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Sammanfattning  
Jästarten Pichia pastoris används av Thermo Fisher Scientific för heterolog expression av en rad 

olika proteiner som därefter används till in vitro-diagnostik av allergier. Ett problem som i vissa 

fall förekommer vid produktionsprocessen är hyperglykosylering av rekombinanta proteiner, 

vilket leder till felaktiga testresultat. 

Syftet med projektet är att presentera olika förslag på hur man kan reducera eller helt ta bort 

glykosyleringen i P. pastoris. I rapporten presenterar vi en rad förslag inom fyra olika strategier: 

enzymtillsatser, genmodifiering, odlingsmiljö, samt alternativa sekretionsvägar. Strategierna 

riktar in sig på olika angreppspunkter under glykosyleringsprocessen; från ändring av betingelser 

som påverkar jästens glykosylering till tillsats av enzymer efter att proteinet av intresse har renats 

fram. Detta innebär att användaren kan skräddarsy sin glykosylering i varje steg av processen, allt 

efter sina egna mål och förutsättningar. 

Vi har gjort en omfattande litteraturundersökning där fokus ligger på information om hur 

glykosyleringen i P. pastoris fungerar och hur den kan påverkas. Kontakt med experter har 

tillfört insiktsfulla idéer och tankar kring strategierna. Dessa har inkluderats i vår 

sammanställning. Vi har även tittat på vilka produkter som redan finns ute på marknaden och 

jämfört deras tillgänglighet och priser. Exempel är ”Remove-iT®”-varianter av enzym och 

stammen SuperMan5. Vissa av förslagen är ännu ej aktuella då utförlig forskning eller 

kommersiellt tillgängliga produkter saknas men de är ändå värda att hålla ett öga på för 

framtiden.  

Slutligen har vi jämfört de olika strategierna och slutsatsen är att tillsats av enzymer samt 

genmodifiering av värden har identifierats som de mest lovande förslagen för omedelbart bruk.  
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1. Projektet 

1.1. Syfte 
Projektet syftar till att hitta verktyg för hur man kan reglera glykosylering på olika sätt. Med de 

kunskaper som tas fram under projektet ska Thermo Fisher Scientific kunna förbättra kvaliteten 

på de allergener (proteiner som orsakar allergiska reaktioner) som företaget uttrycker i Pichia 

pastoris för in vitro-diagnostik. För den fullständiga projektbeställningen, se Bilaga 1. 

1.2. Mål 
I rapporten presenterar vi ett flertal förslag på hur problem relaterade till post-translationell 

glykosylering av allergener uttryckta i P. pastoris kan lösas genom att minska glykosylering. 

Projektets effektmål är att underlätta arbetet med rening av de rekombinanta allergenerna och 

möjliggöra säkrare allergidiagnostik. Mer specifikt ska problem lösas som orsakas av 

hyperglykosylering av allergener, såsom otydliga resultat på SDS-PAGE-analyser (från eng. 

Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis) och falska resultat vid allergitester. 

1.3. Projektets olika arbetsfaser 
Projektet har utförts som en litteraturstudie indelad i följande faser: informationssökning 1 och 2, 

rapportskrivning samt genomarbetning och revidering. Under informationssök 1 samlades 

generell information om glykosylering och metoder för att påverka den, med vetenskapliga 

artiklar som huvudkälla. Den insamlade informationen delades in i olika kategorier av 

lösningsförslag och respektive gruppmedlem tilldelades två till tre områden att fokusera på, vilket 

inledde informationssök 2. Fasen syftade på att förkasta eller behålla förslag i samråd med vår 

beställarrepresentant och handledare för att sedan göra fördjupade efterforskningar inom de mest 

relevanta områdena. Parallellt med litteraturstudien etablerades kontakt med experter inom 

området för att få tips på nya strategier och återkoppling på vår insamlade fakta. Utförlig 

projektplan återfinns i elektroniskt appendix. 

1.4. Avgränsningar 
Projektet har avgränsats till att vara en teoretisk litteraturstudie, vilket innebär att inget laborativt 

arbete eller praktisk utvärdering av lösningsförslagen har utförts. Projektet omfattar lösningar 

inom fyra olika kategorier, där varje kategori innefattar ett antal lösningsförslag. En del av 

lösningsförslagen är ännu inte praktiskt genomförbara utan kräver vidare forskning på området. 

Dessa förslag ingår i rapporten för att ge beställaren en bild av vad som kan bli framtida lösningar 

på problemet.  

Ett krav som vår beställare ställde på lösningsförslagen var att ingen ändring i 

aminosyrasekvensen hos proteinet ska krävas för metoden. En förändring av aminosyrasekvensen 

skulle innebära en lösning som inte går att applicera som en generell metod på flera olika 

proteiner. Lösningarna bör också i minsta möjliga mån innebära en förändring av proteinets 

funktion.  
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Huvudsyftet med att reglera glykosyleringen är att minska den så mycket som möjligt och det 

behöver inte nödvändigtvis innebära en humanisering (det vill säga omvandling till en mer 

människolik version) av glykoproteinerna som produceras, eftersom proteinerna kan ha sitt 

ursprung i helt andra typer av organismer. Därför har lösningsförslagen inom alla strategier 

anpassats till att minska glykosyleringen i så hög grad som möjligt, snarare än att göra den 

humanlik. Dock bör noteras att komplett deglykosylering också kan innebära en skillnad mot den 

ursprungliga och detta är inte alltid att föredra då proteinets funktion kan påverkas. 

2. Bakgrundsteori 

2.1. Glykosylering av allergener orsakar problem vid 
allergidiagnostik 

Life science-företaget Thermo Fisher Scientific tillverkar tester som används vid in vitro-

diagnostik av allergier. Allergiska reaktioner orsakas av att allergener (proteiner som ger upphov 

till allergiska reaktioner) reagerar med immunoglobuliner framför allt av typ E (IgE-antikroppar). 

På allergenernas yta finns epitoper, inbindningsställen till IgE-antikroppar. IgE-bindningsepitoper 

kan antingen vara sekventiella, alltså att antikropparna binder till en viss aminosyrasekvens, eller 

konformella, alltså att proteinets sekundär- eller tertiärstruktur bildar specifika inbindningsplatser 

(Matsuo et al. 2015). Epitoperna kan blockeras av glykanstrukturer som fästs på proteinet då det 

uttrycks rekombinant i jäst men inte finns hos den naturliga värden, vilket kan leda till att 

allergitesten ger falska negativa resultat. Ett annat problem som kan uppstå på grund av 

jästspecifik glykosylering är felaktiga resultat orsakade av korsreaktiva kolhydratsdeterminanter 

(eng. cross reactive carbohydrate determinants, CCD:s). Dessa kan definieras som 

glykanstrukturer som liknar antigenstrukturer och kan vara mycket liknande hos proteiner som 

har helt olika ursprung (Mari et al. 1999). Glykanstrukturerna kan alltså orsaka korsreaktion 

mellan till synes helt olika proteiner. CCD:er förekommer ofta hos glykoproteiner i växter och 

vissa insekter eftersom glykanerna har mycket lika strukturer i organismerna (Bencúrová et al. 

2004). Då man uttrycker allergener rekombinant är det viktigt att vara medveten om att 

glykosyleringar som inte finns hos den naturliga värden, oförutsedda CCD:er, kan ge upphov till 

ospecifik inbindning av IgE-antikroppar och därmed ge falska positiva resultat på allergitesten 

(Mari et al. 1999). 

Testerna mäter förekomst av allergenspecifika IgE-antikroppar i blodet hos patienter (Thermo 

Fisher Scientific Inc. 2015a). Mätningen görs genom att olika typer av allergener används för att 

se om specifika IgE-antikroppar binder in till respektive allergen och på så sätt kan man se vad 

patienten är allergisk mot. Tidigare har man använt sig av komplexa extrakt direkt från källan, 

men det har visat sig ha större potential för pålitliga kliniska tester att undersöka varje allergen 

enskilt (Thermo Fisher Scientific, muntlig kommunikation). För att kunna applicera ett test på 

många olika typer av allergier ställs alltså kravet på att alla enskilda allergener ska kunna 

produceras. Det innebär att resultaten som presenteras i projektet måste vara applicerbara på 

många olika typer av proteiner.  
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2.2. Pichia pastoris är en utmärkt värd för heterolog 
proteinproduktion 

P. pastoris är jästart som är en välanvänd värd vid produktion av proteiner av flera anledningar. 

Jästen har en hög tillväxthastighet kombinerad med effektiv proteinproduktion och kan odlas till 

hög celldensitet. Den har ett välkänt genom med fördefinierade protokoll för genetisk 

manipulation och expressionshastigheten kontrolleras enkelt med olika promotorer och medier 

(Çelik & Calik 2012). I P. pastoris erbjuds möjligheten att uttrycka många proteiner som inte går 

att uttrycka i exempelvis Escherichia coli då proteinerna kräver post-translationella modifieringar 

specifika för eukaryoter. P. pastoris främsta övertag gentemot andra eukaryota värdceller är 

bland annat dess simplare form av glykosylering, vilket gör det lättare att producera heterologa 

proteiner som liknar de naturliga proteinerna. Den enklare formen av glykosylering gör även 

jästen lättare att modifiera för att uppnå en glykosylering som i högre grad liknar den som 

förekommer i proteinets naturliga värdorganism, i de fall då glykosylering önskas. Glykosylering 

kan alltså i vissa fall vara mycket fördelaktigt i en värdorganism även om vi i denna rapport 

främst betraktar den som något negativt. Dessa egenskaper, tillsammans med jästens preferens 

för respiration över fermentation samt dess stora förmåga att utsöndra proteiner gör 

reningsprocessen och produktionen av heterologa proteiner mindre komplex jämfört med andra 

värdceller (Li et al. 2007). 

2.3. Glykosylering 
Glykosylering är en post-translationell modifiering som sker i de flesta eukaryota celler och 

innebär att olika typer av sockergrupper tillförs proteinet som translaterats. Modifieringarna 

bidrar till att proteinet veckas ordentligt, transporteras till rätt plats och får möjlighet att utsöndras 

(Puxbaum et al. 2015). Någon form av glykosylering är därför ofta nödvändig för att 

glykoproteiner ska få rätt funktion. 

Det finns också två helt skilda typer av glykosylering; N- respektive O-länkad glykosylering, som 

skiljer sig i var sockermolekylerna fästs på aminosyran (på en kväve (N)- eller syre (O)-atom). 

Glykosyleringen skiljer sig mellan arter. Exempelvis är glykosylering i jästceller ofta mindre 

komplex än den i däggdjursceller vilket kan ställa till problem vid heterolog expression av 

proteiner i P. pastoris, då proteinet kan få en felaktig glykosylering som förändrar dess 

egenskaper. Skillnaderna gäller framför allt i de senare stegen i glykosyleringsprocessen då 

glykanstrukturen trimmas och modifieras. P. pastoris glykosylerar främst med mannos och inga 

andra sockerarter som till exempel galaktos eller maltos som många högre eukaryoter kan göra 

(Tanapongpipat et al. 2012).  

2.3.1. N-länkad glykosylering är viktig för utsöndrade proteiner 
Den N-länkade glykosyleringen inleds i det endoplasmatiska retiklet (ER) och är till en början 

liknande i både däggdjursceller och jästceller (Krainer et al. 2013). Först bildas en sockerkedja 

bestående av tre glukosmolekyler, nio mannosmolekyler och två N-acetylglukosamider 

(Glc3Man9GlcNAc2), som kallas för “kärnglykanet” (eng. core glycan). Kedjan fästs på en 

asparagin som finns i den specifika sekvensen N-X-S/T på proteinet, där X är en godtycklig 

aminosyra (dock ej prolin). Kedjan trimmas sedan av två glukosidaser och ett mannosidas, så att 

den slutgiltiga kedjan består av Man8GlcNAc2 (Figur 1B; Delic et al. 2013). Trimningen sker i 

ER och det är också nu glykosyleringsstegen i jäst och i däggdjur börjar skilja sig åt (Krainer et 

al. 2013 ). 
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Figur 1. N-länkad glykosylering i mammala celler och jästceller. Cirklarna betecknar GlcNAc2-molekyler, 

fyrkanterna betecknar mannosmolekyler, sextanterna betecknar galaktos och trianglarna betecknar 

sialinsyra. A) Visar hur den N-länkade glykanstrukturen ser ut i däggdjur. Överst visas hur glykosyleringen 

ser ut när proteinet lämnar ER. Därefter ser vi den fullständiga glykosyleringen, med ett mellansteg som 

trimmar bort vissa sockerenheter. B) Visar den N-länkade glykanstrukturen i P. pastoris. Överst ser vi hur 

glykosyleringen ser ut när proteinet lämnar ER och därunder ser vi den fullständiga glykosyleringen. Siffran 

1 markerar steget där 𝝰-1,2-mannosyltransferaset sätter på det inledande mannoset vilket gör det möjligt för 

resterande mannos att binda in (omarbetad från Kim et al. 2015, Puxbaum et al. 2015).  

Efter att glykoproteinet har trimmats i ER transporteras det in i Golgiapparaten där ytterligare 

justering av sockerkedjan sker. I däggdjursceller sker en trimning av den existerande kedjan med 

hjälp av α-1,2-mannosidaser. Därefter byggs kedjan på med olika typer av sockermolekyler som 

skapar en slutgiltig komplex glykosylering som också kan kallas för hybridstruktur (Figur 1A; 

Krainer et al. 2013). 

I P. pastoris-celler sker ingen trimning av sockerkedjan. Istället katalyseras byggnationen av 

kedjan av olika mannosyltransferaser (bland annat α-1,6-mannosyltransferas, som också inleder 

förlängningen) som gör att kedjan blir totalt 9 – 16 mannosmolekyler lång (Figur 1B; Figur 2). 

Strukturens utseende kan variera beroende på exempelvis typen av protein som sockerkedjan 

fäster på. Mannosstrukturen kallas för hyperglykosylering och kan skapa problem vid heterolog 

proteinexpression i P. pastoris genom att högmannosstrukturen skiljer sig från den slutgiltiga 

hybridglykosyleringsstrukturen som bildas i däggdjursceller. Det är uppbyggnaden av 

högmannoskedjan som oftast ligger i centrum när man försöker minska problemen med 

hyperglykosylering (Puxbaum et al. 2015). 
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Figur 2. Schematisk bild över ett proteins process vid N-länkad glykosylering (Puxbaum et al. 2015). 1) 

Kärnglykanet byggs upp i endoplasmatiska retiklet (ER; notera att detta är en schematisk bild, ER är i själva 

verket kontinuerligt med kärnmembranet). 2) Det korrekt veckade proteinet transporteras från ER till 

Golgiapparaten. 3) α-1,2-mannosyltransferas (kodat av och1) fäster ett mannos som inleder den yttre 

glykanstrukturen. 4) Hyperglykosylering sker, katalyserad av andra typer av mannosyltransferaser. 5) 

Sekretion av proteinet ut ur cellen. 

2.3.2. O-länkad glykosylering 
Den O-länkade glykosyleringen i P. pastoris inleds liksom N-länkad glykosylering i ER genom 

att en mannos binder till en serin eller treonin (Nett et al. 2013). Påbyggnaden inleds av proteiner 

från mannosyltransferasfamiljen Pmt (Delic et al. 2013). Därefter kan andra 

mannosyltransferaser bygga på mannoskedjan med upp till fyra mannosenheter (Figur 3). Detta 

är specifikt för P. pastoris; i andra jästarter sker elongeringen på andra sätt (Nett et al. 2013). Hur 

glykankedjan sedan förlängs är inte lika välkänt som för N-länkad glykosylering, men några av 

proteinerna som är delaktiga i processen har identifierats. Det har även observerats kedjor 

bestående av 1 – 4 mannosyl-byggstenar hos vild-typen av P. pastoris vid uttryck av IgG1, vilket 

vittnar om att O-länkade glykankedjor är betydligt kortare än de N-länkade. Den O-länkade 

glykosyleringen i P. pastoris är också betydligt mindre frekvent förekommande än N-länkad 

(Puxbaum et al. 2015, Delic et al. 2013). En likhet mellan de två typerna är dock själva 

elongeringen av de länkade glykanerna. O-länkade glykaner byggs på delvis av samma 

mannosyltransferaser från Golgiapparaten som är aktiva vid elongering av N-länkade glykaner 

(Puxbaum et al. 2015). 
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Figur 3. Schematisk bild över den inledande processen för O-glykosylering (Puxbaum et al. 2015). 1) Ett 

mannosyltransferas från Pmt-familjen länkar ett mannos (kärnglykanet som syns i rosa på bilden) till en OH-

grupp på proteinet. Detta sker oftast i det endoplasmatiska retiklet, ER (notera att detta är en schematisk 

bild, ER är i själva verket kontinuerligt med kärnmembranet). 2) Andra typer av mannosyltransferaser 

binder in upp till fyra mannos (i grönt) till kärnglykanet. 3) Det korrekt veckade proteinet transporteras ut ur 

ER och till sin destination. Vad som händer med den O-länkade glykosyleringen efter ER är inte lika 

väldefinierat som för N-länkad glykosylering.  

Eftersom den O-länkade glykosyleringen främst är relevant för P.pastoris intracellulära proteiner 

har det visat sig svårare att minimera O-länkad glykosylering utan att cellerna dör (Delic et al. 

2013). Det har gjorts försök att kringgå problemet, bland annat genom att utnyttja att 

mannosyltransferaserna ur Pmt-familjen är dimerer (så att endast en av monomererna kan plockas 

bort) samt genom att använda sig av inhibitorer. 
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3. Strategier för minskad glykosylering 

3.1. Glykannedbrytande enzymer 
Tillsats av enzymer som minskar eller tar bort glykosyleringen kan ske efter att proteinerna i 

fråga uttryckts som vanligt. Vi presenterar här ett urval av enzymer som ska ge en representativ 

bild av vilka olika egenskaper som finns att tillgå. Enzymerna angriper olika delar av 

glykanstrukturen och fungerar olika bra på olika typer av glykosylering (till exempel fungerar 

Jack bean-mannosidas bäst på O-länkade glykanstrukturer). Vi presenterar även enzymer som 

kan avlägsnas i efterhand och alltså inte måste denatureras för att inaktiveras, så kallade 

”Remove-iT®”-varianter, samt två enzymkit som innehåller flera enzymer. Ett sådant är Native 

Protein Deglycosylation Kit som är utformat för användning på nativa proteiner. 

Enzymerna kan köpas färdiga med de nödvändiga buffertarna inkluderade, vilket gör strategin till 

en av de mer attraktiva för direkt bruk. De flesta av de enzymer som nämns nedan kan köpas från 

företaget New England Biolabs men det finns naturligtvis andra företag, till exempel Sigma-

Aldrich, som erbjuder vissa av dessa och andra enzymer. Istället för att köpa enzymet finns 

möjlighet att producera det på egen hand eller att samuttrycka enzymet tillsammans med det 

protein som man vill minska glykosyleringen hos. 

Den mest uppenbara nackdelen med enzymtillsättning är att enzymerna är som mest effektiva för 

denaturerade proteiner, eftersom proteinerna behöver vara oveckade för att enzymerna lätt ska 

komma åt all glykosylering. Detta gör att högre koncentrationer och längre inkubationstid blir 

nödvändigt då nativa proteiner behandlas. Dessutom kräver enzymerna en specifik miljö för att 

fungera korrekt som kan skilja sig från den miljö proteinet befinner sig i direkt efter sekretion. 

3.1.1. Endo H reducerar den höga mannoshalten i glykoproteiner 
Endo H är ett rekombinant glykosidas som klyver inom chitobiosen på långa N-länkade glykaner 

som består av oligosackarider av mannos (New England Biolabs 2016c; Figur 4). Chitobios är en 

homodimer av β-1,4-länkade glukosaminenheter. Enzymet kan alltså effektivt reducera den höga 

mannoshalten hos glykoproteiner uttryckta i P. pastoris. Glykosidaset är klonat från Streptomyces 

picatus (New England Biolabs 2016c). 

Fördelar: 
 Specifikt för N-länkade glykaner 

 Effektivt för glykoproteiner med hög mannoshalt 

Nackdelar: 
 Tar inte bort alla typer av glykaner. 

 



10 

 

 

Figur 4. Klyvningsställe för Native Protein Deglycosylation Kit samt Endo D och Endo H. Cirklarna 

betecknar GlcNAc-molekyler och fyrkanterna betecknar mannosmolekyler. Proteinerna i Native Protein 

Deglycosylation Kit (Endo F1, Endo F2 och Endo F3) samt Endo D och Endo H klyver glykanstrukturen vid 

de röda pilarna. Endo F1, Endo F2, Endo D och Endo H klyver en N-länkad högmannos-oligosackarid. Endo 

F3 klyver endast komplexa oligosackarider (sockerstrukturer med flera sorters sockerenheter än endast 

mannos) vilket gör Endo F3 ointressant för P. pastoris (Tanapongpipat et al. 2012, Sigma-Aldrich 2016b). 

Endo D och Endo H har förmåga att klyva högmannosstrukturer med varierande sidokedjor, vilket betecknas 

med en stjärna i bilden (omarbetad från New England Biolabs 2016b, New England Biolabs 2016c). 

 

3.1.2. Peptid-N-Glykosidas F klyver bort N-länkade glykaner i början 
av sockerkedjan 

Peptid-N-Glykosidas F, oftare benämnt som PNGase F, är ett amidas som visat sig vara väldigt 

effektivt för att ta bort N-länkad glykosylering från glykoproteiner (New England Biolabs 

2016d). Enzymet tar bort stora delar av glykosyleringen genom att klippa mellan den innersta 

beståndsdelen av GlcNAc och aminosyran asparagin (Figur 5). 

 

  

Figur 5. Effekten av PNGase F på en N-länkad glykanstruktur. Cirklarna betecknar GlcNAc-molekyler och 

fyrkanterna betecknar mannosmolekyler. PNGase klyver bort den grå N-länkade glykanstrukturen mellan 

aminosyran asparagin (Asn) och den innersta GlcNAc-enheten (omarbetad från New England Biolabs 2016d).  
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PNGase F kan användas på N-länkade glykoproteiner med glykaner av högmannos-, komplex 

eller hybridtyp. Det har visats ta bort över 95 % av glykanerna i tester utförda på glykoproteinet 

RNase B. PNGase F kan inte klyva glykoproteiner där den innersta GlcNAc är länkad till en 

sockermolekyl av typen α-1-3-fukos (New England Biolabs 2016d). Vid deglykosylering av 

denaturerade proteiner rekommenderas en timmes inkubationstid vid 37 ℃, men för nativa 

proteiner krävs det en längre inkuberingstid. Definitionen av en “unit” i pristabellen (se Bilaga 3) 

är även den baserad på denaturerade proteiner och mer enzym kan behövas för nativa proteiner 

(New England Biolabs 2016d). 

Fördelar: 
 Tar specifikt bort N-länkad glykosylering 

 Tar bort över 95 % av glykanerna 

Nackdelar: 
 Klyver inte då GlcNAc är länkad till α-1-3-fukos, som dock inte förekommer i 

P.pastoris 

3.1.3. Endo D klyver specifikt N-länkade glykaner 
Endo D är ett rekombinant glykosidas som klyver inom chitobiosen på N-länkade glykaner (New 

England Biolabs 2016b; Figur 4). Enzymet är klonat från Streptococcus pneumoniae. Bra att veta 

är att Endo D inhiberas specifikt av SDS och rekommenderas därför inte att användas i samband 

med denaturerande buffert innehållandes just SDS (New England Biolabs 2016b). 

Fördelar: 
 Specifikt för N-länkade glykaner 

Nackdelar: 
 Inhiberas av SDS 

3.1.4. Endo S har högst specificitet för IgG-antikroppar 
Endo S är ett endoglykosidas som har en unikt hög specificitet för avlägsnande av N-länkade 

glykaner från nativa IgG-antikroppar (New England Biolabs 2016a). Enzymet kan dock även 

använda antingen proteiner, peptider, asparagin eller fria glykaner som substrat. Det är heller inte 

känsligt för förekomsten av α(1-6)-fukosylering i substratet (Allhorn et al. 2010, Goodfellow et 

al. 2012). 

Fördelar: 
 Tolererar förekomst av α(1-6)-fukosylering 

 Specifik för N-länkad glykosylering 

Nackdelar: 
 Hög specificitet för IgG-antikroppar, som inte är relevant för beställaren 
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3.1.5. ”Remove-iT®” förenklar inaktivering av enzymet efter 
behandling 

Ett flertal av de enzymer som finns tillgängliga kommersiellt via New England Biolabs finns i 

“Remove-iT®”-varianter. Remove-iT® innebär att enzymet har blivit taggat med kitin-bindande 

domäner (eng. Chitin binding domains, CBD:s), vilket gör det lättare att avlägsna enzymet efter 

reaktionen samt att enzymet levereras helt fritt från glycerol för att underlätta undersökning med 

masspektrometri (MS) eller högupplösande vätskekromatografi (eng. High Performance Liquid 

Chromatography, HPLC; New England Biolabs 2016a). Samtliga enzymer kan användas på såväl 

nativa som denaturerade proteiner. Vid användning på nativa proteiner rekommenderas det 

däremot längre inkubationstid och tillsättning av större mängder enzym. De enzymer som finns 

tillgängliga i “Remove-iT®”-varianter är Endo S, Endo D och PNGase F (New England Biolabs 

2016a, New England Biolabs 2016b). 

Fördelar: 
 Enklare att rena bort enzym efter användning 

 Lättare att studera protein med MS och HPLC 

Nackdelar: 
 Dyrare jämfört med basvarianten  
 Kräver pärlor som binder till CBD:s 

3.1.6.  Jack bean-mannosidas klyver bort O-länkade glykaner 
I en studie (Gomathinayagam & Hamilton 2014) upptäcktes det att α-1,2/3/6-mannosidas från 

Jack bean (Canavalia ensiformis) kunde reducera O-länkad glykosylering. Den verkade genom 

att klyva specifikt vid Man-O-Ser/Thr-glykosidbindningen. Studien gjordes på fyra olika 

utsöndrade glykoproteiner heterologt uttryckta i P. pastoris (Gomathinayagam & Hamilton 

2014). Jack bean-mannosidaset har ännu inte klonats för att reproduceras heterologt, utan det 

måste extraheras direkt från Jack bean, vilket utgör en risk för att orenheter såsom proteaser kan 

kontaminera enzymprovet efter extraktion. En de novo-sekvensering med 98 % säkerhet har 

gjorts på mannosidaset, vilket tyder på att en heterolog expression av enzymet är möjligt inom en 

snar framtid (Gomathinayagam & Hamilton 2014). Enzymets effektivitet för borttagning av 

glykosylering kan variera beroende på proteinets veckning. Effektiviteten försämras generellt i 

takt med att proteinets storlek ökar vilket försämrar åtkomligheten av de aktiva ytorna på 

sockerkedjorna (Gomathinayagam & Hamilton 2014).  

Enzymet är speciellt effektivt mot α-1,2-länkad mannos medan effektiviteten mot andra 

glykoformer (så som β-mannos och α-1,3-länkad mannos) tycks vara begränsad 

(Gomathinayagam & Hamilton 2014). 

Fördelar: 
 Kan användas på nativa proteiner 
 Tar specifikt bort O-länkad glykosylering 
 Fungerar i P. pastoris 

Nackdelar: 
 Mer effektivt på denaturerade proteiner 
 Ej producerats heterologt än 
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3.1.7. O-glykosidas kan ta bort O-länkad glykosylering 
Endo-α-N-Acetylgalaktosaminidas, eller O-glykosidas som det är bättre känt som, är ett enzym 

som katalyserar borttagning av O-länkade disackarider i grundstrukturen (New England Biolabs 

2016e, New England Biolabs 2016f). O-glykosidas är lika effektiv på O-länkad glykosylering 

som PNGase F är på N-länkad glykosylering. Enzymaktiviteten uppskattas vara dubbelt så hög 

vid användning på denaturerade proteiner i denatureringsbuffert (normalt en timme) jämfört med 

nativa proteiner, så även här krävs en längre inkubationstid och mer enzym vid användning på 

nativa proteiner (New England Biolabs 2016e). Det krävs också att proteinerna behandlas med 

neuraminidas vilket är ett rekombinant enzym som katalyserar hydrolysering av terminala, icke-

reducerade α-2,3-, α-2,6-, och α-2,8-länkade N-acetylneuraminsyra-byggstenar från 

glykoproteiner och oligosackarider (New England Biolabs 2016e). Katalysen sker samtidigt som 

behandling med O-glykosidas och neuraminidaset måste sedan renas bort innan klyvningen kan 

börja då det inhiberar O-glykosidaset (New England Biolabs 2016e, New England Biolabs 

2016f). 

Fördelar: 
 Tar specifikt bort O-länkad glykosylering 

Nackdelar: 
 Effektivare på denaturerade proteiner 

3.1.8. Protein Deglycosylation Mix kan ta bort både N- och O-länkad 
glykosylering 

Protein Deglycosylation Mix, innehåller ett flertal olika enzymer som kan användas för 

borttagning av glykosylering på proteiner. Kitet innehåller bland annat PNGase F, O-glykosidas 

och neuraminidas som har beskrivits ovan (New England Biolabs 2016e). Det innehåller 

dessutom β1-4-galaktosidas och β-N-Acetylglukosaminidas. β1-4-galaktosidas är ett väldigt 

specifikt exoglykosidas som katalyserar hydrolyseringen av terminala, icke-reducerande β1-4-

länkade D-galaktospyranosyl-byggstenar från oligosackarider och glykoproteiner (New England 

Biolabs 2016e). β-N-Acetylglukosaminidas katalyserar även det hydrosylering, men på 

reducerade β-N-Acetylglukosamin-byggstenar istället. Effekterna av kitet är alltså en hög grad av 

främst N- men även O-deglykosylering. Närvaro av andra komplexa strukturer tas bort av β1-4-

galaktosidas och β-N-Acetylglukosaminidas (New England Biolabs 2016e). Galaktos 

förekommer inte hos P. pastoris och därför kommer delar av kitet som specifikt rör 

deglykosylering av galaktos inte vara till någon fördel (Tanapongpipat et al. 2012). 

Fördelar: 
 Behandlar både N-länkad och O-länkad glykosylering 
 Finns tillgängligt att köpa 

Nackdelar: 
 β1-4-galaktosidas har ingen effekt på protein uttryckta i P. pastoris 
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3.1.9. Native Protein Deglycosylation Kit är ett bra alternativ till 
PNGase F 

Native Protein Deglycosylation Kit innehåller enzymerna Endoglykosidas F1, F2 och F3 vilka 

kan användas för borttagning av alla typer av N-länkade oligosackarider (Sigma-Aldrich 2016b). 

Kitet är som namnet antyder utformat för att deglykosylera nativa proteiner. Det gäller särskilt 

proteiner där proteinkonformationen hindrar PNGase F från att deglykosylera. 

Samtliga tre endoglykosidaser klyver mellan de två N-acetylglukosaminresterna i kärnglykanet 

på oligosackariden och ger då en ensam N-acetylglukosaminrest kvar på asparaginresten (Sigma-

Aldrich 2016b; Figur 4). Endo F1 klyver både strukturer som är asparaginlänkade och fria 

strukturer och kan användas på högmannos- och hybridstrukturer men inte på komplexa 

oligosackarider. Endo F2 klyver biantennära komplexa oligosackarider samt högmannos-

oligosackarider, dock klyvs högmannos-oligosackariderna 20 gånger långsammare. Enzymet 

klyver inte hybridstrukturer (Sigma-Aldrich 2016b). Endo F3 klyver bi- och triantennära 

komplexa oligosackarider, dock endast om de är länkade till en peptid (Sigma-Aldrich 2016b). 

Processen är långsam men för biantennära strukturer accelereras den upp till 400 gånger om 

strukturerna är fukosylerade. Endo F1 och F2 kan användas på såväl nativa som denaturerade 

proteiner, men Endo F3 kräver för nativa proteiner en viss hydrolys av komplexa triantennära 

glykaner (Sigma-Aldrich 2016b). 

Fördelar: 
 Tar specifikt bort N-länkad glykosylering 
 Utformat för situationer där proteinkonformationen blockerar PNGase F 

Nackdelar: 
 Tar inte bort all glykosylering 

3.1.10. Enzymer som kan komma att användas i framtiden 
Det finns några enzymer som inte är redo för omedelbart bruk i nuläget men som kan bli det efter 

mer forskning utförts eller om de blir kommersiellt tillgängliga. De två som vi vill rekommendera 

att hålla ett öga på är α-1,2-mannosidas från jästarten Trichoderma reesei och α-1,2/3-

mannosidas från Xanthomonas manihotis för O-länkad glykosylering (Callewaerta 2001, 

Gomathinayagam & Hamilton 2014). 

3.2. Förändringar av genomet för att minska 
glykosyleringen 

Många gener är involverade i glykosyleringsprocessen, ofta kodande för enzymer som fäster 

sockermolekyler på proteiner. Genom att slå ut eller nedreglera gener kan man påverka specifika 

delar av processen. Detta kan man åstadkomma genom att tillverka egna stammar som 

modifieras, men eftersom denna strategi är väletablerad för att minska glykosyleringen så finns 

också en kommersiell stam som har minskad glykosylering, SuperMan5. 
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3.2.1. Den färdiga stammen SuperMan5 ger minskad jästlik 
glykosylering 

Företaget BioGrammatics har tagit fram en färdig stam av P. pastoris, kallad SuperMan5, 

specialiserad för tillverkning av glykoproteiner med minskad jästlik glykosylering (Laukens et al. 

2015). Thermo Fisher Scientific har själva tagit fram vektorer som är kompatibla med stammen 

SuperMan5 (även om det inte är vektorernas huvudsakliga egenskaper), som alltså kan användas 

tillsammans med produkten från BioGrammatics (Research Corporation Technologies 2013, 

Thermo Fisher Scientific Inc. 2015b).  

SuperMan5 har modifierats så att stammen inte längre har möjligheten att utföra N-länkad 

glykosylering då genen och1, som kodar för glykosyltransferaset α-1,6-mannosyltransferas, har 

slagits ut (Laukens et al. 2015). Stammen uttrycker även enzymet α-1-2-mannosidas med en 

Gap-promotor. Mannosidaset har förmågan att klyva ytterligare mannoser från det glykosylerade 

proteinet. Enzymet finns vanligtvis i däggdjursceller i både ER och Golgiapparaten, men saknas i 

jästcellers Golgiapparat. Enzymet klyver bort ytterligare tre mannosgrupper från 

glykosyleringens grundstruktur som bildas i ER (Krainer et al. 2013), vilket leder till att 

proteinets glykosylering reduceras ytterligare (Callewaerta 2001). 

SuperMan5 är anpassad för att ge en så kallad humanisering av proteinets glykosylering, det vill 

säga den är framtagen för att tillverka proteiner som kräver humanlik glykosylering. Dock kräver 

humaniseringen ytterligare behandling av stammen med speciella vektorer och om dessa inte 

nyttjas fås endast en minskad glykosylering (Laukens et al. 2015). 

Stammen SuperMan5 tillverkas av BioGrammatics i Kalifornien och kan köpas på deras hemsida 

(BioGrammatics Inc. 2013). BioGrammatics tillverkar stammarna på order av företaget Research 

Corporation Technologies (RCT) och över mailkontakt meddelade BioGrammatics att RCT 

vanligtvis beviljar korttidslicenser till andra företag för användning av deras produkter. Dock 

föreslår BioGrammatics att Thermo Fisher Scientific ser över om det för tillfället finns någon 

överenskommelse mellan RCT och Thermo Fisher Scientific och erbjuder sig att upprätta en 

kontakt till rätt person på RCT. Alternativt kan BioGrammatics tillverka en första sats med 

SuperMan5 utan att överskrida den standardiserade korttidslicensen i väntan på klargörande 

mellan RCT och Thermo Fisher Scientific (Tom Chappell, personlig kontakt).  

Fördelar: 
 Färdig produkt att köpa 
 Thermo Fisher Scientific har anpassade produkter inom företaget 
 Går att göra humaniserat eller icke-humaniserat 

Nackdelar: 
 Kräver specifika vektorer, tillverkas dock av Thermo Fisher Scientific 
 Kräver en upprättad licens 
 Heterologa proteiner som uttrycks kan få något förändrade egenskaper 
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3.2.2. Gener kan slås ut för att inhibera proteiner som är delaktiga i 
glykosyleringen 

Genom att slå ut gener som är centrala för glykosyleringsmekanismen är det möjligt att minska 

både O- och N-länkad glykosylering. Gener som kodar för enzymer som katalyserar bildandet av 

bindningar mellan sockerenheter kan vara intressanta att slå ut. De gener vi har utvärderat är 

och1, bmt, pmt samt gener som kodar för socker-nukleotid-transportörer (NST). 

Generna och1, bmt och pmt kodar för en typ av enzymer som kallas för transferaser och de 

specifika transferasernas namn anger vilken typ av socker de fäster och vilken typ av bindning de 

katalyserar bildandet av. Utslagning av gener som kodar för transferaser kan förhindra att 

initierande sockerenheter binder in och på så sätt förhindra elongering av glykanstrukturerna när 

de är i Golgiapparaten. På så vis sker ingen hyperglykosylering. Här har vi tagit fram två förslag 

på genfamiljer (och1 och bmt) som kodar för transferaser som bildar N-länkad glykosylering 

(Figur 1) och en genfamilj (pmt) som kodar för transferaser som bildar O-länkad glykosylering 

(Figur 6).  

 

Figur 6. En O-länkad glykan från P. pastoris. I bilden ovan ses strukturen av en O-länkad glykan så som den 

ser ut i P. pastoris. Fyrkanterna representerar mannosenheter. Mannosenheter långt ut i kedjan har lägre 

sannolikhet att kopplas fast än mannosenheter långt in i kedjan (Nett et al. 2013, omarbetad från Puxbaum et 

al. 2015).  

3.2.2.1. och1 kan slås ut för att minska den N-länkade glykosyleringen 
Den första mannosenheten som fästs i mannoskedjan i Golgiapparaten är ett resultat av enzymet 

α-1,6-mannosyltransferas som inleder överglykosyleringen i P. pastoris. Genen och1 kodar för 

enzymet som är anledningen till att mannoskedjan initieras (Puxbaum et al. 2015). Det innebär 

att om och1 elimineras eller inhiberas kommer mannoskedjan inte att kunna byggas på och 

överglykosyleringen som normalt sker i Golgiapparaten kommer utebli (Figur 7). Idén har testats 

och visat sig effektiv i ett antal utförda studier och har även gett grund för kommersiella 

produkter (Krainer et al. 2013, Capone 2015, Puxbaum et al. 2015). Det ska nämnas att all jästlik 

glykosylering inte försvinner när och1 elimineras; det finns ytterligare tre mannosgrupper kvar i 

grundstrukturen från ER som i mammaliska celler vanligtvis klyvs i Golgiapparaten, men alltså 

blir kvar vid produktion i jästceller (Krainer et al. 2013). 
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Figur 7. Effekten av att slå ut genen och1. I bilden ovan visas i svart hur en N-länkad glykanstruktur skulle se 

ut om och1 slås ut. De gråmarkerade mannosenheterna är de som inte kan byggas på då genen är eliminerad 

(omarbetad från Puxbaum et al. 2015).  

När stammar som saknar α-1,6-mannosyltransferas och alltså till största delen också saknar N-

länkad glykosylering används, kan det protein som ska uttryckas få något förändrade egenskaper. 

I en studie uttrycktes enzymet HRP (Pepparrotsperoxidas) i P. pastoris-celler med en deletion av 

och1 (Capone 2015). Resultatet visade att även om proteinet fortfarande utsöndrades som det 

skulle så var både dess katalytiska effekt och dess termostabilitet något försämrad. 

Eftersom glykosyleringen av cellernas egna proteiner påverkas i hög grad vid deletion av och1 så 

förändras cellernas morfologi och egenskaper till viss del. Cellkolonierna blir annorlunda, 

cellerna får ett annat utseende och de växer något långsammare (Krainer et al. 2013). Eftersom 

eliminering av och1 är ett så välstuderat område och en vedertagen lösning på problemet med 

överglykosylering så har en forskargrupp undersökt hur P. pastoris förändras vid delvis avsaknad 

av N-länkad glykosylering (kärnstrukturen kvarstår). Detta har resulterat i att det nu finns ett 

protokoll för expression av heterologa proteiner i P. pastoris med delvis avsaknad av α-1,6-

mannosyltransferas som tar hänsyn till cellernas förändrade egenskaper och utseende (Gmeiner & 

Spadiut 2015). Om protokollet följs så kan liknande resultat som för en vanlig P. pastoris-kultur 

uppnås med avseende på proteinproduktion och cellkulturens hälsa.  

Fördelar: 
 Välstuderat område, finns både kommersiella produkter samt protokoll för 

egenproduktion 
 Påverkan på värdens tillväxthastighet och proteinuttryck kan minimeras 
 Välkänd mekanism på molekylnivå 
 Etablerad metod för att minska N-länkad glykosylering 

Nackdelar: 
 Värdcellens tillväxthastighet och morfologi kan förändras 
 De uttryckta proteinernas egenskaper kan försämras något 
 En del jästlik glykosylering i grundstrukturen avlägsnas inte 
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3.2.2.2. Eliminering av gener ur Bmt-familjen kan komplettera deletion av och1 
Genfamiljen Bmt (bmt1, bmt2, bmt3 och bmt4) kodar för fyra olika typer av β-

mannosyltransferaser som ger upphov till β-1,2-oligomannosidsyntes i jäster såsom Candida och 

P. pastoris. Dessa enzymer bidrar alltså till att bygga upp N-länkade glykanstrukturer (Figur 8). 

Många av β-mannosbindningarna bildas i Golgiapparaten och sätts dit efter den sockermolekyl 

som binds in med hjälp av α-1,6-mannosyltransferas. Det har gjorts studier där eliminering av 

och1 och olika kombinationer av generna ur Bmt-familjen har slagits ut tillsammans (Mille et al. 

2008). Studien (Mille et al. 2008) visade att glykaner som var resistenta mot behandlingen 

minskade i en P. pastoris-stam där både och1 och bmt2 hade slagits ut. Deletionen visar på att det 

finns glykaner som sätts dit av β-mannosyltransferas även i den inre kärnglykanstrukturen. 

 

Figur 8. Effekten av utslagning av en gen ur Bmt-genfamiljen. Här visas i grått vilka mannosenheter som inte 

fästs på den N-länkad glykanstrukturen då en gen ur Bmt-genfamiljen är utslagen. Strukturen i svart visar 

det som är kvar av den N-länkade glykanstrukturen efter eliminering av genfamiljen (Hopkins et al. 2011, 

omarbetad från Puxbaum et al. 2015). 

Liknande resultat kunde ses då utslagning av och1 och bmt4 kombinerades. Modifieringarna gav 

upphov till att glykaner som analyserades med masspektrometri kunde visas ha reducerad mängd 

strukturer som var resistenta mot α-1,2-mannosidas. De glykosidbindningar som bildas av β-

mannosyltransferaser är resistenta mot behandling med α-mannosidas. I andra studier har det 

fastslagits med kärnmagnetisk resonansanalys (eng. Nuclear Magnetic Resonance analysis, 

NMR) att det finns β-mannoser i den inre glykanstrukturen och därmed är det relevant att slå ut 

både och1 och en eller flera gener ur Bmt-familjen (Hopkins et al. 2011). 

Det har föreslagits att bmt2 kodar för det enzym som initierar påbyggnad med β-mannos i den 

inre glykanstrukturen och därmed skulle de andra generna ur familjen inte kunna stå för 

påbyggnaden av glykankedjan om bara bmt2 slogs ut (Hopkins et al. 2011). Däremot har det 

kunnat påvisas att eliminering av denna gen inte helt tar bort β-mannosstrukturer i de inre 

glykanerna. Därmed har slutsatsen att de andra generna ur familjen kan uppregleras i en Δbmt2-

stam dragits (Hopkins et al. 2011). Det är därför möjligt att det ändå inte räcker att bara slå ut en 

av generna. Det har påvisats att en kombination av gener som elimineras kan leda till att 

glykoproteiner som inte reagerar med antikroppar specifika för β-mannosepitoper produceras 

(Gomathinayagam et al. 2011). Troligen skulle inte bmt4 kunna uppregleras till att ha samma roll 

som bmt2 eftersom bmt4 har lägre sekvenslikhet med de andra generna ur Bmt-familjen än vad 

de övriga generna i familjen har med varandra (Hopkins et al. 2011).  
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Fördelar: 
 Minskar den mängd sockerstrukturer som inte klyvs bort av α-mannosidas i den inre 

glykanstrukturen 
 Lämplig att kombinera med tillsats av ett α-mannosidas  
 Lämplig att slå ut tillsammans med och1 eftersom utslagning av bmt2 minskar mängden 

sockerstrukturer i kärnglykosyleringen 

Nackdelar: 
 Då bmt2, som har störst inverkan på glykosyleringen i den inre glykanstrukturen, slås ut 

verkar generna bmt1 och bmt3 till viss del kunna ersätta bmt2 
 Tar inte bort all glykosylering, kräver kombinerad eliminering av flera gener ur Bmt-

familjen samt och1 
 Är inte någon färdig lösning i sig, kräver kombination med andra metoder 
 Har färre dokumenterade resultat än och1 

3.2.2.3. Utslagning av pmtx-gener inhiberar O-länkad glykosylering 
O-länkad glykosylering är mycket viktig för värdcellen och total inhibition av denna typ av 

glykosylering skulle därför vara dödlig för P. pastoris. Det finns dock sätt att reglera O-länkad 

glykosylering så att denna påverkan blir mindre farlig för cellerna (Puxbaum et al. 2015). O-

länkad mannosylering initieras av en typ av proteiner som kallas protein-mannosyltransferaser 

(PMT). Pmt-genfamiljen kan grupperas i tre subfamiljer; Pmt1-familjen som innehåller pmt1 och 

pmt5, Pmt2-familjen som innehåller pmt2 och pmt6 samt Pmt4-familjen som endast innehåller 

pmt4 (Nett et al. 2013). pmt2 är den gen i familjen som har högst uttryck. Enzymerna som pmt-

generna kodar för är dimerer, antingen heterodimerer bestående av en subenhet från Pmt1-

familjen och en subenhet från Pmt2-genfamiljen, eller homodimerer. I fallet av homodimerer så 

kodar genen pmt4 för båda monomererna (Puxbaum et al. 2015).  

I en studie där kombinationer av deletion av de olika pmt-generna i P. pastoris undersöktes 

visade resultaten att vissa kombinationer är dödliga för jästen medan andra leder till signifikant 

reduktion av O-länkad glykosylering av ett utsöndrat kontrollprotein (Figur 9; Nett et al. 2013). I 

studien testades också att kombinera deletion av och1 och olika kombinationer av pmt-generna. I 

följande två stycken sammanfattar vi några av studiens mest lovande resultat (Nett et al. 2013). 

Eftersom genen pmt2 ger högst uttryck är det sannolikt att den också har störst påverkan på 

cellen. Deletion av genen ger upphov till mycket låg tillväxthastighet och det går inte att 

kombinera deletion av pmt2 med deletion av och1 (Nett et al. 2013). Däremot leder deletion av 

endast pmt2 till mycket stor reduktion av O-länkad glykosylering. O-länkad glykosylering av 

kontrollprotein sågs minska från ca 20 mol O-länkad glykanstruktur per mol protein med tre till 

fyra mol O-länkad glykanstruktur per mol protein. Ungefär samma minskning av O-länkad 

glykosylering kunder ses vid deletion av pmt1. Dessutom sågs stammen med deletion av pmt1 

inte uppvisa lika låg tillväxthastighet som Δpmt2-stammen, även om den reducerades, och 

eliminering av pmt1 visades kunna kombineras med deletion av och1. Deletion av pmt4 eller en 

kombination av pmt5 och pmt6 visade inte på lika stor reduktion av O-länkad glykosylering. 

Resultaten från studien visade också att det inte går att eliminera både pmt1 och pmt2 samtidigt 

eftersom man då tar bort båda monomererna i dimerkomplexet som dessa bildar. Med hjälp av 

inhibitorer går det att reducera och kontrollera uttrycket av pmt-generna, vilket kan göra att det 

går att minska uttrycket av exempelvis pmt2 i en Δoch1-stam. 
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Slutresultatet från den nämnda studien och även det mest lovande resultatet för syftet att minska 

all glykosylering verkar vara att slå ut genen pmt1 för att samtidigt kunna slå ut och1 och på så 

sätt minska både O- och N- länkad glykosylering maximalt.  

 

Figur 9. Effekten av utslagning av en gen ur Pmt-familjen. Mannosstrukturen i grått visar hur den O-länkade 

glykosyleringen påverkas då en gen ur Pmt-familjen slås ut eller inhiberas. Pmt-generna sätter fast den 

initierande kärnmannosenheten på proteinet och då generna slås ut kan en O-länkad glykanstruktur inte 

byggas upp (omarbetad från Puxbaum et al. 2015).  

Fördelar: 
 Möjligt att slå ut gener utan att döda värden 
 Utslagning av gener kan minska O-länkad glykosylering i hög grad 
 Går att kombinera med deletion av andra gener eller tillsats av inhibitorer 

Nackdelar: 
 Påverkar morfologi, proteinuttryck och tillväxthastighet hos värden 
 Om flera gener i genfamiljen slås ut samtidigt leder det till celldöd 
 O-länkad glykosylering kan inte avlägsnas fullständigt 
 Området är inte välstuderat så inga kommersiella produkter finns  

3.2.2.4. Sockernukleotidtransportörer för in glykaner i Golgiapparaten 
För att glykosylering i Golgiapparaten ska kunna ske måste sockermolekyler transporteras in i 

organellen. Transporten sker genom speciella transportproteiner som kallas 

nukleotidsockertransportörer (eng. nucleotide sugar transporters, NST). En potentiell metod för 

att undvika glykosyleringsprocessen i Golgiapparaten är att slå ut gener som kodar för 

transportproteinerna och därmed minska tillgången på sockermolekyler som kan kopplas på 

proteinerna. Det är i Golgiapparaten som det mesta av hyperglykosyleringen sker (Delic et al. 

2013) och strategin kan vara en framtida lösning på problemet. Området har stor 

utvecklingspotential men ännu har inga omfattande studier utförda på P. pastoris publicerats och 

området kan därför inte ses som ett färdigt lösningsförslag. 

Studier har gjorts där gener för olika typer av NST slagits ut i bland annat Schizosaccharomyces 

pombe, Saccharomyces cerevisiae, Trypanosoma brucei och HeLa-celler (humana celler från 

livmoderhalscancer). Från studierna har mycket varierande resultat erhållits och studierna har 

utfärdats i olika syften. Dock är slutsatsen i flera av artiklarna att eliminering av en NST i viss 

mån minskar glykosylering i Golgiapparaten. Särskilt lovande var en studie som gjordes på ett 

GDP-mannos-transportprotein i S. cerevisiae. Studien visade på att mutation av genen som 

kodade för transportproteinet påverkade N-länkad proteinmannosylering (Nishikawa et al. 2002). 

Om genen slogs ut helt ledde det däremot till att jästen dog och andra studier har visat att NST: er 

är essentiella för celltillväxt (Liu et al. 2013). En liknande studie har gjorts på ett UDP-galaktos-

transportprotein i S. pombe. I celler där genen som kodar för proteinet har slagits ut helt har det 

visats att galaktosstrukturer saknas helt på cellytan (Tanaka & Takegawa 2001). I en 

undersökning av T. brucei visade resultaten att mutationer i och deletioner av gener som kodar 

för olika NST-proteiner leder till minskning av motsvarande sockerart i sockerstrukturer på 
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glykoproteiner. Resultaten visade också att celler med mutationer växte långsammare men inte 

uppvisade några morfologiska defekter (Liu et al. 2013). 

För många mutationer eller fullständig eliminering av NST-proteiner leder till inhiberad 

celltillväxt, celldöd eller att sekretionssystemets funktion försämras (Xu et al. 2010). Det finns 

dock exempel på att detta har gjorts med framgång för att minska glykosylering exempelvis i S. 

cerevisiae. 

Fördelar: 
 Förslaget har utvecklingspotential 

 Effektiv under vissa omständigheter 

Nackdelar: 
 Inga omfattande studier gjorda på P. pastoris 

 Några år gamla referenser 

 Deletion av vissa gener leder till att jästen dör 

 Många frågetecken kring hur P. pastoris skulle reagera 

3.2.3. Alternativa promotorer möjliggör reglering av genuttryck 
Genom att använda sig av promotorer med olika egenskaper kan generna som kodar för proteiner 

involverade i glykosyleringen regleras vid önskad tidpunkt. Det ger även möjligheten att 

kontrollera när proteinet av intresse uttrycks.  

Vi presenterar här ett alternativ till att slå ut gener helt och hållet; användning av promotorer gör 

att man bland annat kan uttrycka flera proteiner i samma värd men vid olika tidpunkter. 

Exempelvis kan ett protein som minskar glykosylering uttryckas efter proteinet av intresse. Att 

uttrycka proteinerna vid olika tillfällen skulle minska stressen för värdcellen dels genom att 

cellen slipper uttrycka det rekombinanta proteinet hela tiden och dels genom att den får använda 

sin normala glykosyleringsmekanism under celltillväxten. 

De promotorer som är mest lovande och mest intressanta att studera, dock för olika ändamål, är 

PAOX1, PGAP, PFLD1, samt PADH3.  

3.2.3.1. Aox1-promotorn är lämplig vid uttryck av värdskadliga proteiner 
PAOX1 är en promotor som Thermo Fisher Scientific vanligtvis använder vid proteinproduktion i 

P. pastoris. PAOX1 är en väldigt effektiv, metanolinducerad promotor med högt proteinuttryck (Li 

et al. 2007). Det är en av de mest välanvända och väldokumenterade promotorerna och är 

tillsammans med PGAP den promotor som oftast utnyttjas vid produktion av rekombinanta 

proteiner i P. pastoris. Eftersom PAOX1 är metanolinducerad används den ofta då proteinet man 

vill uttrycka är skadligt eller giftigt för värden, då det kan uttryckas endast vid en specifik 

tidpunkt (induceras då med tillsats av metanol; Vogl & Glieder 2013, Ahmad et al. 2014). 

Ett bibliotek för PAOX1-versioner med olika högt proteinuttryck har tagits fram så att 

promotorvalet kan anpassas efter specifika önskemål (Hartner et al. 2008). 

PAOX1 är enbart fullt aktiv i närvaron av metanol och är mindre aktiv i närvaron av bland annat 

sorbitol och mannitol, samt helt blockerad vid obegränsad tillgång på glukos och glycerol (Felber 

et al. 2014). 
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Fördelar: 
 Välanvänd och välstuderad 
 Högt proteinuttryck 
 Inducerbar 
 Finns med olika högt proteinuttryck 

Nackdelar: 
 Kräver metanol för induktion 

3.2.3.2. Gap-promotorn möjliggör samexpression 
PGAP är normalt väldigt effektiv vid proteinproduktion och är tillsammans med PAOX1 den mest 

välanvända promotorn vid heterolog proteinexpression i P. pastoris. PGAP induceras av glukos, 

vilket gör att den vanligtvis är aktiv under jästens hela livscykel (då glukos ofta används som 

växtmedium). Detta gör att den är mindre lämpad vid uttryck av skadliga eller giftiga proteiner 

som försvårar jästens livscykel. Promotorn är dock lämplig om man är ute efter samexpression av 

flera proteiner (exempelvis ett mannosidas tillsammans med proteinet av intresse), eftersom 

expressionen av proteinet med Gap-promotorn till stor del kan avbrytas genom tillsättning av 

exempelvis metanol (Ahmad et al. 2014, Felber et al. 2014). 

PGAP har full aktivitet i närvaro av glukos, medan den enbart behåller cirka två tredjedelar av 

aktiviteten i närvaro av glycerol och enbart en tredjedel i närvaro av metanol, vilket gör 

promotorn flexibel i avseende på hur mycket den kan regleras (Felber et al. 2014). 

Det har även för PGAP tagits fram ett bibliotek av varianter med olika högt proteinuttryck (från 

under 1 % till över 2000 % av vildtyp-promotorn) som gör att valet av promotor kan anpassas 

efter särskilda situationer (Qin et al. 2011). Gap-promotorn är relativt liten (cirka 500 baspar) och 

kan därför användas till mindre plasmider än exempelvis Aox1-promotorn (Qin et al. 2011, 

Felber et al. 2014). 

Fördelar: 
 Välanvänd och välstuderad 
 Högt proteinuttryck 
 Proteinproduktion kan enkelt inhiberas 
 Finns med olika högt proteinuttryck 
 Kan användas på mindre plasmider 

Nackdelar: 
 Inte inducerbar 

3.2.3.3. Fld1-promotorn tillåter produktion av flera proteiner vid olika 
tidpunkter  

PFLD1 är en promotor med hög uttrycksgrad, i de flesta fall lika bra som PAOX1, åtminstone för de 

proteiner den har testats med (Potvin et al. 2012). Promotorn är dock lika välanvänd och därför 

inte lika väldokumenterad som PGAP eller PAOX1 (Felber et al. 2014). Precis som promotorn för 

aox1 induceras PFLD1 av metanol, men den har även förmågan att induceras av kvävekällan 

metylamin. Promotorn alltså induceras av olika medier, vilket kan vara fördelaktigt på olika sätt. 

Fördelen är att man slipper använda sig av den mindre praktiska kemikalien metanol och 

underlättad produktion av olika proteiner vid olika tidpunkter (Potvin et al. 2012). 

Eftersom PFLD1 induceras av både metanol och metylamin kan den användas tillsammans med 

exempelvis PAOX1 som bara induceras av metanol; om metylamin tillsätts vid en viss tidpunkt 
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kommer enbart proteinet med Fld1-promotern att uttryckas (Potvin et al. 2012). Vid senare 

tillsats av metanol kommer både proteiner med Fld1- och Aox1-promotern att uttryckas. På så 

sätt kan man få en samexpression när det är intressant för att undvika onödig stress för cellerna. 

Fördelar: 
 Dubbel induktionsförmåga, induceras av metanol samt metylamin 
 Högt proteinuttryck 
 Lämplig för samexpression 

Nackdelar: 
 Inte så välstuderad, mindre data tillgänglig 

3.2.3.4. Den etanolinducerade Adh3-promotorn har mycket högt proteinuttryck 
En ny promotor har tagits fram för P. pastoris som ett alternativ till PAOX1, promotorn för adh3 (i 

patentet för promotorn kallas den för adh1 men på NCBI heter den adh3). PADH3 är inte särskilt 

välstuderad, men vid en studie där aktiviteten jämfördes med både PAOX1 och PGAP vid uttryck av 

proteinet xylanas i P. pastoris gav PADH3 större mängd protein än båda de andra välanvända 

promotorerna vid fermentationskulturer (Karaoglan et al. 2016). 

Ytterligare en fördel med PADH3 är att den induceras av etanol snarare än metanol, vilket är lättare 

att hantera då etanol inte är lika brandfarligt och giftigt. Dock ska det nämnas att i studien nämnd 

ovan testades även produktivitet vid hos kulturer i kolvar på skakbord och då gav Adh3-

promotorn det sämsta resultatet (även om det inte var någon större skillnad) (Karaoglan et al. 

2016). Thermo Fisher Scientific använder sig främst av fermentationskulturer vilket gör att det 

problemet kan undvikas. Studien är den enda som utförts vad gäller jämförelse med andra 

promotorer. Därför bör man ha i åtanke att olika proteiner kan uttryckas olika bra med olika 

promotorer, så Adh3-promotorn är inte nödvändigtvis alltid optimal. 

Fördelar: 
 Högt proteinuttryck 
 Inducerbar 
 Induceras av etanol, snarare än metanol 

Nackdelar: 
 Inte så välstuderad, mindre data tillgängliga 
 Otydlig nomenklatur 

3.2.3.5. Pho89-promotorn är enbart aktiv vid låg fosfattillgång 
PPHO89 är ytterligare en ny promotor som inte har undersökts grundligt och det finns därför inte så 

mycket data som visar dess kontinuerliga effektivitet. Den kan dock vara ett intressant alternativ 

då promotorn enbart är aktiv vid låga nivåer av fosfat (Vogl & Glieder 2013). Det innebär att 

uttryck av ett protein enkelt kan styras genom tillsats eller strypning av fosfattillgångar under 

kulturens livscykel. 

Under de studier som gjorts visas att PPHO89 har lika hög expressionseffektivitet som PGAP (då den 

är aktiv) och ibland upp till tio gånger så hög effektivitet då promotorns maximala aktivitet 

uppnås snabbare (Vogl & Glieder 2013). Promotorn är patenterad av Korea Research Institute of 

Bioscience & Biotechnology och det är i nuläget okänt hur det ser ut med användarvillkoren för 

promotorn i fråga. 
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Fördelar: 
 Högt proteinuttryck 
 Reglerbar 
 Enbart aktiv vid låga nivåer av fosfat 

Nackdelar: 
 Inte så välstuderad, mindre data tillgänglig 
 Osäkra användarvillkor 

3.3. Tillväxtbetingelser och tillsatser som förändrar 
glykosyleringen 

Miljön i vilken organismen lever kan i vissa fall påverka i vilken grad dess proteiner 

glykosyleras. Glykosyleringen i P. pastoris kan påverkas av jästens tillväxthastighet, men 

specifika faktorer som syrehalt, temperatur och pH spelar också in. Tillsatser av specifika ämnen 

kan också påverka glykosyleringen. De ämnen som diskuteras här är ammoniak, de två syrorna 

betulinsyra och oleanolsyra, swainsonin samt två typer av inhibitorer; protein-

mannosyltransferas-inhibitorer och tunicamycin. Slutligen finns också ämnen som påverkar 

Golgiapparaten (där en stor del av glykosyleringen sker); dessa behandlas under avsnittet 

Alternativa sekretionsvägar. 

Genom att kontrollera ovannämnda faktorer kan glykosyleringen påverkas under tiden som 

proteinproduktionen sker. Att tillsätta ett ämne eller på annat sätt påverka miljön går fort och är 

ett enkelt sätt att påverka glykosyleringen. En nackdel är att effektiviteten för produktionen 

riskerar att minska och miljöförändringar ger endast en mindre påverkan på glykosyleringen. 

3.3.1. Tillväxthastigheten påverkar glykosyleringen  
En studie visade en vanligare förekomst av kortare mannoskedjor (polysackarid av sockerarten 

mannos) vid lägre tillväxthastighet för ett rekombinant glykoprotein i P. pastoris (Schenk et al. 

2008). Skillnaden handlade om en längdminskning av mannoskedjorna från 10-mannos till 9-

mannos. Samtliga försök med högre tillväxthastighet ledde till en högre frekvens av 10-mannos 

(Schenk et al. 2008). 

Fördelar: 
 Billig 

Nackdelar: 
 Endast undersökt på ett protein 
 Liten reduktion av glykosylering 
 Långsam produktion 
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3.3.2. Låga syrehalter resulterar i proteiner med olika mycket 
glykosylering 

Syre kan påverka glykosyleringen, dock verkar det bero på vilka typer av celler och proteiner 

som studerats då blandade resultat har erhållits (Hossler 2011). Till exempel i en studie med 

äggstocksceller från kinesisk hamster (eng. Chinese hamster ovary cells) blev det liten 

förminskning av glykosylering vid låga syrehalter. I en annan studie där det användes 

mushybridom kunde man konstatera en minskning av glykosyleringen på IgG-antikroppar. I 

ytterligare en studie uppvisades större mängder sialinsyra (eng. N-Acetylneuraminic acid, 

NeuAc) vid hög syrehalt, vilket visar att lägre mängd syre kan ge mindre glykosylering med viss 

variation (Hossler 2011). 

Fördelar: 
 Billig 

Nackdelar: 
 Ingen generell metod 
 Liten reduktion av glykosylering 
 Inte undersökt på P. pastoris 

3.3.3. Olika temperaturer ger olika längder på proteinglykaner 
Hur temperaturen kan påverka glykosyleringen i Pichia thermomethanolica undersöktes i en 

studie. P. thermomethanolica är en jästart som klarar av att växa i ett stort temperaturintervall på 

10-40 ℃. Det visade sig att glykoproteiner i cellväggen hade ett mindre antal långa N-länkade 

sockerkedjor när de växte i högre temperatur (Tanapongpipat et al. 2012) vilket tyder på att det är 

lönsamt att odla jästen i så hög temperatur som möjligt. 

I en annan studie, där celler från andra eukaryoter än jäst användes, gav temperaturändringar 

ingen större påverkan på glykosyleringen. Försöket avsåg produktion av proteinet EPO-FC i 

CHO-celler (Hossler 2011). 

Fördelar: 
 Påverkar N-länkad glykosylering 
 Billig 

Nackdelar: 
 Blandade resultat 
 Liten reduktion av glykosylering 

3.3.4. pH-värdet påverkar i vissa fall glykosyleringen 
pH kan påverka glykosyleringsgraden och styrs vanligtvis genom tillsats av en bas. I en 

undersökning uttrycktes glykoprotein B1 i CHO-celler och natriumhydroxid användes, vilket 

resulterade i en minskning av NeuGc (N-länkad glykosylering) med 33 % (Hossler 2011). 

Glykosylering av ett annat protein uttryckt i P. pastoris påverkades dock inte av pH-förändringar 

(Schenk et al. 2008). 

Fördelar: 
 Billig 

Nackdelar: 
 Ingen generell metod 
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3.3.5. Tillsats av ammoniak påverkar båda typerna av glykosylering 
Både N- och O-länkad glykosylering har visat sig påverkas av ammoniak. Vid tillsats av 

ammoniak minskade antalet NeuAc som fästes på O-länkade glykaner i CHO-celler (Hossler 

2011). Med en ökad ammoniakmängd minskade förekomsten av N-länkad glykosylering i 

rekombinant producerat placentalaktogen i CHO-celler. Anledningen till effekterna på cellerna är 

inte kända, men observationer visade ett förhöjt pH-värde inuti i cellen (Hossler 2011). 

Fördelar: 
 Billig 

Nackdelar: 
 Inte undersökt på P. pastoris 

3.3.6. Protein-mannosyltransferas-inhibitorer påverkar O-länkad 
glykosylering 

Ett alternativ till att slå ut generna pmt1-6 som är involverade i O-länkad glykosylering är att 

använda protein-mannosyltransferas-inhibitorer (PMTi). På så sätt styrs glykosyleringen genom 

tillsättning av inhibitorerna till odlingsmediet (Nett et al. 2013). Den mest lovande av 

inhibitorerna är PMTi-3 som inhiberar proteinerna PMT1 och PMT5. Fördelen med att använda 

en inhibitor är att glykosyleringen kan reduceras på ett sätt som är mer skonsamt för cellen. Med 

inhibitorer minskas inte tillväxthastigheten så mycket, till skillnad från en eliminering av genen 

(Nett et al. 2013). I en annan studie modifieras en av inhibitorerna så att den mer effektivt 

minskar glykosyleringsgraden (Argyros et al. 2013). Däremot är alla inhibitorer patenterade och 

ägda av företaget Merck och det är för tillfället oklart hur det ser ut kring inköp och 

egentillverkning av inhibitorerna. 

Fördelar: 
 Specifika för O-länkad glykosylering 
 Effektiva för reducering av glykosylering 

Nackdelar: 
 Skadliga för cellerna 
 Okänd tillgänglighet 

3.3.7. Tunicamycin angriper essentiella system för N-länkad 
glykosylering 

Tunicamycin inhiberar N-länkad glykosylering i jäst genom att blockera överföringen (som 

katalyseras av GlcNac-fosfotransferas) av N-acetylglukosamin-1-fosfat (GlcNAc-1-P) från UDP-

GlcNAc till dolikol-fosfat. Dolikol-fosfat är en lipidbärare som finns inpackat i membranet i ER 

och är essentiell för syntesen av bland annat N-länkade glykaner och O-länkad mannosylering 

(Denecke & Kranz 2009). UDP-GlcNAc är ett nukleotidsocker som transporterar GlcNAc till 

dolikolen. Tunicamycin är inte lösligt i organiska lösningsmedel som aceton, kloroform och 

etylacetat och heller inte vattenlösningar under pH 6. Därför är ett pH-värde mellan 7 och 8 att 

föredra (Sigma-Aldrich 2016a). Observera att andra GlcNAc-transferasreaktioner inte inhiberas 

av tunicamycin (Esko & Bertozzi 2009). 
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Fördelar: 
 Inhiberar syntesen av N-länkad glykosylering 

Nackdelar: 
 Inte lösligt vid pH lägre än 6 

3.3.8. Swainsonin inhiberar α-mannosidas och mannosidas II 
Swainsonin är en sockeranalog som först hittades i svampen Rhizoctonia leguminicola och sedan 

i växten Swainsona canescens, men som även förekommer hos andra växter. Swainsonin har 

visat sig effektivt inhibera både lysosomalt α-mannosidas och mannosidas II (Roberts & St. 

Leger 2004). Det förstnämnda enzymet är involverad i cellulärt nedbrytande av polysackarider 

medan mannosidas II har en central uppgift i processen för N-länkad glykosylering i 

Golgiapparaten (Roberts & St. Leger 2004). Swainsonin fungerar som ett gift för insekter och 

används till bekämpning. Det ursprungliga syftet är alltså inte borttagning av glykosylering i 

rekombinanta proteiner (Roberts & St. Leger 2004). Därför behövs vidare undersökning kring 

hur effektivt swainsonin är för reduktion av glykosylering i heterologt uttryckta proteiner i P. 

pastoris. 

Fördelar: 
 Inhiberar specifikt N-länkad glykosylering 
 Finns tillgängligt 

Nackdelar: 
 Inte provats i P. pastoris 
 Inte använts i syfte att reducera glykosylering i heterolog expression 

3.3.9. Betulinsyra och oleanolsyra stör glykosyleringen 
Betulinsyra och oleanolsyra hindrar N-länkad glykosylering genom att inhibera α-glukosidas från 

jäst (dock inte α-mannosidas från Jack bean) medan transport till cellytan fortfarande tillåts 

(Hiramatsu et al. 2015). I studien användes det mänskliga glykoproteinet ICAM-1 (eng. 

Intercellular adhesion molecule-1), även kallat CD54, ett cellyteprotein som utsöndras via ER 

och Golgiapparaten. Inhibering med betulin- och oleanolsyra uppvisade liknande resultat som 

tunicamycin och swainsonin vad avser minskad glykosylering. Inhiberingen minskade kraftigt 

molekylvikten hos ICAM-1. 

Fördelar: 
 Billigt och lättillgängligt 
 Enkel applikation 
 Tydligt godtagbara resultat 
 Testad mot glykosidas från jäst 

Nackdelar: 
 Inte prövat i jästceller 
 Resultat från endast ett protein 
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3.4. Strategier för att kringgå specifika organeller medför 
minskad glykosylering 

Genom att leda om sekretionen av ett protein skulle Golgiapparaten och i vissa fall även ER 

kunna kringgås vilket leder till en minskad glykosylering. Anledningen till detta är att 

glykosylering, liksom andra posttranslationella modifieringar, huvudsakligen sker i just ER och 

Golgiapparaten. Processen påbörjas i de flesta fall i ER i samband med att proteinerna veckas. 

Enzymer i ER hjälper veckningen och fungerar även som kontroller för att försäkra sig om att 

inga felveckade proteiner går vidare till Golgiapparaten. I Golgiapparaten sker ytterligare 

modifieringar i form av borttagning och addition av sockerenheter (Hossler 2011).  

Okonventionell sekretion av proteiner upptäcktes för mer än 20 år sedan och år 2011 hade mer än 

20 exempel på proteiner som utsöndras okonventionellt upptäckts. I jäst är proteinerna MAT-α-

faktor och ACB1 kända för att kunna utsöndras okonventionellt, varav det senare kommer att 

diskuteras nedan (Giuliani et al. 2011).  

Ett problem med denna strategi är att det är mycket svårt att hitta några generaliserbara lösningar 

som effektivt kan tillämpas på många olika proteiner eftersom nästan all forskning på området 

gäller specifika proteiner och andra celltyper. Många av de proteiner som utsöndras 

okonventionellt har vad man vet inte någon speciell signalsekvens för okonventionell sekretion. 

Det är också bara vid specifika förhållanden som de ovanliga sekretionsvägarna används och vad 

som triggar proteiner att utsöndras okonventionellt är i vissa fall inte känt (Malhotra 2013). 

3.4.1. Okonventionell sekretion är kopplat till flera faktorer 

De allra flesta proteiner som utsöndras okonventionellt gör det inte konstitutivt utan sekretionen 

induceras av cellulär stress. Stressen kan till exempel bero på inflammation, mekanisk stress eller 

svält och kan ofta kopplas till autofagi, det vill säga nedbrytning och återanvändande av cellulära 

komponenter inuti cellen (Delic et al. 2013). 

Inflammation triggas av stimuli som kan skada cellen eller på annat sätt signalerar fara, såsom 

patogener, irritanter eller döende celler i närheten. Mekanisk stress syftar i det här fallet på tryck 

som orsakas av att celler omarrangeras under utvecklingen. Mekanisk stress har observerats 

under oocytstadiet hos flugor från familjen Drosophilas utveckling där proteinet αPS1 med hjälp 

av dGRASP (Drosophilas variant av proteinet GRASP (eng. Golgi reassembly stacking protein)) 

går förbi Golgiapparaten (Prydz et al. 2012). Den svält som har undersökts är kvävesvält som har 

visats trigga den okonventionella sekretionen av proteinet ACB1 i jäst (Delic et al. 2013). 

Sekretionen av proteinet ACB1 och övriga medlemmar av proteingruppen ACBP: er påverkas av 

fler faktorer och är bland annat beroende av korrekt fungerande peroxisomer samt, liksom för 

αPS1 i Drosophila, av proteinet GRASP (kallat GRH1 i P. pastoris; Manjithaya et al. 2010). Det 

har konstaterats att GRASP tycks vara nödvändigt för att gå förbi Golgiapparaten för flera olika 

proteiner (Delic et al. 2013). 

Autofagi, en process som induceras vid stress, kan kopplas till såväl svält som okonventionell 

sekretion (Manjithaya & Subramani 2011). Processen undertrycks i vanliga fall av proteinkinas-

signalvägar som är beroende av cykliskt AMP samt antibiotikumet rapamycin, vilket kan 

användas för att inducera autofagi (Manjithaya & Subramani 2011). Både kvävesvält och tillsats 

av rapamycin inducerar utsöndrandet av ACB1-derivatet SDF-2 i ett sjok efter mellan tre och 

fyra timmar. I samma studie visade resultaten på att SDF-2 inte utsöndrades utan ett funktionellt 
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system för autofagi, vilket tyder på att autofagi är kopplat till okonventionell sekretion 

(Manjithaya et al. 2010). 

Fördelar: 
 Relativt enkelt med stressinduktion 
 Innovativt koncept 

Nackdelar: 
 Väldigt specifik process för specifika proteiner  
 Lösning inte generaliserad  
 Stor risk för oönskade resultat och felkällor 
 Kräver ytterligare efterforskning 

3.4.2. Enzymers lokalisering i Golgiapparaten påverkar den N-länkade 
glykanprofilen 

Hur den slutgiltiga N-länkade glykanprofilen ser ut beror mycket på var i ER/Golgiapparaten 

vissa enzymer befinner sig och i vilken ordning proteinet stöter på dem, vilket innebär att 

omlokalisering av vissa enzymer kan medföra förändringar i den N-länkade glykanprofilen 

(Hossler 2011). 

Det är idag inte känt exakt hur enzymerna lokaliseras till rätt plats men däremot känner man till 

att vissa nyckeldelar av glykosyltransferaser (cytosolsvansen, TM-regionen och stam-regionen) 

är tillräckliga för korrekt lokalisering (Czlapinski & Bertozzi 2006). Med mer forskning på 

området kan förslaget bli en lovande lösning. 

Fördelar: 
 Stor potential för ytterligare forskning 

Nackdelar: 
 Ingen applikation i dagsläget 

 

3.4.3. Ursolsyra fragmenterar Golgiapparaten vilket hindrar transport 
av glykoproteiner  

Ursolsyra är en triterpen som återfinns i diverse örter och frukter, bland annat havtorn (Yin & 

Chan 2007), och har påvisats kunna inhibera intracellulär transport av glykoproteiner. 

Ursolsyra inhiberar intracellulär transport av glykoproteiner genom att Golgiapparaten 

fragmenteras och sprids ut i cellen (Hiramatsu et al. 2015, Roberts & St. Leger 2004). 

I en studie (Mitsuda et al. 2014) hindrades transporten av ICAM-1 inuti humana lungceller som 

behandlats med ursolsyra. Där observerades en inducerad återsamling av ICAM-1 i ER samt att 

Golgiapparaten hade fragmenterats och spridit ut sig i cellen vilket hindrade ytterligare transport 

av glykoproteiner från ER till Golgi. Ursolsyra påverkar inte enzymaktiviteten hos Jack bean α-

mannosidas (Mitsuda et al. 2014) och dessa kan således kombineras.  
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Fördelar: 
 Billigt och lättillgängligt 
 Enkel applikation 

Nackdelar: 
 Inte prövat i jästceller  
 Användning av ursolsyra kräver förmodligen lysering av celler eller kompletterande 

lösning för sekretion 

3.4.4. Brefeldin A kan leda till att Golgiapparaten inaktiveras 
Brefeldin A är ett antibiotikum som påverkar svampar genom att inhibera aktivering av en typ av 

GTPase (Prydz et al. 2012). Inhiberingen leder i förlängningen till att Golgiapparatens funktioner 

inaktiveras. Det som händer med Golgiapparaten är att komponenterna delas upp och vissa 

smälter samman med ER. Därmed blockeras transporten av proteiner mellan Golgiapparaten och 

det perifera cellmembranet (Prydz et al. 2012). Det finns exempel på att proteiner som ska 

utsöndras och vanligtvis går via Golgiapparaten kan ta en alternativ väg då Golgiapparaten är 

inaktiverad och utsöndras ändå. Dock har inget exempel hittats på att det har gjorts i P. pastoris. 

Vissa jäststammar är resistenta mot denna behandling och därför är det inte helt säkert att P. 

pastoris reagerar som andra celler på behandling med brefeldin A (Prydz et al. 2012).  

Fördelar: 
 I teorin ett kraftfullt verktyg för att hindra glykosylering i Golgiapparaten 

Nackdelar: 
 Inte prövat i P. pastoris  
 Finns stor risk för oönskade effekter 
 Mer ett medel för alternativ sekretion snarare än direkt påverkan av glykosylering 
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4. Diskussion 

4.1. Enzymtillsats är det mest lovande alternativet för att 
minska glykosylering 

Enzymtillsats anser vi kandidera som den bästa strategin baserat på de lovande resultat som 

presenteras i denna rapport samt att metoden är enkel att implementera. Enzymer kan användas 

vid behov och kräver liten framförhållning eftersom de kan tillsättas efter sekretion och rening av 

önskat protein. Enzymerna påverkar således inte värdcellens hälsa under produktionen och andra 

proteiner i värdcellen lämnas opåverkade. Efter enzymets verkan krävs det dock någon form av 

inaktivering eller rening för att hindra förekomst av aktiva enzymer vid användning av den 

slutgiltiga proteinlösningen. Beställning av färdiga enzymer eller enzymkit innebär givetvis en 

regelbunden kostnad för inköp vilket kan ses som en nackdel med strategin. Det finns också en 

möjlighet att producera sina egna enzymer och på så sätt undvika regelbundna inköpskostnader. 

Bland alla enzymprodukter anser vi att Endo H är mest lovande för användning med P. pastoris. 

Endo H är välanvänt och tycks vara det mest kostnadseffektiva förslaget för godtagbara resultat 

med avseende på borttagning av N-länkad glykosylering. Om både N- och O-länkad 

glykosylering önskas tas bort föreslår vi användning av ett komplett enzymkit, trots den något 

högre kostnaden. 

4.2. Förändring av genomet hos P. pastoris är lämpligt vid 
storskalig produktion 

Den strategi som vi rekommenderar i andra hand är modifiering av genomet hos P. pastoris. 

Förslaget har fördelen att de stammar som antingen tillverkas eller inhandlas kan användas under 

längre tid, vilket är lämpligt vid produktion i större skala. Området är välstuderat och är ett 

etablerat tillvägagångssätt för att minska glykosylering i P. pastoris och därför finns det både 

färdiga produkter att inhandla samt protokoll för att tillverka egna stammar. Lösningen angriper 

problemet i grunden genom att tidigt avbryta glykosyleringsprocessen i cellen och metoderna 

som finns är effektiva på så sätt att glykosyleringen kan minskas i hög grad. 

Den lösning vi främst rekommenderar inom området är inköp av den färdiga stammen 

SuperMan5 som har genen och1 utslagen. Det positiva med strategin är att SuperMan5 är en 

färdig produkt som inte behöver utformas på egen hand och Thermo Fisher Scientific tillverkar 

vektorer som är kompatibla med stammen. SuperMan5 har även extra modifieringar som gör att 

den växer i princip lika bra som en omodifierad stam av P. pastoris, trots dess uteblivna 

glykosylering.  

Det ska noteras att SuperMan5 främst är anpassad till att ge minskad N-länkad glykosylering och 

hanterar egentligen inte O-länkad glykosylering. För beställaren är den N-länkade 

glykosyleringen mest intressant att avlägsna, men om minskad O-länkad glykosylering önskas så 

är det andra gener som måste elimineras, främst ur Pmt-genfamiljen. För att uppnå minskad O-

länkad glykosylering krävs dock utformning av en egen stam, då ingen färdig produkt finns att 

köpa.  

Strategin kan dock kräva en del arbete initialt då det krävs nya protokoll och eventuell 

tillverkning av nya stammar av P. pastoris. Eftersom det är gener som kommer vara inaktiva 

under hela värdcellens livscykel är strategin inte heller lika flexibel och reglerbar som exempelvis 

förslaget som hanterar tillsatser av enzymer, om man väljer att slå ut vissa gener helt och hållet.  
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Om glykosyleringsmekanismer slås ut saknas de under jästens hela livscykel, vilket kan innebära 

problem för cellen. Risken att påverka värdcellen kan reduceras genom att använda inducerbara 

promotorer som ett alternativ till att helt slå ut gener. Det finns promotorer som bara är fullt 

aktiva endast under vissa förhållanden, exempelvis PAOX1 och PFLD1, som kan inaktiveras eller 

nedregleras vid vissa tidpunkter för att minska glykosyleringen först när det önskas. Inaktivering 

vid önskad tidpunkt gör att cellen kommer kunna växa normalt under en längre period för att 

optimera proteinproduktionen. 

4.3. Tillväxtbetingelser, tillsatser och okonventionell 
sekretion kräver mer forskning 

Vi anser att strategin som berör ändring av odlingsmiljön för P. pastoris saknar tillräckligt med 

stöd för att kunna användas i nuläget. Lösningarna i området anses inte uppfylla kravet att ta bort 

så mycket glykosylering som möjligt. De flesta artiklar vi hittat tycks inte ha sitt fokus på 

minskning av glykosylering för rekombinanta proteiner och heller inte alltid i jäst. Därför krävs 

det att man specifikt testar strategier som rör odlingsmiljö på P. pastoris. 

Samtliga förslag inom kategorin är enkla att utföra jämfört med de andra strategierna, vilket är 

den främsta anledningen till att vi ändå valt att dokumentera området. Det mest lovande bland 

förslagen i den här kategorin är PMTi, en samling inhibitorer som är aktiva i processen för O-

länkad glykosylering. 

Även strategin som riktar in sig på alternativa sekretionsvägar kräver mer forskning innan den 

kan rekommenderas som en potentiell lösning. I nuläget verkar det som att strategin endast 

fungerar för vissa specifika proteiner och de inblandade processerna tycks vara ofullständigt 

undersökta. Det är dock ett mycket spännande forskningsområde och det är möjligt att det visar 

sig användbart i framtiden. Det mest lovande alternativet i nuläget är tillsatser som inaktiverar 

Golgiapparaten då metoden har visats fungera för vissa proteiner. I framtiden kan det vara 

intressant om man kan hitta en signalsekvens som transporterar proteinet förbi Golgiapparaten 

men ändå får cellen att utsöndra proteinet. 

4.4. Kombinationer av olika strategier för minskad 
glykosylering 

Vi tror att det kan vara fördelaktigt att kombinera vissa av lösningsområdena för att maximera 

effekterna och ge så bra resultat som möjligt. Generellt kan man säga att förändringar av 

odlingsmiljön är lätta att kombinera med många andra metoder så länge kombinationen av 

metoder inte påverkar celltillväxten och proteinproduktionen alltför negativt. Man bör dock tänka 

på att vissa tillsatser i tillväxtmediet skulle kunna göra att eventuella enzymer tillsatta i efterhand 

fungerar sämre. Förändringar i odlingsmiljön avser exempelvis temperaturförändringar, pH-

förändringar och tillsats av ammoniak: faktorer som enzymer kan vara känsliga för. Även 

glykosylnedbrytande enzymer kan kombineras med många andra strategier eftersom enzymerna 

används efter fermentationsprocessen. Exempelvis finns stor potential i att kombinera tillsats av 

enzymer med eliminering av en gen.  

Ett mer specifikt exempel på en kombination är eliminering av en gen ur Bmt-familjen med 

efterbehandling med ett α-mannosidas. Antalet glykosyleringar med β-bindningar minskar då bmt 

slås ut. β-bindningar kan inte brytas av α-mannosidas som däremot kan bryta ned 

glykanstrukturer med α-bindningar. Kombinationen skulle ge en effektiv minskning av all typ av 

glykosylering, eftersom man minskar den ena typen av glykanstruktur genom att slå ut bmt, 

samtidigt som den andra typen bryts ned av det tillsatta enzymet.  



33 

 

En annan kombination som involverar ett enzym är Jack Bean-mannosidas som bryter ned O-

länkad glykosylering tillsammans med ursolsyra som slår ut Golgiapparaten, vilket skulle leda till 

en minskning av både N- och O-länkad glykosylering. De två komponenterna har enligt 

litteraturen ingen påverkan på varandra och skulle därför kunna kombineras utan att någon av 

dem tappar sin effekt. 

En annan lovande kombination är att slå ut genen och1 tillsammans med en gen från någon annan 

genfamilj. I området som berör genmodifiering presenteras forskning som har visat att 

eliminering av specifika gener ur både Bmt- och Pmt-familjen kan kombineras med deletion av 

och1. Det förstnämnda fallet (kombination av deletion av och1 och pmt) innebär att både 

överglykosylering av N-länkade glykanstrukturer och O-länkad glykosylering undviks.  

Det senare fallet (att slå ut och1 i kombination med exempelvis bmt2) innebär att den N-länkade 

överglykosyleringen undviks och att kärnglykanstrukturen reduceras. För att maximalt reducera 

glykosylering skulle man i efterhand kunna tillsätta både enzymer som tar bort O-länkad 

glykosylering och exempelvis ett α-mannosidas som tar bort N-länkad glykosylering.  

Ett alternativ till att slå ut en gen ur Pmt-familjen helt och hållet är att tillsätta PMTi till 

tillväxtmediet för en stam som saknar maskineriet för N-länkad glykosylering (och1 och/eller 

Bmt-familjen utslagna). Detta skulle ge en lösning som är mer reglerbar, vilket skulle göra det 

lättare att maximera proteinproduktionen samtidigt som både den N- och O-länkade 

glykosyleringen reduceras. 

Ytterligare ett sätt att kombinera olika strategier är att uttrycka enzymer som bryter ned 

glykanstrukturer, exempelvis homologer till Jack bean-mannosidas, i samma stam som uttrycker 

allergenet som ska produceras. Man skulle då kunna placera en inducerbar promotor framför 

mannosidasgenen så att enzymet endast uttrycks vid en önskad tidpunkt, vilket gör att cellen inte 

utsätts för onödig stress.  

Ett annat alternativ skulle vara att odla två olika stammar tillsammans; en som uttrycker 

allergenet och en annan som uttrycker ett nedbrytande enzym. Fördelen med det här förslaget är 

att man själv kan uttrycka ett enzym och då inte behöver köpa in någonting, samtidigt som man 

får en nedbrytning av glykosylering under fermentationen och då slipper det extra steg som 

tillsats av enzymer i efterhand skulle innebära. Nackdelen är att man inte vet om stammarna kan 

konkurrera ut varandra eller om enzymerna fungerar i tillväxtmediet. 

4.5. Arbetets restriktioner samt problem som 
glykanreduktion kan ge upphov till 

Det är inte alltid fördelaktigt att ta bort så mycket glykosylering som möjligt och vi vill varna för 

att stor avsaknad av glykosylering kan få konsekvenser. Cellen kan skadas av att den inte längre 

har någon glykosylering, vilket kan innebära att funktionen av cellens egna proteiner försämras. 

Konsekvenserna kan bli bland annat minskad proteinproduktion och dålig celltillväxt. Problemet 

uppstår dock inte vid enzymanvändning eftersom den strategin inte påverkar värdcellen. I fallet 

genmodifiering kan konsekvenserna lindras genom att använda inducerbara promotorer så att 

generna endast slås ut då det rekombinanta proteinet produceras. 

För proteinerna finns inte någon egentlig lösning för konsekvenserna som uppstår. 

Glykosyleringen bidrar till en korrekt veckning och den är också kopplad till sekretionen av 

proteinet. Det kan därför hända att proteinet inte utsöndras korrekt eller kanske rentav 

denatureras eller får fel konformation om glykosyleringen tas bort i för hög grad.  
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Notera att vi inte haft möjlighet att täcka in alla möjliga strategier under vårt arbete. Vi har valt 

att framförallt studera N-länkad glykosylering av flera anledningar. För det första är N-länkad 

glykosylering mer välstuderad vilket innebär att de lösningar som finns inom det området är 

utvärderade i högre grad och ger därför säkrare resultat. För det andra är N-länkad glykosylering 

mer vanligt förekommande hos utsöndrade proteiner och därmed ofta mer relevant att undvika. 

Vidare är O-länkad glykosylering viktigare för intracellulära processer vilket innebär att minskad 

O-länkad glykosylering sannolikt skulle skada cellen mer än minskad N-länkad glykosylering. 

Det är många av strategierna som innefattar lösningsförslag (exempelvis flera inom odlingsmiljö) 

som ännu inte undersökts i P. pastoris. De flesta av lösningsförslagen som inte är testade är dock 

relativt nya och det forskas aktivt inom dessa områden. Av den anledningen kan strategier som i 

nuläget inte är särskilt relevanta ändå bli intressanta möjligheter i framtiden. 

5. Slutgiltiga rekommendationer 
Enzymtillsättning är den strategi vi väljer att rekommendera till Thermo Fisher Scientific, men 

även genmodifiering och främst då den kommersiella stammen SuperMan5 är definitivt en 

intressant strategi för att minska glykosylering. Vi anser att områdena “Alternativa 

sekretionsvägar” och “Odlingsmiljö” inte är lika relevanta för beställaren att implementera, då 

områdena har kritiska nackdelar och saknar betydelsefulla fördelar. Det är också möjligt att 

kombinera flera förslag utifrån de förutsättningar som finns. 

Det är givetvis upp till användaren att utvärdera vilken strategi som är mest passande vid sina 

specifika förutsättningar; en fullständig lista med för- och nackdelar för alla strategier återfinns i 

Bilaga 2. 

 Användaren bör även vara medveten om möjliga konsekvenser av att ta bort glykosylering då 

såväl värdorganismen som proteinet kan påverkas.  

Vi vill avsluta med att säga att vi tycker att det har varit väldigt intressant och lärorikt att arbeta 

med det här projektet. Vi hoppas att de strategier som vi har tagit fram ska komma till 

användning och att de ska hjälpa Thermo Fisher Scientific i sin strävan att förbättra sina kliniska 

allergitester. 
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Bilaga 1: Beställning 
Thermo Fisher är ett företag som säljer produkter för in vitro-diagnostik av allergier. Under 

senare tid har det visat sig att man ofta kan uppnå bättre klinisk koppling om man analyserar IgE-

antikroppar mot enskilda allergena proteiner än om man, som tidigare varit brukligt, analyserar 

IgE mot ett komplext extrakt från allergenkällan. Produktionen av enskilda rekombinanta 

proteiner görs oftast i E. coli men för vissa proteiner är det endast möjligt att få ett funktionellt 

protein om det uttrycks i ett eukaryot expressionssystem, som t.ex. Pichia pastoris. De IgE-

antikroppar som orsakar allergiska besvär är oftast riktade mot proteinepitoperna på ett 

glykoprotein, även om det också finns exempel på specifika sockerstrukturer som leder till 

kliniska besvär (alpha Gal strukturer på rött kött kan t.ex. ge köttallergi). Exempel finns också på 

sockerstrukturer som kan ge upphov till IgE-reaktivitet i in vitro-tester utan att orsaka allergiska 

symptom. S.k. CCD (“Cross-reactive Carbohydrate Determinants”) som finns på vissa växt- och 

insektsproteiner ger sålunda en “ospecifik” IgE-reaktivitet (vilket medför falska positiva 

testresultat). Även om det inte är visat huruvida jästceller kan producera IgE-reaktiva 

kolhydratstrukturer så har vi observerat att Pichia cellerna sätter på kolhydratstrukturer som är 

betydligt större än de som sitter på det naturliga proteinet. Detta kan medföra att vissa IgE-

epitoper blockeras eller att proteinet blir heterogent och därför svårare att producera och rena 

fram.  

Thermo Fisher vill ha förslag på verktyg för att styra eller påverka glykosyleringsgraden och 

glykosyleringsstrukturerna som sätts på rekombinant framställda proteiner i Pichia. Verktygen 

får inte förändra proteinets aminosyrasekvens. Frågeställningar: 

● Finns det alternativa stammar av Pichia som har “reglerad” kolhydratproduktion på olika 

sätt? Är dessa stammar tillgängliga? Kan man skapa lämpliga sådana stammar annars? 

● Kan man påverka/styra glykosyleringen under fermentationen? 

● Finns det andra kreativa möjligheter för att lösa potentiella problem orsakade av Pichias 

glykosylering? 
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Bilaga 2: Jämförelse av rapportens förslag 
Listan nedan finns även i tabellformat i det elektroniska appendixet med namnet ”Jämförelse av 

rapportens förslag – tabell”. 

Enzymtillsats 

Endo H 
Fördelar: 

● Specifikt för N-länkade glykaner 

● Effektivt för glykoproteiner med 

hög mannosaktivitet 

Nackdelar: 
● Tar inte bort alla typer av glykaner 

PNGase F 
Fördelar: 

● Tar specifikt bort N-glykosylering 

● Tar bort över 95% av glykanerna 

Nackdelar: 
● Klyver inte då GlcNAc är länkad 

till α-1-3-fukos, som dock inte 

förekommer i P. pastoris 

Endo D 
Fördelar: 

● Specifikt för N-länkade glykaner 

Nackdelar: 
● Inhiberas av SDS 

Endo S 
Fördelar: 

● Tolererar förekomst av α(1-6)-

fukosylering 

● Specifik för N-länkad 

glykosylering 

Nackdelar: 
● Hög specificitet för IgG 

antikroppar, som inte är relevant 

för beställaren 

 

 

 

 

 

 

 

”Remove-iT®” 

Fördelar: 
● Enklare att rena bort enzym efter 

användning 

● Lättare att studera protein med MS 

och HPLC 

Nackdelar: 
● Dyrare jämfört med basvarianten  

● Kräver pärlor som binder till 

CBD:s 

 

Jack bean-mannosidas 

Fördelar: 
● Kan användas på nativa proteiner 

● Tar specifikt bort O-glykosylering 

● Fungerar i P. pastoris 

Nackdelar: 
● Mer effektivt på denaturerade 

proteiner 

● Inte producerats heterologt än 

 

O-glykosidas 

Fördelar: 
● Tar specifikt bort O-glykosylering 

Nackdelar: 
● Mer effektivt på denaturerade 

proteiner 

 

Protein Deglycosylation Mix 

Fördelar: 
● Behandlar både N- och O-

glykosylering 

● Finns tillgängligt att köpa 

Nackdelar: 
● β(1-4)-galaktosidas har ingen effekt 

på protein uttryckt i P. pastoris 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

Native Protein Deglycosylation Kit 

Fördelar: 
● Tar specifikt bort N-glykosylering 

● Utformat för situationer där 

proteinkonformationen blockerar 

PNGase F 

Nackdelar: 
● Tar inte bort all glykosylering 

Genmodifiering 
 

Superman5 

Fördelar: 
● Färdig produkt att köpa 

● Thermo Fisher Scientific har 

anpassade produkter inom företaget 

● Går att göra humaniserat eller icke-

humaniserat 

Nackdelar: 
● Kräver specifika vektorer, 

tillverkas dock av Thermo Fisher 

Scientific 

● Kräver en upprättad licens 

● Heterologa proteiner som uttrycks 

kan få något förändrade egenskaper 

 

Slå ut och1 

Fördelar: 
● Välstuderat område, finns både 

kommersiella produkter samt 

protokoll för egenproduktion 

●  Påverkan på värdens 

tillväxthastighet- och proteinuttryck 

kan minimeras 

● Välkänd mekanism på molekylnivå 

● Etablerad metod för att minska N-

länkad glykosylering 

Nackdelar: 
● Värdcellens tillväxthastighet och 

morfologi förändras  

● De uttryckta proteinernas 

egenskaper kan försämras något 

● En del “jästlik” glykosylering i 

grundstrukturen avlägsnas inte 

 

 

 

Slå ut Bmt-familjen 

Fördelar: 
● Minskar den mängd 

sockerstrukturer som inte klyvs 

bort av α-mannosidas i den inre 

glykanstrukturen 

● Lämplig att kombinera med tillsats 

av ett α-mannosidas 

● Lämplig att slå ut tillsammans med 

och1 eftersom utslagning av bmt2 

minskar mängden sockerstrukturer 

i kärnglykosyleringen 

Nackdelar: 
● Då bmt2, som har störst inverkan 

på glykosyleringen i den inre 

glykanstrukturen, slås ut verkar 

generna bmt1 och bmt3 till viss del 

kunna ersätta bmt2 

● Tar inte bort all glykosylering, 

kräver kombinerad elimination av 

flera gener ur Bmt-familjen samt 

och1 

● Är inte någon färdig lösning i sig, 

kräver att det kombineras med 

andra metoder 

● Har färre dokumenterade resultat 

än och1 

 

Slå ut Pmtx-familjen 

Fördelar: 
● Möjligt att slå ut gener utan att 

döda värden 

● Utslagning av gener kan minska O-

länkad glykosylering i hög grad 

● Går att kombinera med deletion av 

andra gener eller tillsats av 

inhibitorer 

Nackdelar: 
● Påverkar morfologi, proteinuttryck 

och tillväxthastighet hos värden 

● Om flera gener i genfamiljen slås ut 

samtidigt leder det till celldöd 

● O-länkad glykosylering kan inte 

avlägsnas fullständigt 

● Området är inte välstuderat så inga 

kommersiella produkter finns 
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Sockernukleotidtransportörer 

Fördelar: 
● Förslaget har utvecklingspotential 

● Effektiv under vissa 

omständigheter 

Nackdelar: 
● Inga omfattande studier gjorda på 

P. pastoris 

● Några år gamla referenser 

● Deletion av vissa gener leder till att 

jästen dör 

● Många frågetecken kring hur P. 

pastoris skulle reagera 

Odlingsmiljö 
 

Tillväxthastighet 
Fördelar: 

● Billigt 

Nackdelar: 
● Endast undersökt på ett protein 

● Liten reduktion av glykosylering 

● Långsam produktion 

 

Syrehalt 
Fördelar: 

● Billig 

Nackdelar: 
● Ingen generell metod 

● Liten reduktion av glykosylering 

● Inte undersökt på P. pastoris 

 

Temperatur 

Fördelar: 
● Påverkar N-glykosylering 

● Billig 

Nackdelar: 
● Blandade resultat 

● Liten reduktion av glykosylering 

 

pH 

Fördelar: 
● Billig 

Nackdelar: 
● Ingen generell metod 

 

 

Ammoniak  
Fördelar: 

● Billig 

Nackdelar: 
● Inte undersökt på P. pastoris 

 

PMTi 
Fördelar: 

● Specifika för O-glykosylering 

● Effektiva för reducering av 

glykosylering 

Nackdelar: 
● Skadliga för cellerna 

● Okänd tillgänglighet 

 

Tunicamycin  

Fördelar: 
● Inhiberar syntesen av N-länkad 

glykosylering 

Nackdelar 

● Inte löslig under pH 6 

 

Swainsonin  
Fördelar: 

● Inhiberar specifikt N-glykosylering 

● Finns tillgängligt 

 

Nackdelar: 
● Inte provats i P. pastoris 

● Inte använts i syfte att reducera 

glykosylering i heterolog 

expression 

 

Betulinsyra och oleanolsyra 

Fördelar: 
● Billig och lättillgänglig 

● Enkel applikation 

● Tydligt godtagbara resultat 

● Testad mot glykosidas från jäst 

Nackdelar: 
● Inte prövad i jästceller 

● Resultat från endast ett protein  
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Alternativa sekretionsvägar 
 

Cellulär stress 

Fördelar: 
● Relativt enkelt med stressinduktion 

● Innovativt koncept 

Nackdelar: 
● Väldigt specifik process för 

specifika proteiner  

● Lösning inte generaliserad  

● Stor risk för oönskade resultat och 

felkällor 

● Kräver ytterligare efterforskning 

 

Glykosyleringsenzymernas 

lokalisering i Golgiapparaten  
Fördelar: 

● Stor potential för ytterligare 

forskning 

Nackdelar: 
● Ingen applikation i dagsläget 

 

Ursolsyra 

Fördelar: 
● Billigt och lättillgängligt 

● Enkel applikation 

Nackdelar: 
● Inte prövat i jästceller  

● Användning av ursolsyra kräver 

förmodligen lysering av celler eller 

kompletterande lösning för 

sekretion 

 

Brefeldin A 

Fördelar: 
● I teorin kraftfullt verktyg för att 

hindra glykosylering i 

Golgiapparaten 

Nackdelar: 
● Inte prövat i P. pastoris  

● Finns stor risk för oönskade 

effekter 

● Mer ett medel för alternativ 

sekretion snarare än direkt 

påverkan av glykosylering 

 

 

 



Bilaga 3: Prisjämförelse för enzymer 
Fullständig tabell finns i det elektroniska appendixet med namnet ”Prisjämförelse för 

enzymer”. Observera att enhetsbeskrivningen för de olika enzymerna kan skilja sig åt och 

därför är prisnormaliseringen en uppskattning. 

 

 
 

 

Enzymnamn 

Pris normaliserat 

utefter vilken massa 

protein som 

deglykosyleras 

(dollar/mg) 

Företag 

PNGase F 1 New England Biolabs 

PNGase F (stor förpackning) 0,8 New England Biolabs 

PNGase F ”Remove-iT®” 5,3 New England Biolabs 

PNGase F ”Remove-iT®” (stor förpackning) 4,3 New England Biolabs 

Protein Deglycosylation mix 240 New England Biolabs 

O-Glycosidase 1,2∙10
-5

 New England Biolabs 

O-Glycosidase (stor förpackning) 1,0∙10
-5

 New England Biolabs 

Endo S ”Remove-iT®” 5,9 New England Biolabs 

Endo S ”Remove-iT®” (stor förpackning) 4,7 New England Biolabs 

Endo H 0,7 New England Biolabs 

Endo D 0,6 New England Biolabs 

Native Protein Deglycosylation Kit (Endoglycosidase F1, 

F2 & F3) 500 
Sigma-Aldrich 

Native Protein Deglycosylation Kit (Endoglycosidase F1) 190 Sigma-Aldrich 

Native Protein Deglycosylation Kit (Endoglycosidase F2 

& F3) 30 
Sigma-Aldrich 


