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Sammanfattning

Syftet med denna studie har varit att ta reda på vad terapeutiska glykoproteiner är, vilka 

funktioner de har samt hur de kan tillverkas i olika uttryckssystem.

Litteratur söktes i olika databaser över vetenskapliga artiklar. I den laborativa delen 

producerades glykoproteinet PSGL1-mIgG2b med jästen Pichia Pastoris i bioreaktor. 

Analyser av produktivitet och kvalitet av glykoproteinet utfördes med ELISA och western 

blot. Denna laboration dokumenterades i en separat rapport med format enligt vetenskapliga 

rapporter. En översikt över denna laboration ingår även i denna rapport. 

Resultatet av detta arbete visar att mammalieceller fortfarande är det ledande uttryckssystemet 

för terapeutiska glykoprotein, men att det redan och även i framtiden kommer att få 

konkurrens av system såsom jäst- och växtceller. 



3

Innehållsförteckning

SAMMANFATTNING ......................................................................................................................................... 1

INLEDNING ......................................................................................................................................................... 4

MÅLSÄTTNING MED ARBETET .................................................................................................................... 4

METOD ................................................................................................................................................................. 4

RESULTAT ........................................................................................................................................................... 5

GLYKOSYLERING OCH GLYKOPROTEIN ............................................................................................................... 5
Glykoprotein .................................................................................................................................................. 5
Biosyntes........................................................................................................................................................ 5
Biologisk betydelse ........................................................................................................................................ 6

UTTRYCKSSYSTEM.............................................................................................................................................. 6
Jäst................................................................................................................................................................. 6
Mammalieceller ............................................................................................................................................. 7
Skillnader i glykosylering mellan jäst och mammalieceller .......................................................................... 7
Genetiska modifieringar av jäst..................................................................................................................... 8

TERAPEUTISKA GLYKOPROTEINER PÅ MARKNADEN............................................................................................ 9
RESULTAT AV LABORATION ................................................................................................................................ 9

Tillvägagångssätt ........................................................................................................................................ 10
Analysmetoder ............................................................................................................................................. 11
Resultat och diskussion................................................................................................................................ 11

DISKUSSION ...................................................................................................................................................... 12

FRAMTIDSUTSIKTER FÖR TERAPEUTISKA GLYKOPROTEINER ............................................................................. 12
Uttryckssystem i framtiden .......................................................................................................................... 12
Insektsceller ................................................................................................................................................. 13
Växtceller..................................................................................................................................................... 13
Transgena organismer................................................................................................................................. 13

TACKORD .......................................................................................................................................................... 14

REFERENSER.................................................................................................................................................... 14

BILAGOR............................................................................................................................................................ 17



4

Inledning

Marknaden för terapeutiska proteiner kan grovt delas in i 2 områden; de proteiner som inte 

modifieras efter translationen och de som kräver posttranslationell modifiering (bl a 

glykosylering) för att vara biologiskt aktiva. 

Eprex; humant rekombinant erytropoietin är ett glykoprotein som används vid anemi, det 

stimulerar mitos och differentiering av stamceller i benmärgen till mogna erytrocyter. 

Erytropoietin är bara ett av många läkemedel för humant bruk som tillverkas i 

mammalieceller. Mammalieceller är de som är lämpligast att använda som uttryckssystem för 

terapeutiska glykoproteiner tänkta för humant bruk. Detta eftersom de innehåller de organeller 

och enzym som krävs för att erhålla korrekt proteinkonformation och utföra avancerade 

posttranslationella modifikationer. 

Jäst, insektsceller och andra lägre eukaryota organismer glykosylerar sina proteiner, men inte 

på ett humanlikt sätt. Bakterien Escherichia coli (E.coli) är ett vanligt uttryckssystem då 

glykosylering av proteinet inte är nödvändigt för funktionen, som exempel kan nämnas 

insulinet Humulin. Man har länge trott att bakterier inte kan glykosylera proteiner, men 

nyligare bevis tyder på motsatsen 1. 

Uttryckssystem såsom mammalieceller, jäst, insekter, växter och bakterier har alla sina 

styrkor men även svagheter när det gäller produktion av terapeutiska glykoproteiner för 

humant bruk. Försök har gjorts att humanisera den nödvändiga glykosyleringen i de olika 

uttryckssystemen. 

Målsättning med arbetet

Syftet med denna studie har varit att ta reda på vad terapeutiska glykoproteiner är, vilka 

funktioner de har samt hur de kan tillverkas i olika uttryckssystem.

Metod

Litteratur har samlats in och gåtts igenom för att ta reda på svaren till mina frågeställningar. 

Fokus har legat på tillverkning av terapeutiska glykoproteiner i jäst- och mammalieceller och 

möjligheterna att i dessa system uttrycka glykoprotein som bär humanlika oligosackarider. 

Övriga system; insektsceller, växtceller och transgena djur berörs översiktligt. Därefter 
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tillkommer en avslutande laboration där ett glykoprotein, PSGL1/mIgG2b, produceras med 

jästen P.Pastoris i bioreaktor. Arbetet dokumenteras i en separat rapport som sedan används i 

den avslutande projektrapporten.

Resultat

Glykosylering och glykoprotein

Glykoprotein

Glykoproteiner består av en eller flera oligosackarider av varierande komplexitet kovalent 

bundet till ett protein. I kroppen finns glykoproteiner både inuti och utanför cellen och som 

transmembranösa protein. Inuti cellerna finns de i specifika organeller såsom Golgiapparaten, 

sekretoriska granuler och i lysosomer, och utanför på plasmamembranen, i den extracellulära 

matrikeln och i blodet.

Kolhydratdelen hos ett glykoprotein kan variera i storlek och kan uppta mellan 1-70% av 

glykoproteinets massa. Kolhydratdelen kan vara O-länkad eller N-länkad. Är den O-länkad är 

sockerkedjan fäst vid sitt anomeriska kol med en glykosidlänk till –OH hos en Serine eller en 

Threonine enhet, och en N-länkad sockerkedja innebär en glykosidlänk till amidkvävet hos en 

Asparagine enhet 2. 

Biosyntes

Enzymatiska reaktioner förser de nysyntetiserade proteinmolekylerna med 

kolhydratgrupperna så att glykoproteinet bildas. I cellens endoplasmatiska retikulum och i 

golgiapparaten sker de flesta glykosyleringsreaktioner av nysyntetiserade proteiner, och även 

lipider. I de flesta glykosyleringsreaktioner används aktiverade former av monosackarider 

(sockernukleotider) som donatorer, och reaktionerna katalyseras av enzym kallade 

glykosyltransferaser . 
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Biologisk betydelse

Många naturligt biologiskt aktiva molekyler är s.k. glykokonjugat, och betydelsen av den 

tillsatta glykanen kan vara stor. Den kan ha dramatiska effekter på biosyntes, stabilitet och 

verkan. Dessutom kännetecknas flera mänskliga sjukdomstillstånd av förändringar i 

biosyntesen av glykaner. Som exempel kan nämnas förändringar i glykosyleringsmönster i 

tumöra celler vid cancersjukdomar 3.

Glykandelen hos glykoproteiner kan ha en mängd viktiga funktioner för glykoprotein då 

oglykosylerade eller ej korrekt glykosylerade former tycks bli fel ihopveckade, biologiskt 

inaktiva eller snabbt bli borttagna från cirkulationen4. Kolhydrater har inte bara viktiga 

uppgifter som lagrat bränsle i kroppen, t ex glykogen eller som strukturerat byggnadsmaterial, 

de är även bärare av information. Som del av glykokonjugat deltar kolhydraten ofta i cell-cell 

igenkänning, adhesion, blodkoaguleringsprocesser och immunförsvaret 5.

Uttryckssystem

Jäst

Jäst har länge använts inom den industriella enzymindustrin för produktion av rekombinanta 

protein. Under det senaste årtiondet har jästsorten Pichia Pastoris blivit ett mycket 

framgångsrikt uttryckssystem för produktion av rekombinanta protein. P.pastoris har många 

fördelar som uttryckssystem:

- Dess likhet med Saccharomyces cerevisiae som är ett av de mest välkända 

experimentella systemen i modern biologi

- Enkla metoder för molekylär genetisk manipulation

- Förmågan att uttrycka rekombinanta protein av höga kvantiteter, både intracellulärt 

och extracellulärt

- Förmågan att utföra många eukaryota posttranslationella modifieringar såsom 

glykosylering, disulfidbindningar och proteolytisk processering 6
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Mammalieceller

Chinese Hamster Ovary (CHO) celler är det vanligaste uttryckssystemet för terapeutiska 

glykoproteiner för humant bruk. Detta eftersom innehåller de organeller och enzymer som 

krävs för att utföra många av de humana modifikationerna av protein 7. Vissa strukturella 

skillnader finns dock mellan mänskliga nativa glykoprotein och de uttryckta i mammaliecell 

system. Som exempel kan nämnas att glykoprotein från djur ofta innehåller sialylsyran N-

glykolylneuraminic, som saknas i människan, och detta kan innebära en immunologisk 

respons. Andra nackdelar med mammalieceller som utryckssystem är höga 

produktionskostnader, behov av komplexa tillväxtmedia och risken för viral smitta 8.

Skillnader i glykosylering mellan jäst och mammalieceller

N-glykosyleringen i jäst skiljer sig från den i mammalieceller eller människor, detta har 

begränsat jästens humanterapeutiska användbarhet.

De initiala biosyntetiska reaktionerna för N-glykosylering ser likadana ut både för jäst och för 

människor. Det som initierar processen är överföringen av N-acetylglukosamin (GlcNAc) 

från UDP-GlcNAc till dolichol-fosfat, detta sker på den cytoplasmiska ytan av 

endoplasmatiska retikulumet (ER).

Följande sker en rad glykosyltransferasreaktioner; dessa involverar tillägg av GlcNAc och 

mannos (Man) och bygger upp strukturen till Man5GlcNAc2-P-dolichol. Denna omförflyttas 

sedan till den luminala ytan av ER membranet av ett flipas enzym. Inne i ER förlängs 

strukturen till Glc3Man9GlcNAc2-P-dolichol, och nu överförs glykanen till Asn-X-Ser/Thr 

enheten hos den mottagande peptiden av oligosackaryltransferaskomplexet. Efter detta tas 3 

glukosenheter och en mannosenhet bort och det bildas Man8GlcNAc2, och glykopeptiden 

transporteras sedan till golgi. Här tar dock likheten slut och resterande reaktioner för proteinet 

skiljer sig åt signifikant mellan de olika celltyperna. 

Hos mammalieceller sker ett flertal alfa-1,2-mannosidasreaktioner där Man8GlcNAc2 trimmas 

till Man5GlcNAc2 och ett GlcNAc tillsätts. Följande trimmande och förlängande reaktioner 

leder till bildandet av en sialyserad struktur. Till skillnad från människan trimmar inte jäst 

Man8GlcNAc2 glykanen i golgi, utan istället förlängs den redan existerande högmannos 

strukturen med fler mannossocker. Jäst, framförallt S. Cerevisiae, producerar alltså hyper 

mannosylerade glykaner, med upp till 30 mannosenheter eller mer. P.pastoris har färre, oftast 

mellan 8 till 14 mannosenheter. Jäst glykoprotein-glykaner har dessutom terminala galaktos 
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och/eller mannos, vilket troligen skulle innebära att glykoproteinet snabbt skulle rensas bort 

från cirkulationen utav asialoglykoprotienreceptorn i levern och den makrofaga 

mannosreceptorn respektive 9.

Olika jästarter kan även addera O-länkade sockerenheter till utsöndrade protein. Eukaryota 

celler adderar de O-länkade sockerenheterna till hydroxylgrupperna hos serine eller threonine. 

Vad de O-länkade sackariderna utgörs av skiljer sig dock mellan mammalier och lägre 

eukaryoter. Hos mammalier utgörs de av en varians av socker inkl N-acetylgalaktosamin, 

galaktos och sialic syra (NeuAc). Hos lägre eukaryoter som jäst består de framförallt utav 

mannosenheter, men kan även bestå utav galaktos. Olika värdar kan tillsätta O-länkade socker 

vid olika aminosyror på samma protein och det har dessutom visat sig att P.pastoris ibland 

glykosylerar protein som inte alls är glykosylerade i sin nativa form 10.

Genetiska modifieringar av jäst

Många försök har gjorts det senaste decenniet att modifiera de biosyntetiska 

glykosyleringsreaktionsvägarna i jäst mot humanlik glykosylering. De initiala stegen för N-

glykosylering är som tidigare beskrivits likadana för jäst och människa, men en rad 

efterföljande reaktioner utförda av glykosyltransferaser i Golgiapparaten skiljer sig. År 1992 

lyckades man isolera och klona genen som ansvarar för den jästspecifika initieringen av den 

golgi lokaliserade N-glykosyleringen i jästen S.cerevisiae. Alla framgångsrika försök som 

gjorts att humanisera N-glykosyleringen i jäst har inriktats på att ta bort gener som är 

involverade i jästspecifik hypermannosylering. Detta följdes av införseln av gener kodande 

för enzym som katalyserar syntesen, transporten och tillägget av humana socker. År 2003 

inkom rapporter om produktion av sockerkedjor av mammalietyp i jästen P.pastoris 11.

Man förväntar sig att jäst baserad produktion kan sänka produktionskostnaderna för 

proteinbaserade läkemedel, genom snabbare och tekniskt mindre komplicerade 

odlingsförfaranden än för mammalieceller. En stor fördel med jäst är också att de kan styras 

att uttrycka glykoprotein med stor homogenitet, till skillnad från mammalieceller. Detta ger 

bättre förutsättningar för att skala upp bioprocesser och att få dem godkända av läkemedels 

kontrollerande instanser så som exempelvis det amerikanska Food and Drug Administration 

(FDA). För att få en process för tillverkning av terapeutiska glykoproteiner godkänd krävs 

bland annat en detaljerad redogörelse för alla ingående aktiva substanser. Processen följs 
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sedan upp med jämna mellanrum för att säkerställa produktkvalitén. En varians i 

glykanstrukturerna hos terapeutiska glykoproteiner, vilket är vanligt hos 

mammaliecelltillverkade glykoproteiner, ger också en varians i terapeutisk aktivitet vilket 

komplicerar förfarandet med att ha kvar tillverkningstillståndet för läkemedlet. En annan 

fördel med produkthomogenitet är att det blir enklare att utreda betydelsen av en speciell 

glykanstruktur för viktiga kliniska egenskaper såsom specifik biologisk aktivitet, 

halveringstid eller vävnadsdistribution 12.

Terapeutiska glykoproteiner på marknaden

År 2006 hade omkring 165 biofarmaceutiska produkter erhållit ett godkännande, dessa 

produkter omfattar bl a rekombinanta proteiner och monoklonala antikroppar. De fem främsta 

sjukdomsområdena för biofarmaceutika omfattar cancer, diabetes, tillväxtstörningar, 

blodsjukdomar och hepatit. Fortfarande leder erytropoietin marknaden, med de högsta 

försäljningssiffrorna 13.

E.coli och mammalieceller av CHO och BHK typ är fortfarande de vanligaste 

uttryckssystemen för proteinbaserade läkemedel. E.coli används då glykosylering av proteinet 

ej krävs för terapeutisk effekt, såsom fallet är för t ex insulin. 

Jästen Saccharomyces cerevisiae har använts som uttryckssystem för produkter inom bl a 

områdena antikoagulantia, insulin och vaccin, och även de när glykosylering ej krävs.

Transgena organismer som uttryckssystem är fortfarande under utveckling. Ett litet antal 

produkter har tillverkats i mjölken från transgena djur, men dessa befinner sig fortfarande i 

kliniska prövningar 14.

Godkända biofarmaceutika i Sverige se bilaga 1 

Resultat av laboration

Den metylotropiska jästen Pichia pastoris användes i en methanol-limited fed-batch 

technique (MLFB) för att uttrycka det rekombinanta proteinet PSGL-1/mIgG2b extracellulärt. 

För att analysera produktiviteten och kvaliteten hos proteinet användes western analys och 

ELISA. Western blot visade att det önskade proteinet, med en molekylär storlek (som dimer) 
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av 250 kDa kunde detekteras i mediumet, men att det blivit kraftigt fragmenterat. Resultaten 

från ELISA visade att produktiviteten nådde ett maximum av 196 mg/L vid ca 24 h.

Tillvägagångssätt

I denna laboration användes jästen P.pastoris GS115 (Mut+). En förkultur bereddes genom 

att en koloni av jästen blandades i BMGY lösning (recept se bilaga 3) i en skakflaska. Denna 

förkultur inkuberades under rotation i 50 timmar vid 180 rpm och 30C, tills dess att OD600

2.

I en bioreaktor om 1.0 L innehållande 5% (w/v) glycerol, 2,5% peptone och 1,25% 

jästextrakt, inokulerades förkulturen. Följande parametrar kontrollerades; temperaturen hölls 

vid 30C som är ett bra startvärde för proteinuttryck. Det lösta syret i mediet hölls vid 20% 

eftersom jästen behöver syre för att metabolisera glycerol och metanol. pH:t var 6,0 för 

optimal tillväxt och omrörningen höll 700 rpm för att erhålla lika syrekoncentration i mediet 

15.

MLFB tekniken består av tre faser. Initialt växer cellerna på glycerol för att generera 

cellmassa. Under denna fas produceras inget rekombinant protein eftersom glycerolen 

undertrycker AOX1 promotorn. Under nästa fas matar man cellerna med begränsade mängder 

av glycerol för att erhålla mer cellmassa, men även för att börja en svag induktion av AOX1 

promotorn. Små mängder av rekombinant protein och av enzymet alkoholoxidas kan 

produceras under detta steg. Produktionen av alkoholoxidas underlättar sedan övergången till 

metanol som är den tredje fasen. Tillförseln av metanol inducerar AOX1 promotorn och 

produktionen av rekombinant protein. Det är viktigt att metanolen tillförs i en sådan takt att 

det lösta syret i mediet hålls på en nivå av 20-30% så att mängden syre är tillräcklig för de 

kemiska reaktionerna involverade i metanol metabolismen16.

P.pastoris förbrukar syre för tillväxt, men syre krävs även för det första steget i metanol 

katabolismen. Man kan använda sig av så kallade oxygen spikes för att kontrollera att 

hastigheten av metanoltillförseln är lämplig. Det innebär i korthet att om metanoltillförseln 

avbryts bör syre nivåerna stiga. Detta eftersom det visar att metanoltillförseln inte överskrider 

konsumtionshastigheten. Ackumulering av metanol i tanken kan vara toxiskt 17.
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Analysmetoder

Celltillväxt

För att kontrollera att cellerna växte som de skulle användes måttet OD600 (optical density at 

600 nm). 

ELISA

För att mäta koncentrationerna av rekombinant protein extracellulärt och intracellulärt 

användes ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay). I korthet innebär denna metod att en 

platta med brunnar täcks med en primär antikropp (riktad mot proteinet). Brunnarna blockeras 

med en 1% BSA i PBS lösning. Därefter tillsätts standard och prover. En sekundär antikropp 

tillsätts, denna antikropp är länkad till ett enzym som katalyserar en reaktion som ger en 

färgad produkt beroende av koncentrationen rekombinant protein. Mellan och efter varje 

inkubering tvättas brunnarna och varje inkubering varar i 2 timmar. 

Western blot

Denna metod påvisar om ett specifikt antigen finns i en blandning av protein, detta med hjälp 

av antikroppar riktade mot antigenet. Proteinerna separeras med hjälp av elektrofores i en

polyakrylamidgel, där de vandrar in och var de hamnar beror av deras molekylstorlek. Under 

elektrisk spänning tvingas de separerade proteinerna över på ett tunt membran som inkuberas 

med antikroppar riktade mot det specifika proteinet som man söker 18. Målproteinet kan 

sedan detekteras visuellt med hjälp av att antikroppen som binder till målproteinet reagerar 

med något substrat så att en färgreaktion uppstår.

Resultat och diskussion

Under beredningen av förkulturen var celltillväxten långsam, drygt 50 timmar krävdes för att 

erhålla ett OD600 på 2. En anledning till detta kan vara att de odlade cellerna som användes 

hade blivit för gamla. 
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Resultatet från western analysen visar att det önskade proteinet PSGL-1/mIgG2b kan påvisas i 

proven både som en dimer då den har storleken 250 kDa, och som monomer med storleken 

125kDa. Western analysen påvisar även fler fragment vilket indikerar proteolytisk 

degradering av det rekombinanta proteinet (se figur 1, bilaga 2). Proteaser är enzym som 

främst är aktiva vid neutralt pH. Proteasaktiviteten kan hämmas om pH:t i 

fermenteringsmediet sänks till 3.0. Tillsats av casaminosyror kan också minska nedbrytningen 

av det rekombinanta proteinet då de är ett konkurrerande substrat till proteaserna. En annan 

tänkbar orsak är om cellerna slutar växa och producera pga att proteinet är giftigt eller om 

metanoltillförseln går för långsamt så att uttryck av protein ej kan upprätthållas. 

Den maximala proteinkoncentrationen uppmättes till 196.0 mg/L (se figur 2, bilaga 2). Detta 

efter ca 24 timmar. Mängden uttryckt protein kan påverkas av den cellmassa som genereras 

under glycerol-fed-batch fasen. Genom att variera tiden som denna fas pågår kan mängden 

uttryckt protein optimeras. Mätningar av våtcell massa eller OD600 under denna fas kan ge 

hänvisning om när lämplig cellmassa uppnåtts. 

Diskussion

Framtidsutsikter för terapeutiska glykoproteiner

Uttryckssystem i framtiden

Mammalieceller står för den största produktionen av proteinbaserade läkemedel då det krävs 

posttranslationella modifieringar, ffa glykosylering, detta trots sina nackdelar som 

produktionssystem. Mammaliecellkulturer är tekniskt komplicerade, långsamma och dyra, 

dessutom finns alltid risken för överföring av mammaliepatogener. Mammaliecell ursprugna 

glykoprotein är ofta heterogena vad gäller glykankomponenten. Denna varians kan påverkas 

av sådant som cellkultur förhållanden, och kan bli problematisk eftersom olika produkt 

glykoformer har olika terapeutiska egenskaper som är svåra att förutse 19.

Det finns alternativa produktionssystem (förutom jäst som behandlats tidigare) som kan utföra 

glykosylering, t ex insekts- och växtceller samt transgena organismer. I korthet tas deras 

framtidsutsikter som uttryckssystem för terapeutiska glykoproteiner upp här. 
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Insektsceller

Det system som undersökts mest är insektsceller infekterade med rekombinant baculovirus. 

Det har dock visat sig att detta system har sina begränsningar när det gäller produktion av 

glykoterapeutika med mammalieliknande modifikationer. Insektsceller är okapabla att 

syntetisera sialyserade laktosamin komplex-typ N-glykaner eller sialyserade core-1 O-

glykaner och är därför ej lämpliga för produktion av rekombinanta farmaceutiska 

glykoprotein för kliniskt bruk 20.

Växtceller

Som högre eukaryoter kan växter producera komplicerade protein med posttranslationella 

modifieringar liknande de mammaliecellerna gör. Dessutom minskar risken för kontaminering 

av humana patogener gömda i mammaliecellerna 21.

Det finns dock stora strukturella skillnader mellan växt och mammalie N-länkade glykaner. 

Dessa skillnader gör det svårt att administrera dessa produkter parenteralt, eftersom 

immunogena reaktioner uppstår. Då människan konstant utsätts för växtglykoproteiner via 

födan anser man att växt tillverkade farmaceutika borde vara okej att administrera oralt eller 

för topikalt bruk 22. Nyliga framgångar med mossarten Physcomitrella patens har visat att 

genetisk modulering är möjlig för att skapa icke-immunogena glykaner i växter 23.

Transgena organismer

Produktion av biofarmaceutika i dessa organismer är under utveckling och har så varit det 

senaste årtiondet. Vanligt är att använda mjölk eller ägg från transgena djur för att uttrycka 

terapeutiska proteiner. Problemet är att glykosyleringen av protein i mjölk eller ägg från 

transgena djur skiljer sig något från glykosyleringen hos människan. Detta skulle kunna utlösa 

immunologiska reaktioner eller andra komplikationer hos människan 24.
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uppsats.
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Bilagor
Bilaga 1. Godkända biofarmaceutiska läkemedel i Sverige, med tillverkningssystem

Rekombinanta blodfaktorer

Helixate Nexgen (octocog alfa); CSL Behring BHK-celler

Advate (octocog alfa); Baxter CHO-celler

ReFacto (moroktokog alfa); Wyeth, BioVitrum CHO-celler

Kogenate Bayer (octocog alfa); Bayer CHO-celler

Recombinate  (octocog alfa); Baxter mammaliecell linje

Novoseven  (eptacog alfa); Novo Nordisk BHK-celler

Benefix (nonacog alfa); Wyeth CHO-celler

Rekombinanta trombolytika och antikoagulantia

Metalyse (teneteplas); Boehringer Ingelheim CHO-celler

Rapilysin (reteplase); Roche e.coli

Actilyse (alteplase); Boehringer Ingelheim CHO-celler

Refludan (lepirudin); Pharmion S. Cerevisiae

Xigris (drotrecogin alfa); Lilly human cell linje

Rekombinanta hormon

Insulin 

Exubera inhalationspulver; Pfizer e.coli

Levemir; NovoNordisk s.cerevisiae

Apidra; Sanofi-aventis e.coli

Actrapid/ Insulatard/Mixtard; NovoNordisk, Orifarm s.cerevisiae

Novomix 30; NovoNordisk s.cerevisiae

Lantus; Sanofi-aventis e.coli

Optisulin; Sanofi-aventis e.coli

Novorapid; NovoNordisk s.cerevisiae

Insuman; Sanofi-aventis e.coli

Humalog; Lilly e.coli

Humulin; Lilly e.coli
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Rekombinant humant tillväxthormon

Genotropin; Pfizer, Orifarm/Humatrope; Lilly/Norditropin; NovoNordisk /NutropinAq; 

Ipsen Scandinavia/Omnitrope; Sandoz/Zomacton; Ferring  (somatropin)

e.coli

Saizen (somatropin); Serono mammalieceller

Follikelstimulerande hormon

Puregon (follitropin beta); Organon CHO-celler

Gonal-f  (follitropin alfa); Seronon CHO-celler

Övriga hormon

Luveris; Seronon, rekombinant humant luteiniserande hormon CHO-celler

Forsteo; Lilly, medel som reglerar kalciumomsättningen e.coli

Ovitrelle; Seronon, koriongonadotropin alfa CHO-celler

Glucagon (glukagon); NovoNordisk, antihypoglykemiskt hormon S.cerevisiae

Rekombinanta tillväxtfaktorer

Erythropoietin

Aranesp (darbepoetin alfa); Amgen CHO-celler

NeoRecormon  (epoetin beta); Roche CHO-celler

Eprex (epoetin alfa); Janssen-Cilag

Granulocyt-makrofag kolonistimulerande faktor

Neulasta (pegfilgrastim); Amgen e.coli

Neupogen (filgrastim); Amgen e.coli

Övriga tillväxtfaktorer

Increlex (mekasermin); Ipsen Scandinavia e.coli

Kepivance (palifermin); Amgen e.coli

Rekombinanta interferoner och interleukiner

Interferon-
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Pegasys (peginterferon alfa-2a); Roche e.coli

PegIntron (peginterferon alfa-2b); Schering-plough e.coli

ViraferonPeg (peginterferon alfa-2b); Schering-plough e.coli

Intron A (interferon alfa-2b); Schering-plough e.coli

Roferon-A (interferon alfa-2a); Roche e.coli

Interferon-

Refib (interferon beta-1a); Serono CHO-celler

Avonex (interferon beta-1a); BiogenIdec CHO-celler

Betaferon (interferon beta-1b); Bayer e.coli

Övriga

Kineret (anakinra); Amgen, immunsuppressiva medel e.coli

Rekombinanta vaccin

Hepatit 

HBVAXPRO vaccin mot hepatit B; Sanofi Pasteur MSD S.cerevisiae

Twinrix vaccin mot hepatit A och B; GlaxoSmithKline S.cerevisiae

Avaxin vaccin mot hepatit A; Sanofi Pasteur MSD humana diploida celler

Havrix vaccin mot hepatit A; GlaxoSmithKline humana diploida celler

Engerix-B vaccin mot hepatit B; GlaxoSmithKline S.cerevisiae

Infanrixhexa kombinations vaccin; GlaxoSmithKline S.cerevisiae bl a 

Övriga

Gardasil vaccin mot virusinfektion; Sanofi Pasteur MSD S.cerevisiae

Dukoral

Monoklonala antikroppar

Xolair (omalizumab); Novartis, antiastmatika CHO-celler

Zevalin(ibritumomabtiuxetan); Bayer CHO-celler

Erbitux (cetuximab); Merck mammalieceller

Raptiva (efalizumab); Serono, selektivt immunsupp. medel CHO-celler

Avastin (bevacizumab); Roche CHO-celler

Tysabri (natalizumab); BiogenIdec, selektivt immunsupp. medel mammalieceller
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Humira (adalimumab); Abbott, selektivt immunsupp. medel CHO-celler

MabCampath (alemtuzumab); Bayer mammalieceller

Herceptin (trastuzumab); Roche

Remicade (infliximab); Schering-Plough, selektivt immunsupp. medel

Synagis (palivizumab); Abbott, virushämmande medel human, murin antikropp

Zenapax (daclizumab); Roche, selektivt immunsupp. medel human antikropp

Mabthera (rituximab); Roche CHO-celler

Simulect (basiliximab); Novartis, specifikt immunsupp. medel mus-human antikropp

Reopro (abciximab); Lilly, trombocytaggregationshämmare

Övriga rekombinanta produkter

InductOs (dibotermin alfa); Wyeth, medel som påverkar mineralisering, CHO-celler

Rekombinanta enzym

Myozyme (alglukosidas alfa); Genzyme CHO-celler

Aldurazyme (laronidas); Genzyme CHO-celler

Fabrazyme (agalsidas beta); Genzyme CHO-celler

Replagal (agalsidas alfa); Shire HGT human cell-linje

Fasturtec (rasburikas); Sanofi-aventis S.cerevisiae

Pulmozyme (dornas alfa); Roche CHO-celler

Nukleinsyre baserade produkter

Macugen (pegatanib); Pfizer

Övriga

Enbrel (etanercept); Wyeth, selektivt immunosuppressivt medel CHO-celler

Beromun (tasonermin); Boehringer Ingelheim e.coli
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Bilaga 2. Resultat från laboration

Figur 1. Western blot. T2=0h (efter glycerol batch fas), T3=7,65 h, T4=19,43 h, T5=23,45 h, 

T6= 43,65 h

Figur 2. Total proteinkoncentration vs tid
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Bilaga 3. Recept BMGY-medium

Buffered Glycerol-complex Medium (1 liter)

1% yeast extract

2% peptone

100 mM potassium phosphate, pH 6.0

1,34% YNB

4 x 10-5% biotin

1% glycerol

1. Dissolve 10 g of yeast extract, 20 g peptone in 700 ml water.

2. Autoclave 20 minutes on liquid cycle.

3. Cool to room temperature, then add the following and mix well:

100 ml 1 M potassium phosphate buffer, pH 6.0

100 ml 10X YNB

2 ml 500X B

100 ml 10X GY

(Recept från EasySelectTM Pichia Expression Kit, Invitrogen life technologies)


