdelar som passar bra vid olika typer av proteinproduktion. När man storskaligt vill 

producera proteiner, eller forska på möjligheter, är det vanligaste och effektivaste 

tillvägagångssättet att utgå från det önskade proteinet och sedan utgå från tillgängliga 

system som anses kompatibla med produktion av just denna. Situationen som vi har tänkt är 

produktion av ett mycket enkelt protein som ska produceras så billigt och snabbt som 

möjligt. Från detta resonemang utesluts direkt expressionssystem som använder sig av 

mänskliga celler, djur och in-vitro produktion.   

Överlag ger inte gramnegativa bakterier hög produktivitet och de som har det är 

patenterade. Då produkten i detta fall är enkel och ska produceras i stora mängder till ett 

billigt pris är nog inte de prokaryota systemen svaret. Visst är dessa system billiga genom 

nästan hela processen, men produktiviteten kommer aldrig att löna sig jämfört med andra 

tillgängliga system. Gramnegativa system kan dock användas om situationen ser annorlunda 

ut. Om till exempel en liten mängd av ett komplext protein ska uttryckas. Man kan ändra de 

gramnegativa systemen mycket fortare än andra då man har god kännedom om genomet 

och det finns många bra verktyg att ändra det med. Detta kan behövas då komplexa protein 

är ganska kräsna för de förhållanden de vill uttryckas under.  

Om man ser till den grampositiva bakterien B. subtilis så har den många fördelar, där den 

största är dess exceptionella utsöndringsförmåga till odlingsmediet (även fast det är oklart 

om systemet som beskrivits här utsöndrar eller ej). En relativt hög produktionshalt kan 

erhållas. Produktionen av eGFP i B. subtilis gav en produktivitet på 0,4 gL-1h-1. Med tanke på 

att B. subtilis kan växa i väldigt höga celldensiteter kan det resultera i en relativt stor total 

produktionshalt.  

Baculovirus och insektsceller har sina användningsområden, framförallt för mänskliga 

proteiner eller som sista utväg om ett protein inte gått att uttrycka och vecka i andra 

uttryckssystem. Produkthalterna når aldrig upp till 1 g/L, det är svårt och dyrt, och många av 

de nyare virusen är patentskyddade, men om man lyckas är det ett starkt alternativ till 

mammalieceller, bland annat för något mindre känsliga celler och mindre risk för 

kontaminationer. 

Jästen P. pastoris har i ett antal år utmålats som en av de effektivaste produktionsvärdarna 

av heterolog produktion av rekombinanta proteiner. Dess billiga medium och korta 

generationstid tillsammans med dess förmåga till posttranslationella modifiering av protein 

är en stor fördel som har utnyttjats på marknaden i ett flertal år. Många stammar med olika 
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egenskaper har utvecklats och specifika system har tagits fram för en effektivare 

produktion. P. pastoris är dock patenterad i stor utsträckning vilket begränsar användandet 

av den avsevärt. På grund av detta faktum fortsätter forskningen och utvecklingen av P. 

pastoris som produktionsvärd.  

H. polymorpha är en jäst som ur ett industriellt perspektiv står i P. pastoris skugga. Trots 

detta så har det producerats protein i stora produkthalter, 13,5 g/L utsöndrat fytas från det 

mest framgångsrika systemet. Odlingar i H. polymorpha kan vara mycket billiga vid tillväxt 

på glukos och jästen kräver inga riskabla inducerande substanser som till exempel metanol 

som P. pastoris använder.  

Svampen T. reesei har en hög begynnelsekostnad men otroligt mycket högre produktivitet i 

jämförelse med de övriga organismerna. Detta är också anledningen till att alla/de flesta av 

dessa system har fått en ganska låg ranking jämfört med T. reesei (se tabell 1). Heterolog 

produktion i T. reesei har åstadkommits men inte utnyttjats i samma grad som för övriga 

expressionssystem.  

4.3 Slutsats 
Slutsatsen är att ett eget system kommer att behöva göras oavsett vilket system man än är 

intresserad av. Det är situationen som bestämmer vilket system som passar bäst. Om 

mycket protein ska uttryckas billigt föreslår vi att använda T. reesei som värdorganism. Om 

situationen är att en liten mängd protein ska uttryckas relativt snabbt passar någon av 

bakterierna bättre. Vid lite större produktivitet passar B. subtilis eller P. fluorescens bättre 

än E. coli som producerar väldigt lite. Sedan för situationer som ligger mitt emellan dessa 

passar jästerna P. pastoris eller H. polymorpha bra som expressionssystem. Baculovirus är 

som nämnts tidigare det system som används när alla andra inte fungerat, främst vid 

produktion av mänskliga proteiner.  

Det system vi rekommenderar GE Healthcare att undersöka närmare är ett 

expressionssystem i T. reesei. Anledningen är att den har högst produktion vilket på lång sikt 

kommer skapa billiga protein.  
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7. Bilagor 

Bilaga 1. Lista över expressionsystem 
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Bilaga 2. Organismer/expressionssystem som har undersökts men inte 

kommit med i listan eller rapporten 

 

Ralstonia eutropha 

 Production and purification of self-assembling peptides in Ralstonia eutropha 

http://link.ub.uu.se.ezproxy.its.uu.se/?sid=Entrez:PubMed&id=pmid:16249097 

Ifall proteinet man vill uttrycka är en  “self-assembling peptide”. 

 Versatile and stable vectors for efficient gene expression in Ralstonia eutropha H16 

http://link.ub.uu.se/?sid=Entrez:PubMed&id=pmid:24998763 

Denna skapade stabila plasmider för R. eutropha. Inga produkhalter står. 

 A new shuttle vector for gene expression in biopolymer-producing Ralstonia eutropha 

http://link.ub.uu.se/?sid=Entrez:PubMed&id=pmid:20447426 

Här skapade de ett genetiskt manipulationssystem för att uttrycka gener i R. eutopha. 

 

Methylobacterium extorquens 

 Production of green fluorescent protein by the methylotrophic bacterium 

Methylobacterium extorquens 

http://femsle.oxfordjournals.org/content/193/2/195 

För låga produkthalter. 

 Methylobacterium extorquens: methylotrophy and biotechnological applications 

http://link.ub.uu.se//?url_ver=Z39.88-2003&ctx_ver=Z39.88-

2003&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&rft_id=info:doi/10.1007%2fs00253-014-6240-

3&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.aulast=Ochsner&rft.aufirs

t=A.M.&rft.issn=01757598&rft.volume=99&rft.issue=2&rft.date=2014&rft.spage=517&rft.e

page=534&rft.pages=517-

534&rft.artnum=&rft.title=Applied+Microbiology+and+Biotechnology&rft.atitle=Methyloba

cterium+extorquens%3a+methylotrophy+and+biotechnological+applications&rfr_id=info:sid

/Elsevier:Scopus 

I denna finns alla de andra M. extorquens med produkthalter. 

 Production of an Insecticidal Crystal Protein from Bacillus thuringiensisby the 

Methylotroph Methylobacterium extorquens 

http://link.ub.uu.se//?url_ver=Z39.88-2003&ctx_ver=Z39.88-

2003&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&rft_id=info:doi/10.1128%2fAEM.00598-

08&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.aulast=Choi&rft.aufirst=

Y.J.&rft.issn=00992240&rft.volume=74&rft.issue=16&rft.date=2008&rft.spage=5178&rft.ep

age=5182&rft.pages=5178-

5182&rft.artnum=&rft.title=Applied+and+Environmental+Microbiology&rft.atitle=Productio
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n+of+an+insecticidal+crystal+protein+from+Bacillus+thuringiensis+by+the+methylotroph+M

ethylobacterium+extorquens&rfr_id=info:sid/Elsevier:Scopus 

 Overexpression of a Heterologous Protein, Haloalkane Dehalogenase, in a Poly-B-

Hydroxybutyrate-Deficient Strain of the Facultative Methylotroph Methylobacterium 

extorquens AM1 

http://link.ub.uu.se//?url_ver=Z39.88-2003&ctx_ver=Z39.88-2003&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-

8&rft_id=info:doi/10.1002%2fbit.10470&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=art

icle&rft.aulast=FitzGerald&rft.aufirst=K.A.&rft.issn=00063592&rft.volume=81&rft.issue=3&rft.d

ate=2003&rft.spage=263&rft.epage=268&rft.pages=263-

268&rft.artnum=&rft.title=Biotechnology+and+Bioengineering&rft.atitle=Overexpression+of+a+

heterologous+protein%2c+haloalkane+dehalogenase%2c+in+a+poly-%CE%B2-hydroxybutyrate-

deficient+strain+of+the+facultative+methylotroph+Methylobacterium+extorquens+AM1&rfr_id

=info:sid/Elsevier:Scopus 

 Multicopy integration and expression of heterologous genes in Methylobacterium extorquens 

ATCC 55366 

http://link.ub.uu.se.ezproxy.its.uu.se/?sid=Entrez:PubMed&id=pmid:16391115 

 

Caulobacter crescentus 

 Secretion of the Caulobacter crescentus S-Layer Protein: Further Localization of the C-Terminal 

Secretion Signal and Its Use for Secretion of Recombinant Proteins 

http://jb.asm.org.ezproxy.its.uu.se/content/182/11/3298.full 

50 mg/L av Cex genom typ I utsöndring (ABC). Oftast försämras sutsöndringen när ledsekvensen 

(RsaA) förkortas. Här bildades aggregat som kunde renas genom filter (mesh). Preliminärt aktivt 

protein. 

 

Shewanella oneidensis 

 Expression in periplasmic space of Shewanella oneidensis 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1046592807001611 

12.3 mg/L. 

 

Bacillus subtilis 

 Comparison of different Bacillus subtilis expression systems 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/20863884 

Systemet med IPTG (även en jämförelse med systemet för xylose och subtilin). 

 A xylose-inducible Bacillus subtilis integration vector and its application 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=A+xylose-

inducible+Bacillus+subtilis+integration+vector+and+its+application 
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 Development and Characterization of a Subtilin-Regulated Expression System in Bacillus 

subtilis: Strict Control of Gene Expression by Addition of Subtilin 

http://www-ncbi-nlm-nih-

gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Development+and+Characterization+of+a+Subtilin-

Regulated+Expression+System+in+Bacillus+subtilis%3A+Strict+Control+of+Gene+Expression

+by+Addition+of+Subtilin 

 Development of a stationary phase-specific autoinducible expression system in Bacillus 

subtilis. 

http://www-ncbi-nlm-nih-

gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Development+of+a+stationary+phase-

specific+autoinducible+expression+system+in+Bacillus+subtilis 

5-faldig ökning. 

 A novel cold-inducible expression system for Bacillus subtilis 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=A+novel+cold-

inducible+expression+system+for+Bacillus+subtilis 

 Synergism of regulatory elements in sB- and sA-dependent promoters enhances 

recombinant protein expression in Bacillus subtilis 

http://www-ncbi-nlm-nih-

gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Synergism+of+regulatory+elements+in+sB-+and+sA-

dependent+promoters+enhances+recombinant+protein+expression+in+Bacillus+subtilis 

2-3 faldig ökning. 

 Combined Effect of Improved Cell Yield and Increased Specific Productivity Enhances 

Recombinant Enzyme Production in Genome-Reduced Bacillus subtilis Strain MGB874† 

http://www-ncbi-nlm-nih-

gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Combined+Effect+of+Improved+Cell+Yield+and+Incre

ased+Specific+Productivity+Enhances+Recombinant+Enzyme+Production+in+Genome-

Reduced+Bacillus+subtilis+Strain+MGB874 

 

Yarrowia lipolytica 

 Expression of Alt a 1 allergen from Alternaria alternata in the yeast Yarrowia lipolytica 

http://femsle.oxfordjournals.org/content/333/2/121 

 A molecular approach to optimize hIFN α2b expression and secretion in Yarrowia lipolytica 

http://link.springer.com/article/10.1007/s00253-010-2803-0 

 

Kluyveromyces lactis 
 Acetamide Selection of Kluyveromyces lactis Cells Transformed with an Integrative Vector 

Leads to High-Frequency Formation of Multicopy Strains 

http://aem.asm.org/content/73/16/5088 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Development+and+Characterization+of+a+Subtilin-Regulated+Expression+System+in+Bacillus+subtilis%3A+Strict+Control+of+Gene+Expression+by+Addition+of+Subtilin
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Development+and+Characterization+of+a+Subtilin-Regulated+Expression+System+in+Bacillus+subtilis%3A+Strict+Control+of+Gene+Expression+by+Addition+of+Subtilin
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Development+and+Characterization+of+a+Subtilin-Regulated+Expression+System+in+Bacillus+subtilis%3A+Strict+Control+of+Gene+Expression+by+Addition+of+Subtilin
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Development+and+Characterization+of+a+Subtilin-Regulated+Expression+System+in+Bacillus+subtilis%3A+Strict+Control+of+Gene+Expression+by+Addition+of+Subtilin
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Development+of+a+stationary+phase-specific+autoinducible+expression+system+in+Bacillus+subtilis
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Development+of+a+stationary+phase-specific+autoinducible+expression+system+in+Bacillus+subtilis
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Development+of+a+stationary+phase-specific+autoinducible+expression+system+in+Bacillus+subtilis
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=A+novel+cold-inducible+expression+system+for+Bacillus+subtilis
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=A+novel+cold-inducible+expression+system+for+Bacillus+subtilis
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Synergism+of+regulatory+elements+in+sB-+and+sA-dependent+promoters+enhances+recombinant+protein+expression+in+Bacillus+subtilis
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Synergism+of+regulatory+elements+in+sB-+and+sA-dependent+promoters+enhances+recombinant+protein+expression+in+Bacillus+subtilis
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Synergism+of+regulatory+elements+in+sB-+and+sA-dependent+promoters+enhances+recombinant+protein+expression+in+Bacillus+subtilis
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Combined+Effect+of+Improved+Cell+Yield+and+Increased+Specific+Productivity+Enhances+Recombinant+Enzyme+Production+in+Genome-Reduced+Bacillus+subtilis+Strain+MGB874
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Combined+Effect+of+Improved+Cell+Yield+and+Increased+Specific+Productivity+Enhances+Recombinant+Enzyme+Production+in+Genome-Reduced+Bacillus+subtilis+Strain+MGB874
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Combined+Effect+of+Improved+Cell+Yield+and+Increased+Specific+Productivity+Enhances+Recombinant+Enzyme+Production+in+Genome-Reduced+Bacillus+subtilis+Strain+MGB874
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Combined+Effect+of+Improved+Cell+Yield+and+Increased+Specific+Productivity+Enhances+Recombinant+Enzyme+Production+in+Genome-Reduced+Bacillus+subtilis+Strain+MGB874
http://femsle.oxfordjournals.org/content/333/2/121
http://link.springer.com/article/10.1007/s00253-010-2803-0
http://aem.asm.org/content/73/16/5088
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 Heterologous protein production in the yeast Kluyveromyces lactis 

http://femsyr.oxfordjournals.org/content/6/3/381 

 High-level secretion of correctly processed recombinant human interleukin-1β in 

Kluyveromyces lactis 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/037811199190329A 

 

Arxula adeninivorans 

 Production of interleukin-6 in Arxula adeninivorans, Hansenula polymorphaand 

Saccharomyces cerevisiae by applying the wide-range yeast vector (CoMed™) system to 

simultaneous comparative assessment 

http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.its.uu.se/doi/10.1111/j.1567-

1364.2007.00254.x/abstract 

 Large-scale production of tannase using the yeast Arxula adeninivorans 

http://link.springer.com.ezproxy.its.uu.se/article/10.1007/s00253-011-3320-5 

 

Pseudomonas putida 

 Efficient production of soluble recombinant single chain Fv fragments by a Pseudomonas 

putida strain KT2440 cell factory 

http://link.ub.uu.se/?sid=Entrez:PubMed&id=pmid:21338491 

P. putida, produkthalter 1,5–3,6 mg/L. Riskgrupp 1 och GRAS men för andra stammar verkar 

det vara 2. Undersökte antibody fragment, kräver ej glykosylering. Utsöndring till 

periplasman. För dom så fungerade inte kodonoptimerisering, då att de inte fick högre 

produkthalter.  

 Biotechnological domestication of pseudomonads using synthetic biology 

http://link.ub.uu.se/?sid=Entrez:PubMed&id=pmid:24736795 

Artikeln handlar om hur P. putida är den bästa bakterien att använda inom industrin i 

framtiden då den redan på naturlig väg har de egenskaper som behövs. P. putida kan 

producera butanol på 120 mg/L. Men det verkar som det är mycket kvar, det är mest teori. 

 Genome reduction boosts heterologous gene expression in Pseudomonas putida 

http://link.ub.uu.se/?sid=Entrez:PubMed&id=pmid:25776975 

Att ta bort flaggeller och ORFs gör P. putida effektivare. 

 Broad-Host-Range Vectors for Protein Expression Across Gram Negative Hosts 

http://link.ub.uu.se.ezproxy.its.uu.se/?sid=Entrez:PubMed&id=pmid:20148414 

En vektor som passar tre arter varav en är P. putida. 

 

http://femsyr.oxfordjournals.org/content/6/3/381
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/037811199190329A
http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.its.uu.se/doi/10.1111/j.1567-1364.2007.00254.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.its.uu.se/doi/10.1111/j.1567-1364.2007.00254.x/abstract
http://link.springer.com.ezproxy.its.uu.se/article/10.1007/s00253-011-3320-5
http://link.ub.uu.se/?sid=Entrez:PubMed&id=pmid:21338491
http://link.ub.uu.se/?sid=Entrez:PubMed&id=pmid:24736795
http://link.ub.uu.se/?sid=Entrez:PubMed&id=pmid:25776975
http://link.ub.uu.se.ezproxy.its.uu.se/?sid=Entrez:PubMed&id=pmid:20148414


49 

 

 

Pseudomonas aeruginosa 

Överlag hittades inte något om hur P. aeruginosa specifikt ska ha använts för 

proteinproduktion. 

 High-Yield Production of Secreted Active Proteins by the Pseudomonas aeruginosa Type III 

Secretion System 

http://link.ub.uu.se/?sid=Entrez:PubMed&id=pmid:18390679 

Pseudomonas aeruginosa, inga produkthalter nämns. P. aeruginosa är farligare än P. 

fluorescens. Inte så mycket metod i artikeln. 

 Heterologous production of Escherichia coli penicillin G acylase in Pseudomonas 

aeruginosa 

http://link.ub.uu.se/?sid=Entrez:PubMed&id=pmid:19481123 

De försökte utsöndra Penicillin G acylase (PGA) (bakterieenzym) men lyckades bara visa att 

den kunde produceras i cellerna. 

 

Pseudomonas fluorescens 

 A Vector System for ABC Transporter-Mediated Secretion and Purification of Recombinant 

Proteins in Pseudomonas Species 

http://aem.asm.org.ezproxy.its.uu.se/content/81/5/1744.full 

ABC transportör användes till utsöndring, 57,1 mg/L. M9 medium tydligen bäst. Man skulle 

kunna använda denna i andra arter också men tydligen hade P. fluorescens högst 

produkthalt/aktivitet.  

 

Hansenula polymorpha 

 Systemet för produktion av hirudin 

Weydemann, U., P. Keup, M. Piontek, A. W. Strasser, J. Schweden, G. Gellissen, and Z. A. 

Janowicz. “High-Level Secretion of Hirudin by Hansenula Polymorpha--Authentic Processing 

of Three Different Preprohirudins.” Applied Microbiology and Biotechnology 44, no. 3–4 

(December 1995): 377–85. 

 Systemet för produktion av interferon alpha-2a 

Müller II, Frank, Anni Tieke, Dorothea Waschk, Christine Mühle, Frank Müller I, Mauricio 

Seigelchifer, Analia Pesce, Volker Jenzelewski, and Gerd Gellissen. “Production of IFNα-2a 

in Hansenula Polymorpha.” Process Biochemistry 38, no. 1 (September 2002): 15–25.  

 Systemet för produktion av mGFP5 

http://link.ub.uu.se/?sid=Entrez:PubMed&id=pmid:18390679
http://link.ub.uu.se/?sid=Entrez:PubMed&id=pmid:19481123
http://aem.asm.org.ezproxy.its.uu.se/content/81/5/1744.full


50 

Song, Houhui, Yong Li, Weihuan Fang, Yunfeng Geng, Xu Wang, Min Wang, and Bingsheng 

Qiu. “Development of a Set of Expression Vectors in Hansenula Polymorpha.” Biotechnology 

Letters 25, no. 23 (December 1, 2003): 1999–2006.  
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Bilaga 3. Hur poängen delades ut och beräknades för de olika 

expressionssystemen 
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Bilaga 4. Produktionsexempel för Hansenula polymorpha 

Fytas   

Fytaser är alla hydrolytiska enzymer som spjälkar fosfatgrupper från fytinsyra. För över 15 år 

sedan lyckades man producera högkvantitativa mängder fytas på ett effektivt och billigt sätt 

med ett expressionssystem i H. polymorpha. Även här användes stammen RB11 som värd 

för transformation. Generna som kodade för olika typer av fytaser sattes in i multipla 

kloningsställen hos E. coli HB101 med EcoRI restriktionsenzym för propagering [48]. Vid 

selektion av transformanter växte H. polymorpha cellerna på YPD-medium (Yeast extract, 

peptone, glucose). Fermentationen använde sig av både batch och fed-batch där glycerol 

var den enda kolkällan i batchfasen och glukos eller glukossirap användes senare till fed-

batch.  Under dessa omständigheter uppnåddes en proteinkoncentration på 13,5 g/L. Vid 

jämförelse med en annan jäsningsprocess där glukos även användes i batchfasen minskade 

produktiviteten till 7,2 g/L. Detta kan anses vara överkomligt då glycerol som är den 

vanligaste kolkällan i högdensitetskultiveringar av H. polymorpha står för över 90% av 

totalkostnaden. Glukos var tidigare rapporterad som en repressiv kolkälla för FMD-

promotorn som användes här, trots detta var glukos den mest effektiva  kolkällan för hög 

produktion av fytas. Vidare tester visade även att processen som från början skedde i 10 

liters skala effektivt kunde skalas upp till 2000 L, både för fermentationen och downstream 

processing som uppnådde utbyten på  >90%.  

Stam CBS4732 (RB11) 

Expressionskassett pFPMT121 

Promotor Terminator Selektionsmarkör Utsöndringssignal 

FMD MOX URA3 Framgår ej 

 

Patent Processen att använda repressiv kolkälla vid eukaryot proteinproduction är 

patenterad, går ut 2018. 

Skala 10-2000 L 

Odlingsmedium YPD, glycerol, glukos. 

Fermentationstid 160h induktion. 

Rening Centrifugering, jonbyteskromatografi, RP kromatografi, ultrafiltrering. >92% renhet. 

Produktionshalt 13,5 g/L 

___________________________________________________________________ 

Hepatit B vaccin  

Över 350 miljoner människor är idag infekterade av Hepatit B viruset och cirka 10% är 

resistenta mot vanligt vaccin. Ett nytt slagkraftigare vaccin utvecklades i Kina 2014 i H. 

polymorpha, nämligen antigenen PreS2-S [50]. Stammen ATCC 26012 från moderstammen 
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DL-1 användes och köptes från Invitrogen Technologies. 60 kopior av plasmiden 

integrerades in i cellens genom vilket ledde till hög produktion av proteinet. Slutligen erhölls 

250 mg/L vilket var en total produktionshalt på 15% med 99% renhet. Proteinet var dock 

intracellulärt och utsöndrades inte, vilket betyder att de använde sig av flera reningssteg för 

att få fram proteinet. 

Stam DL-1 (ATCC 26012) 

Expressionskassett pVCH1300 

Promotor Terminator Selektionsmarkör Utsöndringssignal 

MOX MOX G418 N/A 

 

Patent N/A 

Skala Framgår ej, antagligen liten. 

Odlingsmedium YPD,  metanol 

Fermentationstid 24 h kultur, 48 h induktion. 

Rening Centrifugering, jonbyteskromatografi , “density gradient centrifugation”. >99% 

renhet. 

Produktionshalt  250 mg/L  (~15%) 

 


