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Tagga proteinet och få koll på läkemedlet! 

 
Moderna läkemedelsproducenter har ett problem: det finns tusentals potentiella aktiva substanser för    
läkemedel, men det är för dyrt i både tid och pengar att undersöka dem var för sig på traditionellt sätt.  
Det finns ett stort behov att snabbt kunna screena många aktiva substanser och deras verkan på 
kroppens proteiner.  Biacore-teknologin ger en lösning på detta. Denna teknologin tar hjälp av Biacore 
som är en apparat som i dag används i den farmaceutiska industrin för att på ett snabbt sätt kunna 
utesluta icke-relevanta substanser. För att kunna göra detta måste dessa läkemedelssubstanser kunna 
binda till målproteinet via en så kallad  tagg. Taggen är en liten proteinbit. Förutom i screenings-syfte 
används Biacore-teknologin också för att efterlikna vad som sker med aktiva läkemedelssubstanser när 
de upptas av kroppen. Biacore-teknologin kan med andra ord tala om för oss hur och hur länge ett 
läkemedel som man har tagit upp verkar. Dess verkningsförmåga är lika med hur länge den relevanta 
substansen sitter bunden till målproteinet vi studerar. Det är därför av stor vikt att bindningen mellan 
taggen och Biacoren är stark. 
 
Som forskare behöver man kunna arbeta med proteiner som är lätta att hantera. För att kunna få fram 
lätthanterligare proteiner har man på senare tid börjat använda fusiontaggteknologin. Fusiontagg-
teknologin går ut på och fästa en tagg på proteinet av intresse.  Det finns en mängd olika taggar med 
olika egenskaper. 
 
Mitt examensarbete har gått ut på att undersöka hur lätthanterliga två målproteiner blev när de taggades 
med två små taggar. Studien visade att målproteiner som var taggade med den ena taggen var lättare att 
hantera jämfört med den andra taggen. Biacore-studien gick ut på att undersöka hur stabil kopplingen 
var när målproteinet var bundet till Biacoren via den ena taggen samt den andra taggen. Resultat visade 
att målproteiner som band via ena taggen hade bättre bindningsförmåga till Biacoren än när den andra 
taggen användes. En stark bindning mellan taggen och Biacoren innebär att målproteinet fäster starkt 
till plattan som finns i Biacore-apparaturen. Detta i sin tur innebär att man med större säkerhet mäter 
bara bindningsförmågan mellan själva målproteinet och den aktiva substansen. Det vill säga bindningar 
konkurrerar inte ut varandra vilket i sin tur resulterar i en noggrannare mätning. 
 
 
  
 
Handledare: Anders Cavallin, Ylva Härdig, Stina Oredsson 
Examensarbete 30 hp i cell - och molekylärbiologi 2009 
Institutionen för cell- och organismbiologi, Lunds universitet 
AstraZeneca Lund 
 



Evaluation of expression, solubility of SUMO, Avi and HALO fusion 
proteins expressed in E.coli and use of Avi-tag in a Biacore application 

 
Emina Karamehmedovic 

 

 Abstract 
 
It is a major challenge to obtain recombinant proteins in a soluble and highly purified form for 
biochemical studies, e.g. in Biacore. One way to meet this challenge is to use fusion tag technology, 
which can improve solubility and soluble expression levels of proteins as well as simplifying 
purification methods. In this study we evaluated the impact of the three tags Avi, SUMO and HALO on 
these properties when fused to two difficult-to-express proteins X5 and X7 by using E. coli expression. 
We also studied the feasibility of utilising the Avi-tag, which is specifically biotinylated in vivo, for 
capturing of X5 on Biacore chips compared to using the His-tag/antiHis interaction. Our results show 
that SUMO-tag enhanced solubility compared to Avi and where Avi-tag improved stability of obtained 
Biacore data. 
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