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Sammanfattning  

Diagnostiska tester som tillverkas av företaget Thermo Fisher Scientific baseras på 

microarrayteknologi. Dessa tester används för diagnostik av allergi och autoimmunitet.  

Genom immobilisering av specifika antigener på en microarrayyta kan man detektera 

sjukdomsspecifika antikroppar i patientprover. Antikropparna kommer att binda in till de 

immobiliserade antigenerna och kan sedan detekteras med hjälp av fluorescens. 

 

Ett problem som Thermo Fisher Scientific har haft med sina diagnostiska tester är att de ibland 

visar felaktiga resultat. Detta problem orsakas av ospecifik bindning av antikroppar till 

antigenerna samt felaktig orientering på antigenerna. Syftet med denna rapport är att presentera 

förslag på kopplingskemier som kan användas för optimering av diagnostiska tester, med fokus 

på att eliminera felaktiga resultat. Detta har uppnåtts genom en studie av relevant vetenskaplig 

litteratur samt kontakt och intervjuer med experter inom olika vetenskapliga områden. För 

utvärdering av de undersökta kopplingskemierna skapades en lista med kriterier, där kemiernas 

bindningsspecificitet och standardiserbarhet låg i fokus. 

 

Vi identifierade 21 stycken kopplingskemier ifrån litteraturstudier och analyser. Sju av dessa 

uppfyller alla kriterier som vi och beställaren Thermo Fisher Scientific har satt upp och därför 

rekommenderas dessa som lämpliga för diagnostiska test. Vi anser att dessa sju är likvärdiga vad 

gäller nyttan och användbarheten inom diagnostik. 
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Microarrays är grunden för diagnostiska tester 

Antikroppar är glykoproteiner som bildas i kroppen som en viktig del av det specifika 

immunförsvaret. Antikropparna binder specifika proteiner som kan utgöra en fara för 

människokroppen, så kallade antigener, och inaktiverar dessa genom en immunreaktion. 

Antigenerna identifieras genom specifika bindningsställen för antikropparna, så kallade epitop 

(Reece et al. 2010).  

 

Antikroppar kan användas inom diagnostiska tester för att diagnostisera allergi eller 

autoimmunitet. Dessa diagnostiska tester använder sig av microarrrayteknologi. Principen går ut 

på att först binda, immobilisera, ett sjukdomsspecifikt antigen till en fast yta för att sedan 

applicera patientprover och undersöka om det finns antikroppar i dessa som binder till antigenet 

(Rody Jr. et al. 2016). Bindningen mellan antigen och antikropp kan detekteras med hjälp av 

fluorescensmarkerade konjugatantikroppar (sekundära antikroppar) som binder till de primära 

sjukdomsspecifika antikropparna (Rusmini et al. 2007). Denna process illustreras i figur 1.  

 

Användningen av linkers är ett koncept som vanligen används inom microarrayteknologi. Linkers 

är molekyler med exponerade reaktiva grupper på en inert kedja, vanligen bestående av kolväten, 

med variabel längd. Dessa immobiliseras först på en yta för att sedan använda de reaktiva 

grupperna vid inbindning till proteiner, exempelvis antigener. De medför ökad 

bindningsspecificitet och mindre steriska hinder än om immobilisering sker på själva ytan 

(Rusmini et al. 2007). Det är vanligt att använda sig av polyetylenglykol (PEG) linkers för detta 

ändamål.   

 

Thermo Fisher Scientific drar i nuläget nytta av den starka interaktionen mellan proteinerna 

biotin och streptavidin för immobilisering av antigener på ytan. Biotiner fästs på antigener, det 

vill säga antigenerna biotinyleras, för att sedan binda till det stora proteinet streptavidin 

(Lesaicherre et al. 2002). Bindningen till en microarray sker sedan via amingrupper som finns på 

antigenerna, biotinet eller streptavidinet. Problemet med denna ospecifika bindning är att hela 

komplexet kan få en orientering som försvårar inbindningen av antikropparna i patientproverna. 

Det har även visats att antikroppar kan binda till själva biotin-streptavidin-komplexet vilket kan 

leda till att det förekommer felaktiga resultat. 

 

Målet med detta projekt är därför att hitta lämpliga alternativa kopplingskemier som skulle kunna 

användas för immobilisering av antigener på microarrayer för tillämpning inom diagnostik. 

Utvärderingen av dessa kopplingskemier görs med hjälp av ett antal kriterier som har beslutats 

utifrån kontakt med Thermo Fisher Scientific (se Kriterielista för utvärdering av 

kopplingskemier). Denna utvärdering, där vi analyserar respektive kemiers fördelar och 

nackdelar, ger företaget en överblick över vilka tekniker som är tillgängliga och tillämpbara.   

 

Det uppnådda målet kommer att leda till effektiviserad och standardiserad utveckling av 

reproducerbara diagnostiska multiplextest för analys av allergi, autoimmunitet och cancer. Detta 

kan medföra utveckling av ny teknik på marknaden som eliminerar risken för ospecifik 

antikroppsbindning under testets gång och därmed reducerar risken för falska signaler. Vi hoppas 
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att detta kommer att bidra till effektivare och mer pålitliga diagnostiska tester som ger snabbare 

diagnoser som tillåter tidigare behandlingar och räddar liv. 

 

 
Figur 1. Schematisk bild över användningen av microarrayer. Ett antigen är immobiliserat med en 

godtycklig kopplingskemi på en microarray. En sjukdomsspecifik antikropp binder till antigenet och 

detekteras med en sekundär antikropp.  

Kriterielista för utvärdering av kopplingskemier 

Vid utvärderingen av olika kopplingskemier med avseende på deras för- och nackdelar användes 

följande kriterier. I enlighet med beställningen låg fokus på det tredje och det femte kriteriet på 

listan, standardiserbarheten av metoderna respektive deras specificitet. Någon rangordning av 

kriterierna gjordes dock inte.  

 

1. Reaktionen ska inte använda sig av interaktionen mellan biotin och streptavidin, då dessa 

proteiner, samt deras komplex har visat sig ha epitop för vissa antikroppar i patientprover. 
 

2. Applicering av kopplingskemin på microarrayytan ska inte vara tidskrävande, då 

reaktionen ska vara effektiv samt praktiskt applicerbar i multiplextester. Uppskattningsvis 

innebär detta att inbindningsreaktionen inte får ta flera timmar för varje individuellt prov. 
 

3. Kopplingskemin ska vara standardiserbar. Detta innebär att alla möjliga proteiner och 

peptider ska kunna binda till microarrayytan med hjälp av den förslagna kopplingskemin. 
 

4. Kopplingskemin får ej bestå av eller ge upphov till komponenter som kan utgöra en fara 

för miljön, såväl inom som utanför laboratoriemiljön. Detta utvärderas i samband med hur 

man måste handskas med komponenterna, ifall deras inkorporering i arbetet kräver 

speciella skyddsåtgärder som gör tillverkningen av de diagnostiska testen mer omständig 

och tidskrävande. 
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5. Immobilisering av proteinet till microarrayytan ska baseras på att inbindningen alltid sker 

till ett specifikt utvalt bindningsställe på proteinet i fråga. Detta krävs för att alltid uppnå 

samma orientering på de immobiliserade proteinerna, vilket förhindrar att epitop blir 

svåråtkomliga. Om epitop inte kan nås finns en risk att antikroppar från patientprover inte 

kan binda till de immobiliserade proteinerna. 

Sammanfattande utvärderingstabell över 

kopplingskemierna 

För att få en överblick över alla metoders för- och nackdelar beskrivet genom uppnådda- eller 

inte uppnådda kriterier gjordes en tabell. Tabellen (se Tabell 1) kan användas för att lätt se vilka 

metoder som uppfyller flest kriterier. 

 

Tabell 1. Sammanställning av kopplingskemiernas utvärdering med avseende på kriterierna i 

kriterielistan. Ett kryss syftar på att kopplingskemin uppfyller kriteriet. Kopplingskemierna är ordnade i 

samma ordning som de presenteras i rapporten. Kemierna som har valts ut som de bästa är fetmarkerade, 

resterande tekniker kan hittas i bilaga 2. 

Kopplingskemi 

Ej biotin-

streptavidin 

interaktion Snabb Standardiserbar 

Ej 

miljöfarlig Site-specifik 

Staudinger-ligering X X X X X 

1,3-cykloaddition 

("Klick kemi") X X X X X 

Diels-Alder 

cykloaddition X X X X X 

Enzymriktad 

CXPXR-tag 

immobilisering X X X X X 

Nativ peptidligering X X X X X 

Transcyklookten 

-tetrazin ligering X X X X X 

Cysteinbärande 

peptider på 2-

cyanbenzotiolytor X X X X X 

Immobilisering av TC-

taggade proteiner på 

CrAsH-modifierade 

ytor X X X X X 

SNAP-tag X X X X X 

His-tag system X X X  X 

α-Oxo Semikarbazon 

Ligering X  X X X 
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Fosfopeptider på 

zirkoniumfosfat ytor X  X X X 

Klick sulfonamid 

immobilisering X X X  X 

Fotokemisk tiol-en 

reaktion X X  X X 

Fotokemisk 

immobilisering på 

guldytor X  X X  

Silanisering X  X X  

Oximligering X   X X 

Immobilisering med 

polymerbunden 

isocyanat X  X   

Kolhydratsmedierad 

immobilisering X X    

Aminbaserad 

immobilisering X X    

Sol-gelbaserad 

immobilisering X   X  
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Kopplingskemier med flest uppfyllda kriterier 

Kemierna som presenteras nedan är de som har uppfyllt alla kriterier som projektets beställning 

bygger på, beskrivna i kriterielistan. Teknikerna innefattar inga miljöfarliga biprodukter. De tar 

högst någon timme att använda för immobilisering av antigener och de utnyttjar inte 

interaktionen mellan biotin och streptavidin. Dessa tekniker garanterar även site-specifik 

bindning mellan microarrayytan och antigenet. De bör även kunna standardiseras för olika sorters 

antigener. Med alla dessa kriterier uppfyllda bör teknikerna fungera för diagnostiska tester. 

Nedan presenteras endast en sammanfattning av kopplingskemiernas utvärdering. En mer utförlig 

beskrivning av teknikernas tillämpning och teorin bakom dessa finns i bilaga 1. Resterande 

kemier som utvärderades men som inte uppfyllde alla kriterier kan hittas i bilaga 2.  

Staudinger-ligering 

Staudinger-ligering grundar sig i bildningen av en amidbindning mellan en inkorporerad 

azidgrupp på proteinet av intresse och en fosfinotiolesterfunktionaliserad yta (Soellner et al. 

2003, Kalia et al. 2007). Användningen av dessa grupper för immobilisering illustreras i figur 2. 

Tekniken fungerar i vatten så väl som i organiskt lösningsmedel och har högt utbyte (Soellner et 

al. 2003, Chen et al. 2011). Staudinger-ligering använder sig inte av någon metallkatalysator och 

är miljövänlig (Köhn et al. 2003). Azid- och fosfingrupper förekommer inte naturligt och är 

bioortogonala (Kalia et al. 2007, Gori et al. 2016); att de är bioortogonala innebär att grupperna 

inte stör biologiska reaktioner och kan därför vara lämpliga vid diagnostiska tester. 

Figur 2. Schematisk bild över Staudinger-ligering. Ett protein immobiliseras via reaktionen mellan den 

terminala azidgruppen på proteinet som ska bindas in och fosfingruppen på ytan.  

 

Ett experiment av Soellner et al (2003) visade att inbindning via Staudinger-ligering gav 67% 

inbindning till ytan och proteinet behöll sin aktivitet i stort. Detta jämförs med 51% inbindning 

som uppnåddes då proteinet immobiliserades via en modifiering med en azidgrupp på en lysin-

sidokedja. För mer detaljerad beskrivning av experimentet se bilaga 1. Då proteinernas aktivitet 

blev i princip opåverkat var de orienterade på ett sätt som alltid möjliggjorde interaktion med det 

aktiva sätet. Dessa resultat tyder på att Staudinger-ligering ger en site-specifik inbindning. 

(Soellner et al. 2003). 
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Olika studier av Staudinger-ligering rapporterar olika inbindningstider, allt ifrån en minut till fyra 

timmar och ger varierande utbyte beroende på strukturen hos fosfinet som använts (Gori et al. 

2016). Anledningen till att immobiliseringstiderna varierar beror dels på att de olika författarna 

har angett immobiliseringstiden för olika mängd utbyte och dels på att komponenterna som 

används i kemierna är olika. 

 

Oxidation av fosfinet kan förekomma i experiment vilket resulterar i ett lägre utbyte och kan vara 

något man måste ta hänsyn till (Gori et al. 2016). För att tekniken ska fungera krävs att 

azidgruppen måste inkorporeras i proteinet av intresse vilket kan vara syntetiskt komplicerat. 

Ämnen innehållande azidgrupper kan vara giftiga och explosiva vilket bör tas hänsyn till 

eftersom det kan försvåra arbetet i laboratoriet (Bräse et al. 2005). Med rätt utrustning bör 

hanteringen av sådana ämnen dock inte vara ett problem (Vsevolod et al. 2002). När proteinet har 

bundit till microarrayytan är bindningen varken miljöfarlig eller explosiv. 

1,3-cykloaddition (“Klick kemi”) 

Tekniken 1,3-cykloaddition baserar sig på en reaktion mellan en alkyngrupp och en azidgrupp för 

att genom en triazolbindning bilda en 1,2,3-triazol. Bindningen illustreras i figur 3. Reaktionen 

benämns som Huisgens cykloadditionsreaktion, eller mer brett 1,3-dipolär cykloaddition. Den 

brukar även nämnas som ett typiskt exempel på klick kemi. Dessa reaktioner karaktäriseras bland 

annat av högt utbyte, enkla startreagens, ofarliga biprodukter och enkel rening av 

reaktionsprodukten (Kolb et al. 2001). 

 

Triazolbildningen kan katalyseras med hjälp av värmetillförsel, dock är denna reaktion relativt 

långsam. Alternativt kan koppar användas för att uppnå en snabbare katalys. Nackdelen med 

kopparkatalysering är däremot att reaktionen är miljöfarlig (Prim et al. 2013).  

 

För immobilisering av proteiner kan antingen alkyngrupper eller azidgrupper immobiliseras på en 

fast yta och på motsvarande sätt kan respektive funktionell grupp inkorporeras i proteiner för att 

möjliggöra inbindningen. Dessa varianter visas i figur 3. I båda fall är denna teknik site-specifik, 

då bindningen sker till en särskild del av proteinet och bör även kunna användas för olika sorters 

proteiner (Lin et al. 2006). Ytterligare fördelar med tekniken är att bindningen bildas snabbt och 

har bra stabilitet. Dessutom påverkas inte proteinets aktivitet av reaktionen (Chen et al. 2011). 
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(a)  

 

(b)  

Figur 3. Schematisk bild över reaktionen mellan en azidgrupp och en alkyngrupp för 

proteinimmobilisering. (a) En linker med en alkyngrupp är funktionaliserad på ytan. Till alkyngruppen 

binds ett protein med en azidgrupp. (b) En linker med en azidgrupp är funktionaliserad på ytan. Till 

azidgruppen binder ett protein med en alkyngrupp.  

 

Den tidigare nämnda kopparkatalysen kräver användningen av ett miljöfarligt reagens som måste 

hanteras på ett lämpligt sätt. För att kringgå detta, kan istället ringspänningen som förekommer 

naturligt i cyklooktynföreningar utnyttjas för att göra reaktionen lika effektiv som den 

kopparkatalyserade (Prim et al. 2013). En jämförelse av dessa reaktioner kan ses i figur 4.  
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Figur 4. Schematisk bild som jämför 1,3-cykloaddition och spänningsbaserad alkyn-azid cykloaddition. 

Den övre reaktionen visar en vanlig 1,3-cykloaddition mellan en alkyn och en azid för att bilda en 1,2,3-

triazol. Den nedre reaktionen visar den spänningsbaserade cykloadditionen där alkynen har ersätts med 

en cyklooktyn. För mer ingående information om dessa se bilaga 1.  

 

Ett alternativ till den kopparkatalyserade reaktionen är alltså spänningsbaserad alkyn-azid 

cykloaddition. Av cyklooktynföreningarna som används är azadibenzocyklooktyn, ADIBO den 

mest reaktiva. Dessutom tar det endast omkring tre minuter att applicera denna förening på 

glasplattor samt att immobiliseringstiden är mindre än en timme (Prim et al. 2013). 

Diels−Alder cykloaddition 

I Diels-Alder reaktionen måste proteinet av intresse modifieras med en dien (Chen et al. 2011). 

Denna dien används sedan som konjugat till olika dienofiler som kan fästas på glasytan (Chen et 

al. 2011). Kopplingskemin bör utföras i vatten eftersom reaktionen är snabbare då än i organisk 

lösning. Den ger dessutom site-specifik protein immobilisering (Chen et al. 2011). Diels-Alder är 

en välkänd och etablerad reaktion som är lämplig för kvantitativa assayer på grund av dess 

stabilitet vid neutrala betingelser (Yeo et al. 2004).  

 

Diels-Alder reaktionen ger proteinerna en unik orientering (Yeo et al. 2004, Rusmini et al. 2007, 

Palomo. 2010, Chen et al. 2011). För att den ska vara användbar måste dock proteinet av intresse 

modifieras med en dien vilket kan vara syntetiskt utmanade (Yeo et al. 2004). I ett experiment av 

Chen et al (2011) kopplades en dien till lysin-sidokedjorna på streptavidin som kopplades till 

dienofilen malimid på en glasyta. För kontroll användes ett detektionsantigen fäst till biotin som 

har en stark affinitet till streptavidin. Streptavidin utan modifikation av dien gav inget utslag. 

 

I exempel citerade av Yeo et al (2004) och Palomo (2010) användes malimid och ett lager av 

PEG. Malimid är en stark dienofil och användes här för att reagera med 

cyklopentadienmodifierade proteiner i en Diels-Alder reaktion för att därigenom möjliggöra site-

specifik immobilisering. Användningen av immobiliserat malimid för Diels-Alder reaktionen kan 

ses i figur 5.  
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Figur 5. Schematisk bild för Diels-Alder cykloaddition. Ytan är funktionaliserad med en malimidgrupp 

kopplad på en linker, vartefter ett protein med en terminal cyklopentadiengrupp immobiliseras via Diels-

Alder reaktionen.  

Enzymmedierad CXPXR-tag immobilisering  

Denna teknik uppnår site-specifik bindning genom att koppla en bioortogonal tag på proteinet. 

Cho & Jaworski (2014) konstruerade en igenkännbar tag med onaturliga aminosyror som i 

princip kunde inkorporeras var som helst på proteinet. De valde att strategiskt placera taggen på 

ett sätt som inte skulle hindra proteinets aktivitet vid inbindning. Proteinerna immobiliserades 

slutligen på en aminfunktionaliserad yta. Värt att notera är att proteinlösningen inte behöver renas 

från icke-taggade proteiner innan immobilisering, vilket gör tekniken tidseffektiv.  

 

Cho & Jaworski (2014) använde sig av enzymerna alkaliskt fosfatas (ALP) och metyltryptofan 

oxidas (MTOX) för att pröva sin metod. Enzymerna modifierades med en CXPXR-tag vid en 

specifik sekvens som skulle leda till att proteinet var vänt uppåt efter immobiliseringen. Proteinet 

skulle då ha bra åtkomst till det aktiva sätet. Det är alltså av stor vikt att aminosyrasekvensen och 

den tredimensionella strukturen är känd när man modifierar proteinet på detta sätt. CXPXR-

taggen består av ett motiv – Leu-Cys-Thr-Pro-Ser-Arg – som känns igen av ett 

formylglycingenererande enzym (FGE). FGE modifierar taggen och byter ut cystein mot en 

formylglycin (fGly) som har en aldehyd-sidokedja, vilket illustreras i figur 6. Aldehydgruppen i 

enzymet binder därefter kovalent binda till den aminfunktionaliserade ytan under inkubering och 

bilda en iminbindning.  
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Figur 6. Schematisk bild för enzyminriktad CXPXR-tag immobilisering. Immobilisering av ett protein sker 

via aldehydgruppen på proteinets CXPXR-tag som bildar en iminbindning med amingruppen på ytan.  

 

Om CXPXR-taggen inkorporeras felaktigt i proteinet kan problem uppstå. Dels eftersom taggen 

kan råkas placeras någonstans där FGE inte kommer åt den, men den större risken är nog snarare 

att proteinets veckning påverkas av insättningen av CXPXR-taggen. Risken för felveckning 

reduceras förmodligen genom att sätta taggen antingen på N- eller C-terminalen. Eventuell risk 

för igenkänning av taggen via ospecifika antikroppar uppskattas vara låg under antagandet att 

CXPXR-taggen binder till ytan och dess bindningsställen blir steriskt hindrade. Processen som 

leder till ett färdigt modifierat protein tar relativt lång tid i jämförelse med själva inbindningen. 

Cho & Jaworski (2014) uppskattade att den kovalenta inbindningen fortsatte till och med vid två 

timmars inkubering.  

Nativ peptidligering 

Ligering, eller biokonjugering av peptider utnyttjar funktionella grupper som finns naturligt i 

proteiner eller som har applicerats rekombinant. En nukleofil och elektrofil grupp kan användas i 

respektive proteiners N- eller C-terminaler för att åstadkomma en ligeringsreaktion mellan 

proteinerna. Om någon av dessa grupper istället är fästa på en yta kan tekniken utnyttjas för 

immobilisering av proteiner (Rusmini et al. 2007). Tekniken används alltså vanligtvis för att 

ligera peptider med varandra men samma reaktion kan användas för bindning till en yta.  

 

Tekniken kan använda sig av aminosyran cysteins sidogrupp och en tiolester (Tam et al. 2001). 

Detta alternativ illustreras i figur 7. Genom rekombinant modifikation kan en tiolestergrupp 

appliceras på proteiner och därigenom binds de på en yta med immobiliserade cysteiner (Muir. 

2003).  
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Figur 7. Schematisk bild över nativ peptidligering som utnyttjar tiolgrupper. Ett protein med ett terminalt 

cystein immobiliseras på en tiolesterfunktionaliserad yta.  

  

Girish et al (2005) gjorde ett experiment där grönt fluorescerande protein, EGFP modifierades 

rekombinant till att ha ett N-terminalt cystein. Cys-EGFP överuttrycktes och immobiliserades 

direkt från cellysatet på en tiolesterfunktionaliserad glasyta. Inkuberingstiden för denna 

immobilisering var tre timmar. Vid kontrollexperiment med omodifierat EGFP detekterades 

ingen inbinding, vilket tyder på att inbindningen är site-specifik.  

Trans-cyklookten (TCO)-tetrazin ligering 

Kopplingskemin använder sig av bindningen som bildas i reaktionen mellan trans-cyklookten 

(TCO) och tetrazin. Här används en tetrazin-tag som kan sättas in rekombinant via peptidligering 

i proteinet (se bilaga 1) för att möjliggöra immobilisering på en trans-cyklookten funktionaliserad 

yta, som illustrerat i figur 8. Wang P et al (2014) använde sig av denna kemi för att EGFP med en 

tetrazin-tag på en microarrayyta. Denna immobilisering tog cirka 15 minuter. Allt utfördes vid 

neutralt pH och enligt tester bevisade Wang P et al (2014) att metoden var site-specifik.   
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Figur 8. Schematisk bild över immobilisering av ett protein på en yta via en reaktion mellan trans-

cyklookten och tetrazin.  Trans-cyklookten (TCO) kopplad till en PEG linker är immobiliserad på en yta. 

Därefter binder TCO till ett protein med en tetrazin-tag. 

Enligt Zhang et al (2013) har TCO-ligering en andra ordningens hastighetskonstant större än 

104 M−1 s−1, vilket gör den till en av de snabbaste bioortogonala reaktionerna – det vill säga den 

snabbaste reaktionen som inte påverkar biologiska reaktioner. De visade även att 

immobiliseringstiden var en till fem minuter. Det bör dock noteras att TCO-taggar kan 

isomeriseras under syntesprocessen och därmed bli reaktivt inaktiva (Wang P et al. 2014).  

Immobiliseringstiden som uppnåddes av Zhang et al (2014) är kortare än experimentet som Wang 

P et al (2014) utförde med samma metod. En möjlig anledning till detta kan vara att Zhang et al 

(2013) använde sig av mindre molekyler. En annan fördel med tekniken, förutom den korta 

immobiliseringstiden, är att den ger en större koncentration av immobiliserade proteiner än 

metoder som utnyttjar biotin-streptavidin interaktionen (Zhang et al. 2013). 

Cysteinbärande peptider på 2-cyanbenzotiazolytor 

Denna kopplingskemi använder sig av rektionen mellan en tiolgrupp och en cyanidgrupp. För 

immobilisering modifieras proteiner till att ha ett cystein på sin N-terminal. Ytan 

funktionaliserades först med N-hydroxisuccinimid (NHS) ester, varefter en glycin-2-

cyanobenzotiazol (Gly-CBT) lösning applicerades. Ytan blev då funktionaliserad med CBT, se 

figur 9. Tekniken kräver ingen katalysator och reaktionerna sker under milda förhållanden (Wang 
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et al. 2013). Den är mycket selektiv (Ren et al. 2009) och är framför allt snabb (Wang et al. 

2013). Kemin verkar även vara standardiserbar, då den inte tycks baseras på annat än att 

proteinets modifierade N-terminal ska vara tillgängligt för inbindning. 

 

Figur 9. Immobilisering genom reaktionen mellan cystein och 2-cyanbenzotiol. Ytan är funktionaliserad 

med en NHS ester. Gly-CBT binder till NHS estern. Ett cystein på N-terminalen av ett protein binder 

därefter in genom en reaktion med cyanidgruppen. 

 

Wang et al (2013) utförde experiment för att få fram inbindningsprocentens beroende på tid. De 

fann att 1 timmes inkubering gav 80% inbindning, 2 timmar 90% och 3 timmar nästan 100% 

inbindning med den här kopplingskemin. 

 

Det finns flera kemier som kan användas för att modifiera ett protein med ett cystein på dess N-

terminal (Chattopadhaya et al. 2008). Wang et al (2013) uttryckte deras protein – EGFP – med ett 

intein, varefter de genom pH-inducerad intein splitsning lyckades fästa ett cystein vid N-

terminalen. Cysteinerna som finns i proteinet naturligt bildar disulfidbryggor, alltså finns ingen 

risk för att det applicerade cysteinet interagerar med andra cysteiner i proteinet. Aminosyran är då 

tillgänglig för bindning till ytan.  
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Diskussion  

De sju kopplingskemierna som vi har presenterat ovan har alla bedömts vara möjliga kandidater 

som ersättare för biotin-streptavidin-metoden. Vi bedömmer att vi har täckt en stor del av dagens 

lämpliga och tillgängliga kopplingskemier i vår litteraturundersökning. Bedömningen baseras på 

att vi upplevde att flera kopplingskemier kunde sorteras som variationer av varandra. Flera redan 

existerande review-artiklar skrev dessutom om samma kopplingskemier och det blev allt svårare 

att hitta nya kopplingskemier vid sökning i databaser. 

 

Eftersom detta är ett litteraturprojekt kunde ingen av de framtagna metoderna utvärderas 

laborativt. Alla slutsatser är baserade på resultat som har tagits fram med oberoende experiment 

som endast kan bedömmas från de vetenskapliga artiklar som har lästs. Alla felkällor som kan ha 

påverkat resultaten i de publicerade artiklarna kan även ha påverkat slutsatserna vi framför. För 

att ha bättre stöd för våra slutsatser och minska risken för fel har vi använt flera litteraturkällor 

för de allra flesta teknikerna. Vi har också rådfrågat experter vid tveksamheter om vissa tekniker.  

 

Vi hoppas att de diagnostiska microarraytesterna kan förbättras med någon av de 

kopplingskemierna vi har presenterat. Med säkrare tester kan en slutgiltig diagnostisering ske 

snabbare och behandling mot allergier eller autoimmuna sjukdomar kan påbörjas tidigare. Liv 

kan då räddas tack vare något så litet som en molekyl mellan en glasyta och ett protein. 
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Bilaga 1. Tekniker som uppfyller alla kriterier 
Teknikerna nedan uppfyller alla kriterier i kriterielistan och är presenterade med en mer utförlig 

förklaring av teori samt hur de utförs. De presenteras i samma ordningsföljd som i avsnittet 

“Kopplingskemier med flest uppfyllda kriterier” i rapporten (se sida 7). 

Staudinger-ligering 

Staudinger-ligering grundar sig i bildningen av en amidbindning mellan en inkorporerad 

azidgrupp på proteinet av intresse och en fosfinotiolesterfunktionaliserad yta (Kalia et al. 2007, 

Soellner et al. 2003). Användningen av dessa grupper för immobilisering illustreras i figur 10. I 

ett citerat exempel från Soellner et al (2003) blev en glasyta först aminfunktionaliserad för att 

sedan bli behandlad med ett överskott av PEG med terminala N-hydroxysuccinimid (NHS) estrar 

och difenylfosfinometantiol för att producera en ytbunden fosfinotiolester. NHS är ett vanlig 

aktiverande reagens som brukar kopplas på linkers, som PEG för att möjliggöra inbindning till 

dessa (Rusmini et al. 2007). Azidmodifierade ribonukleaser applicerades på plattan som sedan 

sköljdes med fosfatbuffert. 

 

 

  

  

 
Figur 10. Schematisk bild över Staudinger-ligering. Ett protein immobiliseras via reaktionen mellan den 

terminala azidgruppen på proteinet som ska bindas in och fosfingruppen på ytan.   

 

Ett kontrollexperiment visade att proteinet av intresse, N-azido-modifierat ribonukleas S, hade 

bundit via Staudinger-ligering. När proteinet av intresse kopplades via en azidgrupp på 

huvudkedjan fastnade 67% av proteinerna på ytan under inbindningsreaktionen och enzymet hade 

92% aktivitet (Soellner et al. 2003), jämfört med när proteinet kopplades via en lysin sidokedja 

och 51% av proteinerna fastnade och enzymet hade 85% aktivitet (Soellner et al. 2003). Detta 

resultat och att kontrollexperiment utan inkorporerade azidgrupper inte gav immobilisering tyder 

på att proteinet av intresse bundit till stor del site-specifikt (Soellner et al. 2003). 

 

Köhn et al (2007) gjorde ett experiment där de syntetiserade pTyr-peptider med 

hexylkedjebundna azidgrupper fästa vid terminalen som de sedan immobiliserade på fosfin-

modifierade glaytor med Staudinger-ligering. Watzke et al (2006a, 2006b) har i två experiment 
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gjort en azid-modifikation på ett N-Ras protein som immobiliserades på en fosfin-modifierad 

glasyta. Här visades även att proteinets funktionalitet behölls efter immobiliseringen.  

 

Staudinger-ligeringen tar allt ifrån en minut till fyra timmar och ger varierande utbyte beroende 

på strukturen hos fosfinet som används (Gori et al. 2016). I ett experiment av Watzke et al 

(2006a) tog immobiliseringen fyra timmar; i exemplet ovan från Soellner et al (2003) visade 

författarna att immobiliseringens halveringstid var mindre än en minut. Soellner et al (2003) 

immobiliserade dock peptider, medan Watzke et al (2006a) immobiliserade proteiner. I ett tredje 

experiment tog inbindningstiden även där mindre än en minut (Kalia et al. 2007), där de dock 

använde en guldyta i jämförelse med Watzke et al (2006a). Anledningen till att 

immobiliseringstiderna varierar beror dels på att de olika författarna angett immobiliseringstiden 

för olika mängd utbyte och dels på att komponenterna som används i kemierna är varierande. 

 

Tekniken fungerar i vatten så väl som organiskt lösningsmedel och har högt utbyte (Soellner et 

al. 2003, Chen et al. 2011). Staudinger-ligering använder sig inte av någon metallkatalysator och 

är miljövänlig (Köhn et al. 2003). Azidgrupper och fosfin förekommer inte naturligt och är 

bioortogonala (Gori et al. 2016, Kalia et al. 2007), grupperna kommer alltså inte störa biologiska 

reaktioner och kan därför vara lämpliga vid diagnostiska test. 

 

Oxidation av fosfinet kan förekomma i experiment vilket resulterar i ett lägre utbyte och kan vara 

något man måste ta hänsyn till (Gori et al. 2016). För att tekniken ska fungera krävs att 

azidgruppen måste inkorporeras i proteinet av intresse vilket kan vara syntetiskt komplicerat. 

Ämnen innehållande azidgrupper kan vara giftiga och explosiva vilket bör tas hänsyn till 

eftersom det kan försvåra arbetet med sådana ämnen i laboratoriet (Bräse et al. 2005). Med rätt 

utrustning bör hanteringen av sådana ämnen dock inte vara ett problem (Vsevolod et al. 2002). 

När proteinet har bundit är bindningen varken miljöfarlig eller explosiv. 

1,3-cykloaddition (“Klick kemi”) 

Tekniken baserar sig på en reaktion mellan en alkyngrupp och en azidgrupp för att bilda en 1,2,3-

triazol. Reaktionen benämns som Huisgens cykloadditionsreaktion, eller mer brett 1,3-dipolär 

cykloaddition. Den brukar även nämnas som ett typiskt exempel på klick kemi. Dessa reaktioner 

beskrivs, bland annat av högt utbyte, enkla startreagens, ofarliga biprodukter samt enkel rening 

av reaktionsprodukten (Kolb et al. 2001). Triazolbildningen kan katalyseras med hjälp av 

värmetillförsel, dock är denna reaktion relativt långsam. Alternativt kan koppar användas för att 

uppnå en snabbare katalys. Nackdelen med kopparkatalysering är däremot att reaktionen är 

miljöfarlig (Prim et al. 2013).  

 

För immobilisering av proteiner kan antingen alkyngrupper eller azidgrupper immobiliseras på en 

fast yta och på motsvarande sätt kan respektive inkorporeras i proteiner för att möjliggöra 

inbindningen. Dessa varianter visas i figur 11. I båda fall är denna teknik site-specifik, då 

inkorporeringen sker på en särskild del av proteinet och bör även kunna användas för olika 

sorters proteiner (Lin et al. 2006). Ytterligare fördelar med tekniken är att bindningen kan bildas 
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snabbt och har bra stabilitet. Dessutom påverkas inte proteinets aktivitet av reaktionen (Chen et 

al. 2011). 

(a)  

 

(b)  

Figur 11. Schematisk bild över reaktionen mellan en azidgrupp och en alkyngrupp för 

proteinimmobilisering. (a) En linker med en alkyngrupp är funktionaliserad på ytan. Till alkyngruppen 

binds ett protein med en azidgrupp. (b) En linker med en azidgrupp är funktionaliserad på ytan. Till 

azidgruppen binder ett protein med en alkyngrupp.  

 

För att introducera azidgrupper i proteiner kan enzymet farnesyltransferas utnyttjas. Detta sker 

genom posttranslationell farnesylering av rekombinanta proteiner som uttrycks med ett CAAX 

igenkänningsmotiv på N- eller C-terminalen.  Här motsvarar C aminosyran cystein, X motsvarar 

serin, alanin, metionin eller glutamin, och A motsvarar en hydrofobisk aminosyra (Seo et al. 

2013). Farnesylgruppen som inkorporeras vid cysteinet kan lätt modifieras för att innehålla en 

propargyl eter eller en alkyl azid och därigenom introducera en alkyn eller azid site-specifikt. 

Genom att immobilisera motsvarande grupp på en yta kan det rekombinanta uttryckta proteinet 

immobiliseras (Seo et al. 2013). Denna teknik tillämpades även av Duckworth et al (2006) som 

uttryckte proteiner rekombinant med en kort tag som innehöll aminosyrasekvensen CVIA och 

introducerade en azid via farnesylering. Dessa kunde immobiliseras på en alkynfunktionaliserad 

yta. 

 

Den tidigare nämnda kopparkatalysen är kräver användningen av ett miljöfarligt reagens som 

måste hanteras på ett lämpligt sätt. För att kringgå detta, kan istället ringspänningen som 

förekommer naturligt i cyklooktynföreningar utnyttjas för att göra reaktionen lika effektiv som 
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den kopparkatalyserade (Prim et al. 2013). En jämförelse mellan reaktionerna kan ses i figur 12.  

 
Figur 12. Schematisk bild som jämför 1,3 -cykloaddition och spänningsbaserad alkyn-azid cykloaddition. 

Den övre reaktionen visar en vanlig 1,3-cykloaddition mellan en alkyn och en azid för att bilda en 1,2,3-

triazol. Den nedre reaktionen visar den spänningsbaserade cykloadditionen där alkynen ersätts med en 

cyklooktyn.  

 

Denna alternativa miljövänliga teknik benämns spänningsbaserad alkyn-azid cykloaddition. 

Föreningar som används för denna teknik är olika varianter av cyklooktyner, såsom difluoriderad 

cyklooktyn (DIFO), bicyklo[6.1.0]nonyn (BCN) och azidobenzocyklooktyn (ADIBO). Av dessa 

är ADIBO den mest reaktiva. Dessutom tar det endast omkring tre minuter att applicera denna 

förening på glasplattor enligt Prim et al (2013). I ett experiment av Prim et al (2013)  

modifierades tre peptider på en aktiverad glasyta som inkuberades i 30 minuter. 

Immobiliseringen var snabb, maximal immobilisering skedde enkelt under en timme. 

 

Detta alternativ till den kopparkatalyserade varianten av denna reaktion verkar alltså lovande för 

applikation på diagnostiska tester. Dock nämner Prim et al (2013) att experiment utförda på 

patientprov behövs för att validera effektiviteten hos de använda blockeringsreagenserna; här 

PEG, dextran och BSA. Denna kopplingskemi har samma fördelar som 1,3-cykloaddition, men 

kringgår problemet med kopparkatalysen.  

Diels−Alder cykloaddition 

I Diels-Alder reaktionen måste proteinet av intresse funktionaliseras med en dien (Chen et al. 

2011). Denna dien används sedan som konjugat till olika dienofiler som kan fästas på glasytan 

(Chen et al. 2011). Kopplingskemin utförs i vatten för det har påvisats gå mycket snabbare än i 

organisk lösning och metoden är site-specifik inom protein immobilisering (Chen et al. 2011). 

 

Diels-Alder är en välkänd och etablerat reaktion som är lämplig för kvantitativa assayer på grund 

av dess stabilitet vid neutrala betingelser (Yeo et al. 2004). Denna teknik bör kunna utvecklas för 

att fungera effektivt i diagnostiska sammanhang. I ett exempel av Palomo (2010) var reaktionens 

halveringstid två timmar. I en metod citerad av Yeo et al (2004) använder de sig av ett 

självmonterade monolager (SAM, self-assembled monolayer) som är inert mot ospecifik 

inbindning av proteiner vilket kan göra reaktionen användbar för diagnostiska tester. SAM är en 
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vanlig applikation i dessa tekniker. Den bygger på att organiska molekyler kan binda till ytan i 

ordnade led, med korta avstånd mellan varandra. Bildningen av dessa lager skyddar proteiner från 

denaturering och medför jämt fördelade bindningsgrupper på ytan (Rusmini et al. 2007). 

 

Diels-Alder reaktionen ger unik orientering och är site-specifik (Chen et al. 2011, Yeo et al. 

2004, Palomo. 2010, Rusmini et al. 2007). För att Diels-Alder reaktionen ska vara användbar 

måste dock proteinet av intresse funktionaliseras med en dien vilket kan vara syntetiskt utmanade 

(Yeo et al. 2004). 

 

I ett experiment av Chen et al (2011) kopplades en dien till lysin-sidokedjorna på streptavidin 

som kopplades till dienofilen maleimid på en glasyta. För kontroll användes ett detektionsantigen 

fäst till biotin som har en stark affinitet till streptavidin. Straptavidin utan modifikation av dien 

gav inget utslag. 

 

I exempel citerade av Yeo et al (2004) och Palomo (2010) användes malimid och ett lager av 

polyetylenglukol (PEG). Likt den tidigare beskrivna NHS gruppen används malimid som en 

aktiverande grupp för inbindning till linkers. Den är dessutom en stark dienofil och kan utnyttjas i 

Diels-Alder reaktionen.  Användningen av immobiliserat malimid kan ses i figur 13. I ett 

experiment citerat av Yeo et al (2004) syntetiserade en site-specifik kolhydratsarray modifierad 

med cyklopentadien. En hydrokinon-funktionaliserad glasyta användes för att fullfölja skapandet 

av arrayen och hydrokinonen oxiderades till benzokinon. Benzokinon är en stark dienofil och 

kunde därför interagera med cyklopentadien-gruppen på kolhydraten via en Diels-Alder reaktion. 

På grund av att kolhydraterna reagerade exklusivt via Diels-Alder reaktionsplatserna uppnåddes 

unik orientering. 

 

 
Figur 13. Schematisk bild för Diels-Alder cykloaddition. Ytan är funktionaliserad med en malimidgrupp 

kopplad på en linker, vartefter ett protein med en terminal cyklopentadiengrupp immobiliseras via Diels-

Alder reaktionen. 
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Enzymmedierad CXPXR-tag immobilisering  

Denna teknik uppnår site-specifik bindning genom att koppla en bioortogonal tag på proteinet. 

Cho & Jaworski (2014) konstruerade en igenkännbar tag med onaturliga aminosyror som i 

princip kunde inkorporeras var som helst på proteinet.  De valde att strategiskt placera taggen på 

ett sätt som inte skulle hindra proteinets aktivitet vid inbindning. Ett formalglycingenererande 

enzym (FGE) modifierade taggen vid dess sulfhydrylgrupp.  På detta sätt fick Cho & Jaworski 

(2014) fram modifierade proteiner med aldehydbärande sidokedjor. Proteinerna immobiliserades 

slutligen på en aminfunktionaliserad yta. 

 

Cho & Jaworski (2014) använde sig av enzymerna alkaliskt fosfatas (ALP) och metyltryptofan 

oxidas (MTOX) för att pröva sin metod. Enzymerna modifierades med en CXPXR-tag vid en 

specifik sekvens som de visste skulle leda till att proteinet var vänt uppåt vid immobiliseringen, 

se figur 14. Proteinet skulle då ha bra åtkomst till det aktiva sätet. Det är alltså av stor vikt att 

aminosyrasekvensen och den tredimensionella strukturen är känd när man modifierar proteinet på 

detta sätt. CXPXR-taggen består av ett igenkännbart motiv – Leu-Cys-Thr-Pro-Ser-Arg – som 

känns igen av FGE. FGE modifierar taggen och byter ut cystein mot en formylglycin (fGly) som 

har en aldehyd-sidokedja, vilket även illustreras i figur 14. Aldehydgruppen i enzymet kunde 

därefter kovalent binda till den aminfunktionaliserade ytan under inkubering och bilda en 

iminbindning. Denna stabiliserades med hjälp av applicering av små mängder 

natriumborhydridlösning vid slutet av inkuberingen. 

 

 
Figur 14. Schematisk bild för enzyminriktad CXPXR-tag immobilisering. Immobilisering av ett protein 

sker via aldehydgruppen på proteinets CXPXR-tag som bildar en iminbindning med amingruppen på ytan.  

 

Liknande kemier har avvisats för att det har varit för komplicerat att införa onaturliga 

aminosyrakedjor i proteiner enligt Cho & Jaworski (2014). De beskriver i sin artikel att deras 

kemi är lättare att genomföra. Processen som leder till ett färdigt modifierat protein tar relativt 

lång tid i jämförelse med själva inbindningen. Cho & Jaworski (2014) uppskattade inbindningen 

indirekt genom att mäta enzymaktiviteten efter olika inbindningstider för enzymerna. De kom 

fram till att den kovalenta inbindningen fortsatte till och med vid två timmars inkubering. I ett 

kontrollexperiment fann de ingen aktivitet från omodifierade AP- eller MTOX-enzymer. 

Författarna undersökte även möjligheten till återanvändning hos den immobiliserade ytan och såg 

att aktiviteten hos ALP höll sig konstant över tio cykler vilket kan vara praktiskt ur ett 

ekonomiskt perspektiv. 
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Det uppskattas finnas problem om CXPXR-taggen inkorporeras felaktigt i proteinet. Dels 

eftersom taggen kan råkas placeras någonstans där FGE inte kommer åt den, men den större 

risken är nog snarare att proteinets veckning påverkas av insättningen av CXPXR-taggen. 

Felveckning reduceras förmodligen genom att sätta taggen antingen på N- eller C-terminalen. 

Eventuell risk för igenkänning av ospecifika antikroppar uppskattas vara låg under antagandet att 

CXPXR-taggen binder till ytan och dess epitop blir steriskt hindrad. 

 

Själva modifikationen och framtagning av proteinet tar lång tid, vilket beskrivs av Rabuka et al 

(2012) i ett mycket detaljerat protokoll. De skriver att det tar 20 dagar för att ta fram ett aldehyd-

taggat protein, där expressionen av det muterade proteinet tar merdelen av tiden. Enligt Cho & 

Jaworski (2014) ska man tillsätta FGE till den CXPXR-taggade proteinlösningen som inkuberas i 

tre timmar vid 37 ℃. Lösningen späds sen tio gånger med ammoniumacetat buffert och låts stå i 

en timme, varefter den appliceras till en aminfunktionaliserad yta. Värt att notera är att Cho & 

Jaworski (2014) inte renar proteinlösningen för att filtrera icke-taggade proteiner, tekniken är 

därmed applicerbar direkt på cellysat. 

Nativ peptidligering 

Ligering, eller biokonjugation av peptider utnyttjar funktionella grupper som finns naturligt i 

proteiner eller som har applicerats rekombinant. En nukleofil och elektrofil grupp kan användas i 

respektive proteiners N- eller C-terminaler för att åstadkomma en ligeringsreaktion mellan 

proteinerna. Om någon av dessa grupper istället är fästa på en yta kan tekniken utnyttjas för 

immobilisering av proteiner (Rusmini et al. 2007). Tekniken används alltså vanligtvis för att 

ligera peptider med varandra men samma reaktion kan användas för bindning till en yta.  

 

Nativ peptidligering kan delas in i två varianter, där aldehydgrupper respektive tiolestrar används. 

För den förstnämnda sker reaktionen mellan amin- och acylgrupper på proteinerna. Vid 

användning av tioler utnyttjas istället reaktionen mellan aminosyran cysteins sidogrupp och en 

tiolester (Tam et al. 2001). Detta alternativ illustreras i figur 15. Den nativa peptidligeringen 

användas för att koppla ihop peptider, men som tidigare nämnt kan tekniken appliceras på 

microarrayer för att uppnå immobilisering.  Genom rekombinant modifikation kan en tiolester- 

eller acylgrupp appliceras på proteiner och immobilisera de på en yta med immobiliserade 

cysteiner respektive aminer (Muir. 2003).  Ett exempel ges av Camarero et al (2004) som 

använde sig av cysteiner immobiliserade på en polyetylenglykol linker, som i sin tur var fästa på 

en glasyta för immobilisering av proteiner med N-terminala tiolestrar. 
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Figur 15. Schematisk bild över nativ peptidligering som utnyttjar tiolgrupper. Ett protein med ett 

terminalt cystein immobiliseras på en tiolesterfunktionaliserad yta.  

 

Uttryckt peptidligering använder sig av just syntetiska och rekombinanta byggstenar för att uppnå 

en semisyntetisk version av den nativa ligeringen (Muir. 2003). De tidigare nämnda acyl- och 

tiolestergrupper förekommer inte naturligt men kan inkorporeras genom att uttrycka proteinet 

rekombinant med en modifierad inteinsekvens. Inteiner kan liknas till proteiners motsvarighet av 

introner i DNA, det är specifika aminosyrasekvenser som kan avlägnas för att sedan ligera de 

resulterande peptidfragmenten likt exoner i DNA. Modifikationen av inteinsekvensen avser att 

cystein eller serin inkluderas vid proteinets N-terminal för att möjliggöra ett acyl skift och bilda 

en tiolester eller en aldehyd vid denna. Själva klyvningen av inteinet och därigenom 

introduktionen av den reaktiva gruppen vid proteinets N-terminal sker via tiolys (Muir. 2003).  

 

En immobiliseringsmetod som utnyttjar peptidligering beskrivs av Lesaicherre et al (2002) där 

författarna modifierar ett Januskinas med tre aminosyror vid N-terminalen tillsammans med en 

fosforylerad p60-peptid för att sedan interagera med tiolesterglasytan. I detta exempel tog 

inkubationstiden fem timmar (Lesaicherre et al. 2002). 

 

I ett annat exempel, på samma kopplingskemi, av Lesaicherre et al (2002) användes ett cystein-

innehållande fluorescein. För att undersöka immobiliseringstiden inkuberades olika 

koncentrationer av proteinet av intresse under ökande tidsperioder. Immobiliseringen började 

efter 30 minuter och hela immobiliseringstiden varade i 3 timmar. Författarna var tvungna att 

använda sig av PEG som linker för att försöka minimera icke-specifik inbindning helt och hållet. 

De lyckades inte eliminera den helt. 

 

Girish et al (2005) gjorde ett experiment där grönt fluorescerande protein, EGFP modifierades 

rekombinant till att ha ett N-terminalt cystein. De överuttryckte Cys-EGFP i en bakterie och 

immobiliserade proteiner direkt från cellysatet på en tiolesterfunktionaliserad glasyta. 

Inkuberingstiden för denna immobilisering var tre timmar. Vid kontrollexperiment med 

omodifierade EGFP detekterade de ingen inbinding, och de drog alltså slutsatsen att bindningen 

är site-specifik. De testade även med glutation S-transferas uttryckt med ett terminalt cystein och 

fann att den band site-specifikt.  

Trans-cyklookten (TCO)-tetrazin ligering 

Kopplingskemin använder sig av bindningen som bildas i reaktionen mellan trans-cyklookten 

(TCO) och tetrazin. Här används en tetrazin-tag som kan sättas på proteiner rekombinant via 

peptidligering för att möjliggöra immobilisering på en trans-cyklookten funktionaliserad yta, som 

illustrerat i figur 16. Olika kemiska sidogrupper kan sitta på tetrazinet men det som 

rekommenderades enligt Wang P et al (2014) är att använda sig av 4-(6-metyl-1,2,4,5-tetrazin-3-

yl) bensoesyra. Detta beror på att de olika sidogrupperna på tetrazinet kan påverka reaktiviteten 

och stabiliteten hos peptiden.  
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Figur 16. Schematisk bild över immobilisering av ett protein på en yta via en reaktion mellan trans-

cyklookten och tetrazin.  Trans-cyklookten (TCO) kopplad till en PEG linker är immobiliserad på en yta. 

Därefter binder TCO till ett protein med en tetrazin-tag.  

Bensoesyran var den tetrazin som verkade bäst lämpad för peptiden med avseende på dess 

aktivitet och stabilitet. Trots att bensoesyran var lämpligast gav den ganska lågt utbyte i syntesen, 

endast 11%. Processen optimerades genom addition av zink trifluorometansulfonat till 70% 

utbyte (Wang P et al. 2014). 

Wang P et al (2014) använde sig av denna kemi för att immobilisera grönt fluorescerande protein 

(EGFP) med en tetrazin-tag på en microarray-yta. Denna immobilisering tog cirka 15 minuter. De 

använde sig av peptidligering (se Nativ peptidligering, sida 28) för att preparera EGFP med 

tetrazin. EGFP uttrycktes först rekombinant med intein och därefter inkorporerades på N-

terminalen. Därefter introducerades tiolester på C terminalen. Tetrazin-taggen fästes till EGFP 

vid cysteinet. Det gjordes genom peptidligering av cystein-tetrazin och EGFP-tiolester. Ytan med 

TCO funktionaliserades genom att tillsätta en dimetylformamid (DMF) lösning. Denna innehöll 

TCO bundet till en N-hydroxysuccinimid (NHS) ester, en aktiverande grupp som i sin tur var 

kopplad på en PEG linker och N,N-Diisopropyletylamin (DIEA). 

Allt utfördes vid neutralt pH och enligt tester bevisade Wang P et al (2014) att metoden var site-

specifik.  En risk med metoden är att stereoisomerer kan bildas under ligeringsprocessen men 

detta bör inte avsevärt påverka det immobiliserade proteinet eftersom ligeringen sker på antingen 

N- eller C-terminalen (Wang P et al. 2014). 



 

31 

Zhang et al (2013) använde sig av en liknande kopplingskemi för immobilisering. De reagens 

som användes för att funktionalisera ytan med tetrazin var (aminopropyl)trietoxysilan, succinic 

anhydrid och N-hydroxisuccinimid. Enligt Zhang et al (2013) har TCO-ligering en andra 

ordningens hastighetskonstant större än 104 M−1 s−1, vilket gör det till en av de snabbaste kända 

bioortogonala reaktionerna. Vid deras experiment visades att immobiliseringstiden enbart tog en 

till fem minuter där Zhang et al (2013) använde TCO-taggar och tetrazinfunktionaliserade ytor. 

Wang P et al (2014) varnar dock om att TCO-taggar kan isomeriseras under syntesprocessen, och 

därmed bli reaktivt inaktiva. Immobiliseringstiden som uppnåddes av Zhang et al (2014) är 

kortare än experimentet som Wang P et al (2014) utförde med samma metod. En möjlig 

anledning till detta kan vara att Zhang et al (2013) använde sig av mindre molekyler. En annan 

fördel med tekniken, förutom den korta immobiliseringstiden, är att den ger en större 

koncentration av immobiliserade ligander än metoder som utnyttjar biotin-streptavidin 

interaktionen (Zhang et al. 2013). 

Cysteinbärande peptider på 2-cyanbenzotiazolytor 

I denna metod modifieras proteiner till att ha ett cystein på sin N-terminal. Wang et al (2013) 

funktionaliserade en yta med N-hydroxisuccinimid (NHS) ester, varefter en glycin-2-

cyanobenzotiazol (Gly-CBT) lösning applicerades. Ytan blev då funktionaliserad med CBT. 

Cysteinet på proteinet band därefter till CBT på glasytan, och proteinet blev immobiliserat (Wang 

et al. 2013) som illustrerat i figur 17.  
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Figur 17. Immobilisering genom reaktionen mellan cystein och 2-cyanbenzotiol. Ytan är funktionaliserad 

med en NHS ester. Gly-CBT binder till NHS estern. Ett cystein på N-terminalen av ett protein binder 

därefter in genom en reaktion med cyanidgruppen. 

 

Wang et al (2013) utförde ett experiment där de först immobiliserade cysteininnehållande 

färgämnen – cystein-tetraetylrhodamin (Cys-TER) – på en yta efter tre timmars inkuberingstid. 

Resultatet jämfördes med samma experiment men med amininnehållande färgämnen – amino-

TER. Immobilisering detekterades då endast på ytorna där Cys-TER applicerades.  

 

Wang et al. (2013) immobiliserade gröna fluorescerande proteiner (enhanced green fluorescent 

proteins, EGFP) med den här metoden. Även här jämförde Wang et al (2013) immobiliseringen 

av rekombinant framtaget N-Cys-EGFP med ett annat protein (N-His-EGFP) för att undersöka 

specificiteten hos metoden. De upptäckte att metoden fortfarande immobiliserade N-Cys-EGFP 

och inte N-His-EGFP. De testade även olika inkuberingstider för immobiliseringen, och fann att 

efter en timme hade ungefär 80% av proteinerna immobiliserats. 

 

Tekniken kräver ingen katalysator och reaktionerna sker under milda förhållanden (Wang et al. 

2013). Den är mycket selektiv (Ren et al. 2009) och är framför allt snabb (Wang et al. 2013). 

Kemin verkar även vara standardiserbar, då den inte tycks baseras på annat än att proteinets 

modifierade N-terminal ska vara tillgängligt för inbindning. 

 

Gly-CBT syntetiserades genom en flerstegsprocess beskriven av Wang et al (2013) baserat på en 

föregående studie av Takakura et al (2011) kring syntes av liknande molekyler. Först nitrerades 

2-chlorobenzotiazol i en sur miljö. Därefter reducerades nitroderivatet till sin aminform, och en 

cyanidgrupp introducerades till molekylen genom att reagera med kalium cyanid i hög 
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temperatur. Boc-glycin användes sen på den resulterande molekylen med isobutyl kloroformiat 

som aktiveringsreagens. Slutligen togs Boc-gruppen bort med hjälp av trifluorättiksyra, vilket 

resulterade i färdiga Gly-CBT molekyler. Gly-CBT löstes i dimetylformamid och applicerades på 

en NHS funktionaliserad glasyta i en basisk miljö. Detta resulterade i en CBT funktionalliserad 

glasyta. 

 

Det finns flera kemier för att modifiera ett protein med ett cystein på dess N-terminal 

(Chattopadhaya et al. 2008). Wang et al (2013) uttryckte deras protein – EGFP – med ett intein, 

varefter de genom pH-inducerad intein splicing lyckades fästa ett cystein vid N-terminalen, likt 

metodiken beskriven för nativ peptidligering tidigare. Cysteinerna som finns i proteinet naturligt 

bildar disulfidbryggor, alltså finns ingen risk för att det applicerade cysteinet att interagera med 

cysteiner i proteinet. Aminosyran är då tillgänglig för bindning till ytan.  

Proteinet applicerades därefter på den CBT funktionaliserade ytan och inkuberades i 

fuktkammare. Som tidigare nämnt gav denna inkuberingstid på en timme omkring 80% 

immobilisering. Vidare ger en inkuberingstid på två och tre timmar närmare omkring 90% 

respektive 100% immobilisering (Wang et al. 2013).  
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Bilaga 2. Tekniker som inte uppfyller alla kriterier 

Nedan presenteras tekniker som uppfyller mellan två till fyra kriterier i kriterielistan. Teknikerna 

presenteras i ordning från de som uppfyller fyra kriterier till de som endast uppfyller två.  

Immobilisering av TC-taggade proteiner på CrAsH-

modifierade ytor 

Schulte-Zweckel et al (2014) beskriver en teknik för att immobilisera proteiner på en microarray 

yta som är aktiverat med det fluorescerande ämnet CrAsH. Ett TC-motiv (CCPGCC) appliceras 

rekombinant på proteinets ände som har hög affinitet till CrAsH och dessa bildar tillsammans ett 

starkt komplex, se figur 18. TC-CrAsH komplexet flourescerar dock utan att sekundära 

antikroppar fäster. Eftersom det sekundära detektionssteget är viktigt för metodiken i 

diagnostiska tester är det ofördelaktigt att den här tekniken fokuserar på att ta bort det. Tekniken 

kan gå att använda för diagnostiska tester trots detta men vi rekommenderar att inte göra det 

eftersom fokus ligger på att detektera med en sekundär antikropp. Vi misstänker att fluoroscensen 

från TC-CrAsH komplexet kommer leda till brus vid detektering. 

 

För att ta fram microarrayytan aktiverade Schulte-Zweckel et al (2014) glasytan med N-

hydroxisuccinimid-ester som sedan belades med PEG-CrAsH. Ytan blockerades därefter med 

etanolamin. På ytan kan man immobilisera ett protein som har ett TC motiv, som figur 18 visar. 

Denna teknik gör att proteinet behåller sin naturliga veckning eftersom inbindningen sker under 

milda förhållanden. Immobiliseringen av proteinet fungerar runt ett pH-värde mellan 5,5 till 10,5 

(Schulte-Zweckel et al. 2014). 

 

Tekniken är enkel då den fungerar på TC märkta proteiner som inte behöver renas från cellysatet. 

Den är också standardiserbar och site-specifik eftersom det används ett protein som är kopplat till 

en tag. Tekniken är enkel att använda sig av eftersom den kräver få steg och är snabb, då den 

endast kräver en timme för att immobilisera proteinerna. (Schulte-Zweckel et al. 2014) 
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Figur 18. Immobilisering via reaktionen mellan CrAsH och ett TC-motiv på det immobiliserade proteinet. 

Ytan är först aktiverad med en NHS ester (första reaktionssteget) för att sedan applicera CrAsH (andra 

reaktionssteget). Ett protein med ett TC-motiv (CCPGCC) binder till CrAsH och bildar ett starkt 

fluorescerande komplex (sista reaktionssteget). 

SNAP-tag för immobilisering av proteiner 

SNAP-taggen är en kommersiellt utvecklad produkt för att fästa i princip vilken molekyl som 

helst till ett protein av intresse. Användningsområdena är många och protein microarrays är ett 

utav dem. SNAP-taggen är en mutant av DNA-reparationsproteinet O6-alkylguanine-DNA-

alkyltransferas som reagerar snabbt och specifikt med benzylguanin (BG)-derivat (Johnsson. 

2008). Inbindningen sker kovalent mellan ett av cysteinerna på SNAP-taggen och lämnar guanin 

efter sig. (Engin et al. 2013). 



 

36 

 

För att använda sig av SNAP-teknologin behöver man uttrycka sitt protein av intresse från en 

vektor innehållande SNAP-DNA (Engin et al. 2013). Det uttrycka proteinet kommer att ha 

fuserat med SNAP-taggen och kan interagera med ett SNAP-tag substrat. 

 

För att applicera tekniken på microarrayer kan man funktionalisera en glasyta med BG-derivat för 

att sedan låta reaktionen fortgå i någon biologisk buffert, exempelvis PBS (Engin et al. 2013). I 

ett exempel citerat av Engin et al (2013) gjorde man först atom transfer radikalpolymerisation 

(ATRP) på glasytan för att sedan aktivera med p-nitrofenyl klorformiat (NPC). Slutligen BG-

aktiverades glasytan med ett amin-BG-derivat. Engin et al (2013) nämner också att användningen 

av självuppbyggda monolager har utnyttjats frekvent vid förberedningen av BG-aktiva mönster 

för funktionaliseringen med SNAP-taggade proteiner. 

 

Man har även sett att denna teknologi går att använda direkt på cellysat, utan att behöva rena 

fram proteinerna av intresse i förväg (Engin et al, 2013). Detta betyder att SNAP-tag-substraten 

är kemiskt inerta mot andra proteiner utan SNAP-tag, vilket gör metoden site-specifik (Johnsson, 

2008). Det betyder också att metoden är avsevärt snabbare än andra metoder där proteinet av 

intresse måste renas fram i tidigare steg.  

 

Eftersom tekniken är kommersiell kan det vara dyrt att köpa in SNAP-tag-vektorer om man inte 

kan återskapa konceptet i det egna laboratoriet. I denna metod behöver man som tidigare nämnt 

modifiera proteinet av intresse vilket kan ses som en svårighet, dock görs detta på ett 

standardiserat sätt i och med att produkten är framtagen för att fungera på det sättet. Man måste 

även ta hänsyn till den kvantitativa aspekten, hur tekniken fungerar i stor skala, eftersom varje 

unikt protein måste modifieras kan det vara svårt att skala upp om det gäller många olika 

proteiner.  

 

Beroende på vilket strategi man använder för att aktivera glasytan kommer metoden variera i tid. 

SNAP-teknologin kombinerat med protein microarrays ger en till synes lovande metod för 

immobilisering av proteiner vid diagnostiska tester. Metoden medför en betydande risk för att 

ospecifika antikroppar binder till SNAP-taggen vid provapplikationen, vilket är varför vi inte 

rekommenderar den här metoden. Metoden sker under fysiska betingelser, den är site-specifik, 

ger en kontrollerad orientering och är snabb i avseendet att metoden eliminerar steget av 

proteinrening (Engin et al. 2013).  

His-tag system 

Denna kopplingskemi är en välanvänd och etablerad teknik för immobilisering av proteiner. Den 

används ofta i kromatografiska tillämpningar. Metoden utnyttjar den naturliga affiniteten som 

imidazol, som finns i histidiners sidokedjor, har till nickeljoner. Proteiner kan modifieras 

rekombinant för att applicera en histidin-tag på C- eller N-terminalen som sedan kan interagera 

med bundet nickel för att immobiliseras (Gershon & Khilko. 1995). Det är vanligt att inkorporera 

sex eller tolv histidiner i någon av proteinets ändar (You & Piehler. 2004).  
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Nitriletansyra (nitriloacetic acid, NTA) kan används som kelat för nicklet som his-taggen binder 

till. Denna förening kan i sin tur immobiliseras med kovalent bindning via t.ex. NHS estrar 

(Rusmini et al. 2007) som illustrerat i figur 19. För att öka stabiliteten mellan interaktionen kan 

även NTA med multipla kelathuvuden (multivalent chelator heads, MCH) användas. Lata och 

Piehler (2005) lyckades med denna kemi att behålla 90% av aktiviteten hos undersökta, 

immobiliserade proteiner. Dessa kan ses i figur 20. För syntetisering av MCH använde Huang et 

al (2006) H-Lys(Z)-OtBu HCl och tert-butyl acetylgrupper med ett antal steg av hydrogenering.  

 

Möjligheten att introducera taggen på en bestämd plats på proteinet gör metoden site-specifik och 

möjlig att applicera på alla sorters proteiner som kan uttryckas rekombinant. Nicklet som kemin 

använder sig av är dock miljöfarligt och måste hanteras. Dessutom poängteras det av både 

Rusmini et al (2007) och Lesaicherre et al (2002) att affiniteten som används för denna metod är 

svag. Lesaicherre et al (2002) nämner även att metoden kan påverkas negativt av många 

reagenser som används vid proteinassayer. Användning av koppar istället för nickel medför 

däremot en starkare bindning vilket kan utnyttjas för att kompensera för den svaga affiniteten 

(Thermo Fisher Scientific. 2016). På samma sätt som det tidigare nämnda nicklet är dock koppar 

miljöfarligt, vilket är varför vi inte kan rekommendera metoden. Gershon & Khilko (1995) 

använde sig av karboxylmetylerade ytor för applicering av NTA följt av immobilisering av ett 

rekombinant uttryckt polymeras från ett vaccinia virus. Proteinet hade sex histidiner 

inkorporerade i N-terminalen och immobiliserades effektivt.  

 

 
Figur 19. Nitriletansyra immobiliserad på en yta. NTA är ett vanlig kelat för histidiner och kan användas 

för immobilisering av proteiner modifierade med en his-tag. 
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Figur 20. Multivalenta kelathuvuden som består av tre NTA-molekyler bundna till en linker som är 

immobiliserad på ytan.   

α-Oxo semikarbazonligering 

Denna teknik bygger på bindningen som uppstår i reaktionen mellan en semikarbazidgrupp och 

en glyoxylgrupp. Alfa-oxo semikarbazonbindningen som bildas är väldigt stabil och har hög 

specificitet vilket ger ett högt signal-brusförhållande (Olivier et al. 2003, Yeo et al. 2004). Olivier 

et al (2003) applicerade denna kemi för site-specifik immobilisering av proteiner där 

semikarbazidgrupper applicerades på en yta och proteinet modifierades med en glyoxylgrupp. De 

använde sig av en behandling med Fmoc-hydrazid för att introducera semikarbazidgrupper på en 

glasyta. Även en alternativ metod beskrivs där ytan behandlas med APTES och 

semikarbazidsilan för att immobilisera de funktionella grupperna (Olivier et al. 2003). 

Proteinerna som undersöktes modifierades genom fastfassyntes (solid-phase peptide synthesis) 

tillsammans med en tartratlinker för inkorporera en glyoxylgrupp. Denna modifiering kan ske vid 

en specifik plats på proteinet, vilket tyder på att metoden kan användas på olika sorters proteiner 

samt att bindningen till ytan är site-specifik (Olivier et al. 2003). 

 

Användningen av fastfassyntes kan anses vara olämplig för tillämpningar i diagnostiska tester, då 

främst kortare peptider kan framställas med denna metod (Merrifield. 1963). Antigener har 

varierande längd och metoden skulle begränsa vilka antigener som skulle kunna användas. Ett 

alternativ för att lösa detta är att ligera ihop flera syntetiserade peptider med hjälp av tekniker 

som peptidligering (se Nativ peptidligering, sida 28).  

Fosfopeptider på zirkoniumfosfonatytor 

I en artikel skriven av Liu et al (2014) beskrivs en kemi som immobiliserar proteiner site-

specifikt samt bibehåller proteinets struktur och funktion. Proteinet som immobiliseras har 

inkorporerade fosfatgrupper som kan interagera med fosfonatgrupper på ytan. Inkorporeringen av 
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fosfatgrupperna kan uppnås genom enzymkatalyserade reaktioner. Glasplattor täckta med 

amingrupper behandlades med zirkonylklorid och fosforoxitriklorid för applicering av 

zirkoniumfosfatgrupperna. De undersökta proteinerna modifierades rekombinant med ett antal 

seriner som fosforylerades. Därigenom möjliggjordes inbindning till den funktionaliserade ytan, 

som illustrerat i figur 21. 

Liu et al (2014) studerade hur antalet fosfatbindande grupper hos de fosforylerade peptidtaggarna 

påverkar immobiliseringen, och kom fram till att fyra fosfatbindande grupper gav starkast 

inbindning. För effektiv inbindning av proteiner krävs i princip användningen av taggar bestånde 

av fyra aminosyror som kan fosfolyreras. 

 

 

  

 
 

Figur 21. Ett fosforylerat protein immobiliserat till en yta via bindningen till zirkoniumfosfat.  

Klick sulfonamid immobilisering 

Klick sulfonamid immobiliserings reaktionen (KSR) liknar den tidigare nämnda 

kopparkatalyserade 1,3-azid-alkyn cykloadditionen (se Kopplingskemier som uppfyller alla 

kriterier). I KSR sker en reaktion mellan en sulfonylazid och en terminal alkyn. Det som bildas i 

reaktionen är N-acylsulfonamider (Chen et al. 2011, Seo et al. 2013). Alkyngrupperna kan 

appliceras på proteiner för att reagera med sulfonylazidgrupper på ytan och immobilisera 

protienet site-specifikt.  

 

Chen et al (2011) utförde två olika immobiliseringsexperiment. Den ena experimentet utfördes 

med mindre biomolekyler som var modifierade med en alkyngrupp och ligerade med en 

bensyloxikarbonyl skyddsgrupp på en tauryl sulfonazid funktionaliserad yta. Immobiliseringen 

tog två till fyra timmar och skedde i en vattenlösning. Reaktionen katalyserades av miljöfarligt 

koppar. Det andra experimentet utfördes istället med ett helt protein. Där ligerades en alkyngrupp 



 

40 

till fluorescerande mCherry-Ypt protein med hjälp av peptidligering (se Nativ peptidligering, sida 

28). Ytan som det modifierade proteinet samt det icke modifierade proteinet immobiliserades på 

var modifierat med sulfonazid. Immobiliseringen var lyckad. 

  

Govindaraju et al (2008) utförde ett annat experiment med samma metod som Chen et al (2011). 

De immobiliserade en alkyn-modifierad Ras-bindande domän (RBD) av proteinet cRafl på en 

sulfonylazidfunktionaliserad yta. Ras-GppNHp fästes till RBD som sedan detekterades med en 

Cy5-fluorescens taggad Ras-specifik antikropp. 

 

KSR är liksom 1,3-azid-alkyn cykloaddition site-specifik och har en hög kemisk selektivitet. 

Eftersom proteiner generellt är känsliga för större miljöförändringar och sura eller basiska miljöer 

är det viktigt att miljön vid immobiliseringen bibehåller proteinets ursprungsstruktur och KSR 

uppfyller detta. Chen et al (2011) nämner inte i artikeln att kopparkatalyserade reaktioner skulle 

kunna innebära förändringar av proteiner, dock kan vi inte rekommendera metoden på grund av 

att koppar är miljöfarligt.  

Fotokemisk tiol-en reaktion  

Proteinimmobilisering med hjälp av tiol-en reaktionen görs genom att funktionalisera en yta med 

tiolgrupper och modifierar ett protein med en alken (Chen et al. 2011). Här utnyttjas alltså 

bildningen av en tioleterbindning som ett resultat av reaktionen mellan tiol- och alkengruppen. 

Proteinet måste bli farnesylerat, det vill säga bindas till en farnsylgrupp, för att möjliggöra 

inbindning till tiolytan. Detta görs med hjälp av en CAAX-box som känns igen av 

farnesyltransferas, enzymet som utför farnesyleringen. Farnesylisering utförs för att fästa tre 

alkener på proteinet (Chen et al. 2011, Weinrich et al. 2010). Reaktionen aktiveras med UV-ljus 

vid 365 nm, vilket gör att tiolen och alkenen tillsammans bildar en tioleterbindning. 

 

Chen et al. (2011) beskriver en studie där fosfopeptider modifierade med en alken 

immobiliserades på en tiol-funktionaliserad yta och belystes med UV-ljus av våglängden 365 nm 

i 10 minuter. De beskrev vidare hur fluorescerande antikroppar kunde binda till peptiderna och 

därefter detekteras, vilket indikerar en lyckad immobilisering. Weinrich et al. (2010) utförde även 

en studie där större proteiner farnesyliserades genom posttranslationell modifiering och därefter 

immobiliserades. De använde sig av H-, N-, och K-Ras GTPaser som alla naturligt har en 

CAAX-box på C-terminalen.  

 

Motsvarande process exemplifierades tidigare för inkorporeringen av azidgrupper i proteiner vid 

immobilisering med hjälp av click kemi. GTPaserna fick därefter reagera med farnesyltransferas, 

vilket katalyserar farnesyleringen vid CAAX-boxen med farnesylpyrofosfat. Weinrich et al. 

(2010) applicerade proteinlösningarna på den tiolfunktionaliserade ytan och belyste den med 365 

nm UV-ljus i 10 minuter. Denna process illustreras schematiskt i figur 22.  

 

Weinrich et al. (2010) testade även farnesylering på rekombinant H₆ -mCherry-4KRT där de 

fann att en förlängning med fyra lysiner innan CAAX-box taggen gav bättre inbindning till den 
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tiolfunktionaliserade ytan. En studie på rekombinant Rab6A gjordes med liknande procedur, och 

visade att proteinet kunde kännas igen och binda med specifika biomolekyler (Chen et al. 2011). 

 

 
Figur 22. Immobilisering av ett protein med ett CAAX-motiv på en tiolfunktionaliserad yta. Ett 

farnesylerat protein med CAAX-motiv immobiliseras genom reaktionen med tiolgruppen på ytan  

 

Weinrich et al (2009) testade skillnaden mellan alkenmodifierade proteiner på tiolytor och 

tioliserade proteiner på alkenytor. De fann att den sistnämnda kombinationen gav bättre resultat, 

och använde den under sin studie. Dock är det värt att peka ut att författaren använde sig av 

farnesylerade proteiner ändå i sin studie året därpå (Weinrich et al. 2010). 

 

Kopplingskemin är bioortogonal och kräver inga katalyser eller reningar från cellysat (Weinrich 

et al. 2010, Chen et al. 2011). Den är även snabb då den endast kräver en inbindningstid på tio 

minuter (Chen et al. 2011). Dock lämpar sig inte kemin för UV-känsliga proteiner (Chen et al. 

2011), vilket gör att den inte är strikt standardiserbar vilket i sin tur innebär att vi inte kan 

rekommendera den här tekniken. Eftersom kemin även innebär taggning av proteinet kan man 

inte utesluta att ospecifika antikroppar kan känna igen denna modifiering. Däremot bör taggen 

alltid vara svåråtkomlig då reaktionen är bioortogonal och därmed steriskt hindrad till en viss 

grad. Chen et al (2011) och Weinrich et al (2010) påstår att proteinet kan immobiliseras direkt 

från cellysatet efter farnesylering, vilket skulle innebära att alla proteiner i cellysatet saknar 

CAAX-box på C-terminalen förutom det proteinet man är ute efter. Små mängder ospecifika 

proteiner kanske därför bli farnesylerade och immobiliserade, men merdelen proteiner bör vara 

det utvalda och muterade proteinet om man uttrycker det tillsammans med FTas. 

Fotokemisk immobilisering på guldytor  

Viel et al (2013) föreslår en metod där 4-azidobensen diazonium tetrafluorborat används för att 

funktionalisera en guldyta med ett polyazidofenylen-lager. De belyste ytan med UV-ljus med 

våglängden 365 nm för att konvertera fenylaziderna på ytan till att ha en tillgänglig nitren. Under 

tiden applicerade de proteinlösningen i fosfatbuffrad salin (PBS) över hela ytan och pressade den 

med en tunn kvartsskiva för att uppnå uniform lösningstjocklek.  
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Enligt Viel et al (2013) sker en insättning av nitren mellan ytlagret och en tillgänglig 

kolvätebindning i proteinet när den belyses med UV-ljus, varefter det blir kovalent bundet till 

ytlagret, vilket visas i figur 23. Metoden använder sig alltså inte av någon tag eller annan tillsatt 

grupp på proteinet.  

 

Våglängden påstås inte ha någon effekt på biomolekyler och därför finns ingen risk för att 

biomolekylerna ska altereras under processen (Viel et al. 2013). Chen et al (2011) anser dock att 

det ändå finns en risk för denaturering hos UV-känsliga proteiner. 

 

 
Figur 23. 4-azidobensen diazonium tetrafluorborat används för att funktionalisera en guldyta med ett 

polyazidofenylenlager och därigenom applicera azidgrupper på ytan. Nitren är insatt mellan ytlagret av 

guldytan och en tillgänglig kolvätebindning av proteinet. 

. 

Som bevis för metodens mångsidighet har Viel et al (2013) immobiliserat G-protein på en 

guldyta som var funktionaliserad med ett polyazidofenylen-lager. Antigenen ovalbumin 

immobiliserades därefter i ett modifierat SPRi chip som hade högre specificitet jämfört med två 

andra antigener, lektin och streptavidin. Metoden användes även för att immobilisera PEG (Viel 

et al. 2013). Inbindningen av G-proteiner var dock icke-specifik, då insättning av nitrin är en 

icke-specifik reaktion. På grund av detta, risken för denaturering samt att inbindningstiden inte 

redovisas tydligt i artikeln kan vi inte rekommendera metoden.  

Silanisering 

Silanisering går ut på att aktivera en oorgnisk yta med en funktionell grupp som kan binda till 

proteiner. Kang et al (2015) använde sig exempelvis av amingrupper.  Till dessa kan man koppla 

olika typer av tvärbindare som sedan kan reagera med proteiner. Effektiviteten hos dessa 

funktionella grupper ökar då de är mer reaktiva, tvärbinder till proteinet eller fungerar som en 

linker. Den allmänna kemiska strukturen för kopplingsreagens beskrivas med X3SiY. X 

motsvarar den funktionella gruppen som binder till den oorganiska ytan med hjälp av hydroxyl 

grupper som den oorganiska ytan är aktiverad med. Y är en funktionell grupp, till exempel en 

epoxid-, diamin- eller vinylgrupp. Dessa grupper kan reagera med proteiner och bilda kovalenta 

bindningar (Kang et al. 2015). 
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Författarna Kang et al (2015) skriver om två olika kopplingsreagens som kan användas, dessa är 

3-aminopropyltrietoxysilan (APTES), som visas i figur 24 och 3-isocyanatopropyl triethoxysilan 

(IPTES). Enligt Kang et al (2015) immobiliserar APTES proteiner mer effektivt än IPTES. Detta 

kan bero på att APTES använder sig av glutaraldehyd som påverkar inbindningen av proteinet. 

Enligt Kang et al (2015) är stegen i preparationen tidskrävande, vilket är varför vi inte kan 

rekommendera den här tekniken. Ytan är också känslig och kan förstöras om den utsätts för 

värme eller elektricitet. 

  

Kjellander et al. (2013) immobiliserade enzymet alkohol oxidas på ett nanoporöst 

alimuminiumoxid membran. Enligt Yang et al. (2007) använde de sig av ett nanoporöst membran 

eftersom de membranen har hög porösitet, stor kemisk yta och är stabila. Immobiliseringen på 

ytan skedde med hjälp av silanisering och genom aktivering med karbonyldiimidazol. 

Membranen behandlades med APTES och trietylamin (TEA) i acetoinitril (ACN).   

 

 

  
Figur 24. Figuren visar prepartionsstegen för silanisering emd användninge av APTES. Hydroxylgrupper 

som är funktionaliserade på ytan binder till kisel. Därefter kopplas en amingrupp till kiseln.  

Oximligering 

Termen oximligering har myntats eftersom tekniken använder sig av kondensationen av en 

oxyamin tillsammans med en aldehyd eller keton för att skapa en oxim-bindning (Chen et al. 

2011). Tekniken har som fördelar att den är site-specifik, den utförs i fysiologiska betingelser, ger 

högt utbyte och ingen katalysator behövs (Gori et al. 2016).  

 

Teoretiskt sett skulle bindningens egenskaper fungera bra för robusta diagnostiska tester. 

Problematiken med tekniken uppstår i och med att metoden kräver att en aldehydgrupp 

inkorporeras i ett protein, vilket är syntetiskt utmanande (Chen et al. 2011). Utöver detta är 

oximbindningen inte helt stabil vid ett neutralt pH. Detta diskuteras av Gori et al (2016) att 

eftersom bindningen är reversibel, som en funktion av pH, passar metoden väldigt bra för att fästa 

och sedan släppa enzymer. Den förmågan är inte lämplig för diagnostiska tester där bindingen 

måste vara absolut. Det är en teknik som undersökts för proteinimmobiliering men har ansetts 

vara underlägsen andra metoder. 
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Immobilisering med polymerbunden isocyanat 

Metoden går ut på att en yta täcks med polystyrenbundet isocyanat upplöst i organiskt 

lösningsmedel, varefter aminogrupperna i proteinerna kan reagera med isocyanatgrupperna på 

polystyrenytan och bilda ureabindningar (Kang et al. 2015). Denna reaktion kan ses i figur 25. 

Eftersom nästan alla proteiner har amingrupper på sidokedjorna är metoden med största 

sannolikhet inte site-specifik. Efter absorbansanalys upptäckte de att isocyanatgrupperna kan ha 

reagerat med karboxylgrupper i små mängder under immobiliseringen av glycin (Kang et al. 

2015). 

 
 

Figur 25. Ett protein immobiliserat via en ureabindning. Ytan är täckt med polystyrenbundet isocyanat. 

Aminogrupperna i proteinet reagerar med isocyanatgrupperna på polystyrenytan, ureabindningar bildas. 

 

Jämfört med andra konventionella silanbaserade metoder har metoden Kang et al (2015) tagit 

fram liknande eller högre immobiliseringseffektivitet. Detta antas på grund av högre flexibilitet 

hos den polystyrenbundna isocyanatgruppen än hos den silaniserade isocyanatgruppen. 

Konventionella metoder med flexibla tvärbindare har dock liknande immobiliseringseffektivitet 

som den beskriven av Kang et al (2015). 

 

Tre olika proteiner har testats med metoden, bovint serumalbumin, antikropp mot östrogen och 

polyklorerad difenyl antikropp. Proteinernas funktion bibehålls vilket har visats genom att 

immobilisera östrogenantikroppar som därefter kunde binda östrogen från ett prov. Metoden 

utmärker sig även genom att fungera väl på många olika ytmaterial, exempelvis teflon tejp eller 

“print paper”, till skillnad från konventionella silaniseringsmetoder (Kang et al. 2015).  

 

Ytor som har behandlats med polystyrenbundet isocyanat är fuktkänsliga och måste därför 

förvaras torrt eller med kemiska isocyanatblockare för att de inte ska tappa sin 

immobiliseringseffekt. Med blockare bevarades effektiviteten i minst 36 timmar i 

rumstemperatur, 65% fuktighet (Kang et al. 2015). Isocyanat anses kunna utgöra en 

arbetsmiljörisk då det kan orsaka irritationer i ögonen samt orsaka svår astma (Littorin. 2003). 

Huruvida detta är fallet för polystyrenbundet isocyanat är okänt, dock kan vi inte rekommendera 

metoden då den inte är site-specifik och immobiliseringstiden på fyra timmar är för lång. 
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Kolhydratsmedierad immobilisering 

Denna kemi utnyttjar kolhydratgrupper på glykoproteiner som kan binda till diverse grupper och 

därmed medföra immobilisering av proteinerna. Kolhydratgrupper kan exempelvis bilda cykliska 

estrar i reaktioner med borsyror. Abad et al (2002) använde den reaktionen vid ett experiment där 

guldytor rengjordes i en lösning innehållande svavelsyra och etanol. Efter rengöringen 

behandlades ytan med aminofenylborsyra. Alternativt kan även oxidering av kolhydratsgrupper 

utnyttjas. Genom att använda natriumperjodat för oxidationen kan proteiner bindas till ytor 

aktiverade med hydrazingrupper via en bindning till de oxiderade kolhydraterna (Fleminger et al. 

1989). 

 

Kopplingskemin är dock inte användbar för diagnostiska tester då den immobiliserar 

glykoproteiner och exempel på en sådan är antikroppar. Användningen av metoden skulle alltså 

kunna leda till falska positiva resultat. Dessutom kan kolhydratgrupper finnas på olika delar av 

proteiner, vilket medför att metoden inte är site-specifik och kan inte rekommenderas.  

 

Enligt Abad et al (2002) är reaktionen användbar för att binda in proteiner och samtidigt behålla 

deras aktivitet, vilket uppnås just genom att utnyttja kolhydratgrupperna. Dessa brukar inte 

befinna sig i närheten av områden som är viktiga för proteinets aktivitet. Dock är reaktionen som 

bildar bindningen reversibel vilket leder till att immobiliseringen av proteinerna inte är stabil 

(Abad et al. 2002). För att kringgå detta använde Abad et al (2002) epoxidfunktionaliserade 

guldlager för att efter bindning av ett undersökt peroxidas till borsyran på ytan medföra 

stabilisering genom epoxidgruppen som kan bilda starka kovalenta bindningar med proteiners 

amingrupper. Detta illustreras i figur 26.  

 

 
Figur 26. Peroxidas immobiliserat till en glasyta via interaktion mellan bosyra och en kolhydratsgrupp i 

den övre linkern. Stabilisering av bindning sker genom bindning mellan amingrupper och epoxidgrupper 

på den nedre linkern.  

Aminbaserad immobilisering 

Denna teknik använder sig av iminbindningen som bildas mellan aldehydgrupper och 

amingrupper, likt peptidbindningen. Då amingrupper utnyttjas för bindningen är den inte site-
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specifik och lämpas alltså inte för applikationer på diagnostiska tester. Feyssa et al (2013) 

använde sig av polyetylenamid (PEI) linkers applicerade på en plasmabehandlad 

polyetylalmetalkrylat (PMMA) yta. Plasmabehandling används för att funktionalisera en yta med 

exempelvis hydroxidgrupper (Tamarit-López et al. 2011). 

 

 Amingrupperna behandlades med glutaraldehyd för att fästa aldehydgrupper på linkern. Dessa 

kan i sin tur reagera med en amingrupp på proteinet för att bilda en iminbindning. Amingrupper 

har ofta utnyttjats för att fästa proteiner och en vanlig linker som används för denna metod är 

PEG med bunden N-hydroxysuccinimid (NHS) (Rusmini et al. 2007).  

 

NHS-metoden ger högt utbyte i form av många bundna proteiner och den använder sig av milda 

reaktionsbetingelser. Metoden går ut på att immobilisera NHS-linkers på en fast yta och applicera 

proteiner som innehåller amingrupper på ytan. Amingrupperna kan antingen finnas på 

lysinsidokedjor eller på N-terminalen och dessa kan bilda en amidbindning med den 

immobiliserade linkern. Som det nämndes tidigare och som Yeo et al (2004) har uppmärksammat 

är dock denna metod inte lämplig om man vill bevara proteinernas aktivitet och orientering. 

Sol-gel baserad immobilisering 

Metoden grundar sig på att mesoporös kiseldioxid kapslar sig runt proteinet med hjälp av 

polymerisering av olika silanprekursorer. Analyter diffunderar igenom nanometerstora porer i 

matrisen medan proteinet stannar kvar i matrisen. Sol-gel kopplingskemier baseras på 

hydrolysering av passande silanprekursor. En vattenlösning bildas där exempelvis 

tetraalkoxysilaner används. Den hydrolyserade silanprekursorn blandas med en vattenbuffert 

innehållande biomolekylen av intresse tillsammans med passande materialmodifierare. En pH-

förändring resulterar i polymerisering i form av en kondensationsreaktion. Ligeringen kan ta från 

sekunder till dagar, beroende på pH och jonstyrkan i lösningar. De flesta använder sig av tetraetyl 

ortosilikat (TEOS) eller tetra ortosilikat (TMOS) som silanprekursor vid sol-gel baserad 

immobilisering. Det rekommenderas ej eftersom alkohol friges under hydrolysering av TEOS och 

TMOS. Alkoholen kan leda till denaturering av proteinet (Rupcich & Brennan. 2007). 

Sol-gel baserad immobilisering är inte specifik för små immobiliserade antigener och stora 

antikroppar som interagerar. (Seung et al. 2015) Den har dock en hög känslighet och selektivitet. 

Metoden har även tendens att ge falska positiva resultat (Seung et al. 2015). Eftersom metoden 

inte kräver affinitet-infångningskemier eller märkta rekombinanta proteiner fungerar det att 

använda sig av stora proteiner. Två andra fördelar är att den är billig och kompatibel med de 

flesta substrat (Kim et al. 2016). 

 

 


