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Abstrakt 

Ankyloserande spondylit (AS) är en inflammatorisk sjukdom i bäcken- och ryggleder 

och är starkt kopplat till den genetiskt förvärvade HLA-B*27. Idag används en 

konventionell PCR metod som screening för att identifiera om en individ bär på HLA-

B*27. Nya kommersiella kit för realtids PCR (AnDiaTec, Kornwestheim, Tyskland) 

och mikroarraymetodik (Medizinische Labordiagnostika AG, Lübeck, Tyskland) har 

utvecklats för att identifiera HLA-B*27. Syftet med studien är att jämföra dessa två 

PCR kit med det konventionella PCR kit:et (OlerupSSP®, Stockholm, Sverige) som 

används i rutin. Biobankprover från totalt 51 individer som tidigare screenats för HLA-

B*27 med det konventionella kit:et användes. Resultaten från realtids PCR och 

mikroarraymetodiken jämfördes med de resultat som biobankproverna tidigare erhöll 

med det konventionella kit:et. Realtids PCR gav exakt samma resultat som det 

konventionella kit:et med perfekt överensstämmelse enligt Cohens Kappa koefficient. 

Mikroarraymetodiken erhöll två ogiltiga resultat och fick därmed lägre specificitet och 

lägre kappa-värde. Slutsatsen är att realtids PCR är den mest effektiva av de två, men 

jämfört med den konventionella PCR metoden är den dyr.  

 

Nyckelord: HLA-B*27, realtids PCR, mikroarray, konventionell PCR 
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Introduktion 

Ankyloserande spondylit 

Spondyloartrit (SpA) är ett samlingsnamn för sjukdomar som karaktäriseras av 

inflammatorisk ryggsmärta, entesit och extraskeletala manifestationer från ögon, hud 

och mag-tarmkanalen. Till SpA räknas bland annat ankyloserande spondylit (AS), 

psoriasisartrit (PsA) och reaktiva artriter (ReA). Patienter med SpA utgör 0,5 % av 

befolkningen i södra Sverige (1). Ungefär hälften av dem har AS, som är starkt kopplat 

till den genetiskt förvärvade human leukocyte antigen (HLA)-B*27. Detta är ett 

histokompatibilitetsantigen av klass I och kodas av HLA-genen som hittas på 

kromosom 6p21.3 (2). Exon 2 och 3 i HLA-genen kodar för alfa-1 och alfa-2 

domänerna på antigenet som binder till proteiner. Specificiteten för proteinbindningen 

hos klass I molekyler beror på polymorfismer i dessa två exoner (3).

Figur 1: Schematisk figur över kromosom 6 som visar att gener för kodning av HLA 

komplexet hittas vid 6p21.3. Dessa gener kan koda för HLA klass I eller klass II.  

Källa: https://ghr.nlm.nih.gov/condition/ankylosing-spondylitis 

HLA-B*27 

HLA-B*27 uttrycks hos 16 % av populationer i norra Sverige och 10 – 12 % av 

populationer i centrala och södra Sverige (4). Hos 94 % av individer med AS uttrycks 

HLA-B*27 och existerar som fria molekylkedjor av β2-mikroglobulin. Dessa binder 

starkare till 3DL2 receptorer på immunoglobulin för mördarceller (KIR-3DL2) än vad 
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andra HLA klass I proteiner gör. Inbindning till KIR-3DL2 främjar ökad överlevnad hos 

naturliga mördarceller (NK) och T-leukocyter med differentieringsantigen (CD) 4+. 

Denna mekanism är proinflammatoriskt för SpA sjukdomar (5). Däremot är det inte 

tillräckligt att identifiera HLA-B*27 hos en individ för att ställa diagnosen AS, eftersom 

en stor del av befolkningen bär på en subtyp av HLA-B*27 som inte är kopplad till 

utveckling av AS (6). 

 

Nomenklatur och subtyper 

Genen för HLA är väldigt polymorf vilket är orsaken till att det finns ett högt antal av 

alleler för HLA-B. Allelerna delas in i subtyper eftersom många av allelerna är lika 

varandra (2). Nomenklaturen för HLA fungerar som följande: bokstaven efter HLA 

anger vilken gen det är medan asterisken separerar genen och allelen (figur 2). Allelen 

kan följas av ett kolon och en siffra som hänvisar vilken subtyp av allelen det är (7).  

  

 

Figur 2: Förklaring över hur nomenklaturen för HLA används för att klassificera olika 

HLA alleler. Källa: http://hla.alleles.org/nomenclature/naming.html 
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Det finns flera olika subtyper av HLA-B*27 och vissa av dessa orsakar inte en 

utveckling av AS. Subtypen beror på vilket protein individens HLA-B*27-allel 

producerar. Det finns en tydlig geografisk och etnisk skillnad gällande uppdelningen av 

vilka subtyper som orsakar AS. Subtyperna HLA-B*27:01, -27:02, -27:05, -27:08 och -

27:09 hittas främst hos kaukasiska populationer, medan -27:04, -27:06 och -27:07 

endast hittas hos asiatiska populationer (6). I till exempel den kinesiska regionen 

Xinjiang Uygurs har 27,4 % av AS patienter subtypen B*27:04 och 58,9 % har 

B*27:05, men jämfört i regionen Bubei har 90,4 % av AS patienter B*27:04 medan 

ingen har B*27:05 (8). B*27:03 är överrepresenterad i västafrikanska och 

afroamerikanska populationer. HLA-B*27:05 är den subtypen som kan hittas i nästan 

alla populationer och ansvarar för 90-96% av HLA-B*27 positiva individer i euro-

kaukasiska populationer (6). Studier har visat att andra icke-HLA gener som t.ex. 

interleukin-23 receptorn (IL23R) samspelar med HLA-B*27 för att utveckla AS (9). 

Eftersom HLA-B*27 är starkt kopplat till SpA sjukdomar används idag en 

konventionell polymeraskedjereaktions (PCR) metod som screening för att identifiera 

om en individ bär på HLA-B*27. 

 

PCR 

PCR används för att amplifiera en specifik målsekvens av extraherat 

deoxiribonukleinsyra (DNA), i detta fall är målsekvensen den sekvens som kodar för 

HLA-B som är intressant. Amplifieringen sker med hjälp av startsekvenser (primerpar) 

som är komplementära för specifika sekvenser och binder till enkelsträngat mål-DNA 

som har dessa specifika sekvenser och förlängs med fria nukleotider (dNTP) av enzymet 

Taq-polymeras, magnesiumjoner och en buffert som behåller reaktionslösningarna på 

ett lämpligt pH och jonstyrka. Blandningen av magnesiumjoner och buffert måste 

dessutom optimeras tillsammans med hybridiseringstemperaturen. För att reaktionerna 

ska ske effektivt behövs det olika optimala temperaturer. Denaturering av 

dubbelsträngat DNA (dsDNA) till enkelsträngat (ssDNA) sker runt 95°C. För att 

primerparen ska hybridisera till ssDNA krävs en lägre temperatur runt 50-65°C. För att 

Taq-polymeras ska fästa till primerparen och syntetisera en komplementär sträng 

behövs en temperatur på 72°. Dessa tre steg upprepas i cykler för att ge upphov till ett 

högt utbyte av amplifierat DNA. Kontroll av dessa förändrade temperaturer görs med 
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hjälp av värmecyklande (thermal cycler) instrument. Idag finns det flera kommersiella 

kit som har optimerade PCR mixlösningar med enzym och sekvensspecifika primerpar 

(SSP) som amplifierar olika specifika sekvenser. För att detektera om PCR reaktionen 

har resulterat i amplifierat DNA används traditionellt elektrofores (10).  

 

Elektrofores används för att separera molekyler beroende på laddning, förhållandet 

mellan laddning och massa samt storlek och form. Metoden uppnår detta med hjälp av 

en spänningsgradient som får laddade molekyler, t.ex. DNA, att vandra mot den 

positiva eller negativa polen i ett medium. Konventionellt gjuts en agarosgel som 

används som medium för att separera molekylerna med elektrofores (10). Idag finns det 

automatiserade instrument som t.ex. ”4200 Tapestation” till vilken man köper färdiga 

ScreenTape-plattor som gelelektroforesen utförs i. Förutom den konventionella 

elektroforesmetoden har exempelvis realtids PCR och mikroarray metoder utvecklats 

som använder sig av andra metoder för att detektera amplifieringen. 

 

Realtids PCR 

Realtids PCR, även känt som kvantitativ PCR (qPCR), är en metod som kombinerar 

amplifiering och detektion av DNA till ett gemensamt steg. Detta uppnås genom att 

PCR mixen utöver polymeras, nukleotider och primer även innehåller oligonukleotider 

inmärkta med fluorescerande färgmolekyler (prober) vars reaktion med PCR 

produkterna går att mäta kontinuerligt under varje cykel av PCR reaktionen. Det finns 

generellt två typer av prober: icke-specifika och sekvensspecifika prober. De 

sekvensspecifika proberna är designade att hybridisera till en komplementär DNA 

sekvens (11). Proben består av två delar, en reporter och en quencher. Reportern är den 

del som ansvarar för fluorescensbildning, den kan däremot inte avge färg när den är 

bunden till quenchern vars funktion är att hämma fluorescensen. När polymeraset i PCR 

mixen bildar en komplementär DNA sekvens med mål-DNA som templat stoppas den 

av proben vilket aktiverar endonukleas som bryter ner proben till korta 

nukleotidsekvenser (figur 3). Detta frisätter reportern från quencher och den börjar 

därför avge fluorescens vars våglängd detekteras av qPCR instrumentet. Dessa qPCR 
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instrument, som exempelvis 7500 Fast Real-time PCR system av Applied Biosystems, 

är utvecklade med flera kanaler för att detektera olika våglängder samtidigt. Det öppnar 

upp möjligheten för att detektera två eller flera prober och primerpar samtidigt, så kallat 

duplex respektive multiplex qPCR (12).  

 

 

Figur 3: Schematisk figur över hur realtid PCR fungerar. Proben innehåller en 

fluorescerande reportermolekyl som hämmas av quenchermolekylen. Proben 

hybridiserar till målsekvensen och klyvs sedan av polymeraset som förlänger primern 

vilket frigör reportern och en fluorescensbildning sker. Källa: 

https://www.dkfz.de/gpcf/lightcycler480.html 

 

Kommersiella qPCR kit designade för att detektera specifika genotyper använder sig 

ofta av duplex PCR. PCR mixen från kit:et innehåller primers riktade till två olika 

målsekvenser. Det ena primerparet amplifierar den experimentella sekvensen; den 

sekvensen som ska undersökas. Det andra primerparet amplifierar en kontrollgen som 

alltid ska vara med i analysen och fungerar därmed som en internkontroll. När två 

prober med olika fluorescerande färger som t.ex. FAM och VIC används, är den ena 

proben designad att binda till den experimentella sekvensen medan den andra binder till 

kontrollsekvensen. Detta innebär att när exempelvis våglängden för FAM detekteras har 

den specifika sekvensen amplifierats och provet innehåller den sökta gensekvensen, 
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medan detektion av VIC-fluorescens är en indikation på att provet innehåller DNA samt 

att PCR amplifieringen har fungerat (13). Förutom realtids PCR används prober även i 

andra metoder som t.ex. mikroarraymetoden.   

 

Mikroarray 

Mikroarraymetoden använder sig av objektglas preparerade med reaktionsfält fixerade 

med prober (figur 4A, B). Dessa prober består av ssDNA som är komplementära till de 

sekvenser som ska detekteras. Varje reaktionsfält har olika prober fixerade till bestämda 

punkter på fältet och dessa prober är komplementära till olika sekvenser (figur 4C). Det 

innebär att med ett DNA-prov kan man testa för flera sekvenser samtidigt. Flera av 

punkterna i reaktionsfälten är kontrollpunkter som DNA-sekvenser ska hybridisera till 

för att påvisa att metoden utfördes korrekt, medan andra kontrollpunkter testar för 

kontamination och ska därför inte påvisa DNA för att testet ska bli godkänt. Mål-DNA 

amplifieras med en PCR-mix som innehåller fluorescensinmärkta primerpar. PCR-

produkten appliceras till reaktionsfälten och vid inkubation hybridiserar DNA-

sekvenserna till proberna. Därefter sköljs obundet DNA bort (12). När mikroarrayglaset 

sedan analyseras i en fluorometrisk skanner går det att detektera om DNA har bundit till 

proberna. Bildas en fluorescens vid kontrollpunkterna samt testpunkterna kan man 

påvisa att den sekvens som objektglaset är designat att testa för är närvarande i mål-

DNA.  

 

Figur 4: A) En variant av objektglas som används med mikroarraymetoden. B) 

Reaktionsfält på detta mikroarrayglas. C) Bild på fluorescensbildning hos 

reaktionsfältets olika prober, där varje cirkel är en samling av identiska prober. 
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Modifierad och hämtad från: 

https://www.euroimmun.com/uploads/tx_flexslider/euroarray_scan_gr01.jpg 

 

Syftet med studien är att jämföra två PCR kit för screening av HLA-B*27 utvecklade 

för realtids PCR och mikroarrayteknik med kit:et för konventionell PCR. Jämförelsen 

kommer baseras på om realtids PCR och mikroarray ger samma resultat som det 

konventionella kit:et gör, men jämförelsen kommer även lägga fokus på för- och 

nackdelar med de två olika kit:en och hur det är att arbeta med dem samt en diskussion 

om den ekonomiska aspekten.  
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Material och metod 

Provmaterial 

Biobankprover från individer som tidigare har screenats för HLA-B*27 användes som 

provmaterial för realtids PCR och mikroarray. Dessa prover extraherades och 

analyserades enligt rutin med QiaSymphony (QIAGEN, Hilden, Tyskland) respektive 

OlerupSSP® HLA-B*27 kit:et (OlerupSSP®, Stockholm, Sverige) och de sparade 

resultaten jämfördes med resultaten som erhölls efter utförande av realtids PCR och 

mikroarray.  

 

Extraktion av DNA 

DNA extraherades från EDTA helblod från 51 individer med hjälp av QiaSymphony 

(QIAGEN, Hilden, Tyskland). I början av instrumentets extraktionsprogram tillsattes en 

detergentsbuffert som lyserade cellerna vid 56°C. Sedan tillsattes magnetiska silicakulor 

till varje prov. När fritt DNA hade bundit till silicakulorna separerades DNA från lysatet 

med magnetism. DNA eluerades med 200 µl elueringslösning vilket separerade DNA 

från silicakulorna och resulterade i 200 µl extraherat DNA.  

 

Konventionell PCR med OlerupSSP® kit:et 

Extraherat DNA från 51 individer amplifierades med en PCR Master Mix (0,04 U/µl 

Taq polymeras, 0,2 mmol/l dNTP, 50 mmol/l KCI, 1,5 mmol/l MgCl2, 10 mmol/l Tris-

HCl pH 8,3, 100 µg/ml cresol röd, 5 % glycerol, 0,001 % (w/v) gelatin) från HLA-B*27 

kit:et (OlerupSSP®, Stockholm, Sverige). Amplifieringslösning per prov innehöll 10 µl 

PCR master mix blandat med 6 µl dH2O och 4 µl extraherat DNA alternativt milliQ 

(blank), positiv (B*27 positiv DNA) eller negativ kontroll (B*73 positiv DNA) som 

medföljer kit:et. Amplifieringslösningarna fördelades 10 µl i två brunnar per prov i en 

mikrotiterplatta. Mikrotiterplattan täcktes med en förseglingsfilm och sattes in i 

GenePro thermal cycler (Bioer technology, Hangzhou, Kina) med följande 

temperaturprotokoll. Två minuter 94°C följt av tio cyklar 94°C i 10 sek och 65°C i 60 

sek, följt av 20 cyklar 94°C i 10 sek, 61°C i 50 sek och 72°C i 30 sek (tabell 1). 
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Amplifieringen detekterades sedan med ScreenTape-elektrofores med hjälp av 4200 

Tapestation (Agilent technologies, Santa Clara, USA).  

 

Real-tids PCR 

Extraherat DNA från 51 individer amplifierades med en ready-to-use amplifieringsmix 

från HLA-B27 real time PCR kit:et (AnDiaTec, Kornwestheim, Tyskland) som 

dessutom innehöll positiva och negativa kontroller. Till en optisk mikrotiterplatta 

tillsattes 15 µl amplifieringsmix till en brunn per prov samt en varsin brunn för blank, 

positiv och negativ kontroll. Därefter tillsattes 5 µl extraherat DNA, positiv och negativ 

kontroll samt milliQ vatten till respektive brunnar. Mikrotiterplattan täcktes sedan med 

en optisk packningsfilm. Mikrotiterplattan sattes in i 7500 Fast Real-time PCR system 

(Applied Biosystems, Foster City, USA) med följande temperaturprotokoll. Två minuter 

95°C följt av 45 cykler med 95°C i 10 sek, 58°C i 30 sek och 72°C i 30 sek (tabell 1). 

Instrumentet var inställt på att detektera reporter färgerna FAM och VIC.  

 

EUROArray microarray 

DNA från 34 individer extraherades och amplifierades med extraktionslösningar samt 

PCR master mix A och B från EUROArray HLA-B27 Direct kit:et (Medizinische 

Labordiagnostika AG, Lübeck, Tyskland). PCR mixen förberedes med 11 µl/prov av 

PCR mix A respektive PCR mix B. Extraktion av DNA utfördes genom att blanda 20 µl 

extraktionslösning 1 med 5 µl EDTA blod eller negativ kontroll som medföljde kit:et. 

Sedan inkuberades extraktionsblandningen i rumstemperatur i en minut. Till varje 

extraktionsblandning tillsattes 20 µl extraktionslösning 2. Därefter blandades 5 µl DNA 

extrakt och negativ kontroll med 20 µl PCR master mix. Som positiv kontroll användes 

5 µl positiv kontroll från HLA-B*27 kit:et (OlerupSSP®, Stockholm, Sverige). 

Reaktionsproverna amplifierades med 2720 Thermal Cycler (Applied Biosystems, 

Foster City, USA) inställt på följande PCR program. Först 95°C i fem minuter följt av 

34 cykler med 95°C i 10 sek, 67°C i 30 sek och 72°C i 20 sek (tabell 1). Därefter sattes 

temperaturen på 4°C. Titerplane-brickan (Medizinische Labordiagnostika AG, Lübeck, 

Tyskland) och EUROArray objektglasen antog 45°C i AccuBlock digital dry bath 
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(Labnet International, Edison, USA) innan PCR produkterna applicerades. PCR 

produkterna blandades med 65 µl hybridiseringsbuffert som medföljde kit:et. Därefter 

applicerades 65 µl av de blandade reaktionslösningarna till reaktionsfälten på titerplane-

brickan. EUROArray objektglasen placerades över de använda fälten på titerplane-

brickan i AccuBlock vilket startade inkuberingen mellan proverna och mikroarrayerna. 

Inkuberingen pågick vid 45°C i 60 minuter. Efter inkuberingen tvättades varje 

objektglas med tvättbuffert 1, 2 och 3 (Medizinische Labordiagnostika AG, Lübeck, 

Tyskland). Objektglasen tvättades med tvättbuffert 1, inkuberades i en minut med ny 

tvättbuffert 1, sedan i tvättbuffert 2 i exakt två minuter, sen i tvättbuffert 3 i fem 

sekunder och sist torkades de med lufttryck. Resultaten på objektglasen analyserades 

med EUROIMMUN microarray scanner (Medizinische Labordiagnostika AG, Lübeck, 

Tyskland).  

 
Tabell 1: Sammanfattning av värmecykelprogrammen för HLA-B*27 kit:et 
(OlerupSSP®, Stockholm, Sverige), HLA-B27 real time PCR kit:et (AnDiaTec, 
Kornwestheim, Tyskland) och EUROArray HLA-B27 Direct kit:et (Medizinische 
Labordiagnostika AG, Lübeck, Tyskland). 
 

OlerupSSP® Real time PCR EUROArray 
94°C / 2 min 

 
95°C / 2 min 

 
95°C / 5 min 

 
10 cyklar: 45 cykler: 34 cykler: 

94°C/10s 95°C/10s 95°C/10s 
65°C/60s 58°C/30s 67°C/30s 

 72°C/30s 72°C/20s 
20 cyklar:   

94°/10s   
61°C/50s   
72°C/30s   

   
~ 70 minuter ~ 90 minuter ~ 60 minuter 

   
 

Statistisk bearbetning 

Resultaten bearbetades statistiskt genom att sensitiviteten och specificiteten för realtids 

PCR kit:et och EUROArray kit:et beräknades genom att använda resultaten för det 

konventionella PCR kit:et som äkta värden. Sensitiviteten beräknades med formeln: 



11 

antal äkta positiva / totala antalet positiva i populationen. Specificiteten beräknades 

med formeln: antal äkta negativa / totala antalet negativa i populationen.  

Positivt prediktivt värde (PPV) och negativt prediktivt värde (NPV) beräknades med 

testpopulationernas prevalens för positiva resultat. PPV definierades som (sensitivitet x 

prevalens) / (sensitivitet x prevalens + (1 - specificitet) x (1 – prevalens)), medan NPV 

definierades som specificitet x (1-prevalens) / ((1 – sensitivitet) x prevalens + 

specificitet x (1 – prevalens)). Beräkningarna utfördes med en statistisk kalkylator från 

följande hemsida: http://www.graphpad.com/quickcalcs/clinTest1/ 

Cohen’s kappa koefficient (κ) användes som ett mått av graden av överensstämmelse 

mellan det konventionella PCR kit:et och realtids PCR kit:et eller EUROArray kit:et, 

där möjligheten att överensstämmelsen skedde av chans inkluderades. Ett κ-värde på 0 

är en överensstämmelse som sker av chans, medan 1 är ett värde för perfekt 

överensstämmelse (14). κ-värdet analyserades med en statistisk kalkylator från följande 

hemsida:  http://www.graphpad.com/quickcalcs/kappa1/. I uträkningen användes tre 

kategorier: antal positiva (A), negativa (B) och invalid (C).  
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Resultat 

OlerupSSP® kit:et och realtids PCR kit:et jämfördes med 51 prover, av dessa blev 27,5 

% screenade som positiva och 72,5 % som negativa för båda metoderna (tabell 2). Inga 

av proverna blev ogiltiga (invalid). Prevalensen för positivt resultat för denna 

testpopulation blev därför 27,5 %.  Resultaten gav en sensitivitet och specificitet på 100 

% för realtids PCR när resultaten för OlerupSSP® kit:et användes som gold standard. 

PPV och NPV resulterade också i 100 % medan Cohen’s kappa koefficient resulterade i 

1,00. EUROArray kit:et och OlerupSSP® kit:et jämfördes med 34 prover, av vilka 23,5 

% blev screenade som positiva för både OlerupSSP® och EUROArray. Däremot blev 

70,5 % screenade som negativa med EUROArray tillskillnad från 76,5 % som 

OlerupSSP® screenade som negativa. EUROArray resulterade i 6 % ogiltiga resultat. 

Prevalensen för positivt resultat för denna testpopulation blev därför 23,5 %. Dessa 

resultat gav EUROArray en sensitivitet på 100 % och en specificitet på 92 %. Med 

dessa resultat beräknades PPV som 79 % och NPV som 100 %, medan Cohen’s kappa 

koefficient blev 0,85. De 6 % som blev ogiltiga analyserades om med EUROArray och 

gav därefter negativa resultat.  

 

Tabell 2: Jämförelse i resultat, sensitivitet, specificitet, positivt predikativt värde (PPV), 

negativt PV (NPV) och Cohen’s Kappa koefficient (κ) mellan PCR kit för screening av 

HLA*B27. Realtids PCR och EUROArray kit:et jämfördes med OlerupSSP® kit:et.  

 (n = 51)  (n = 34) 

 OlerupSSP® Realtids PCR  OlerupSSP® EUROArray 

Pos (%) 27,5 27,5  23,5 23,5 

Neg (%) 72,5 72,5  76,5 70,5 

Invalid (%) 0,0 0,0  0,0 6,0 

Sensitivitet (%)  100   100 

Specificitet (%)  100   92 

PPV (%)  100   79 

NPV (%)  100   100 

κ  1,00   0,85 
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Diskussion 

Realtids PCR 

Jämförelsen mellan screening av HLA-B*27 hos en testpopulation på 51 med realtids 

PCR kit:et gav samma resultat som konventionell PCR med OlerupSSP® kit:et. Med 

100 % sensitivitet, specificitet, PPV och NPV pekar resultaten mot att alla positivt 

screenade prover med OlerupSSP® blir screenade som positiva med realtids PCR, 

likaså gällande negativa resultat. Kappa koefficienten på 1,0 mellan de två metoderna 

tyder på att de har en perfekt överensstämmelse. Liknande resultat för sensitivitet för 

qPCR hittades av Spiegelære WD et al vid screening av HLA-B*57:01 (15). Däremot 

fann de att specificiteten var lägre med qPCR än SSP PCR, detta på grund av att 

screeningen inte kunde skilja på subtypen HLA-B*57:03 och B*57:01. Vår studie hade 

inte samma problem med qPCR vilket beror på att screeningen av HLA-B*27 ska vara 

bred och täcka samtliga subtyper. Detta berör däremot en stor nackdel som realtids PCR 

kit:et har jämfört med SSP PCR kit:et från OlerupSSP®, nämligen att 

produktinformationen från AnDiaTec inte specificerar vilka HLA-B*27 alleler som 

kit:et identifierar (16). I kontrast anges det att alla HLA-B*27 alleler från B*27:01 till 

B*27:145 identifieras med OlerupSSP® kit:et (17). Överlag är informationen som 

hämtas från AnDiaTec’s bruksanvisning sparsam, till exempel anges inte 

koncentrationer för innehållet av HLA-B*27 mixen. Likaså information om vilka alleler 

som den positiva och negativa kontrollen innehåller saknas.  

 

Fördelen med realtids PCR kit:et är att amplifiering och detektion utförs i samma 

instrument vilket minskar hands-on tiden med prover och resulterar i en effektiv 

arbetsprocess. PCR programmet med realtid är ca 30 minuter längre än SSP PCR, men 

det innebär att direkt efter programmets slut erhålls ett analyssvar. Detta skiljer sig från 

SSP PCR som endast tar ca 60 minuter men där titerplattan med PCR produkterna 

måste överföras till och analyseras med tapestationinstrumentet för att detektera 

resultaten. Med realtids PCR kit:et kan andra arbetsuppgifter utföras i ca 90 minuter 

utan att ett instrumentbyte behöver inplaneras. Men överlag är det ingen stor skillnad i 

den totala analystiden mellan de två metoderna. En annan fördel med realtids PCR kit:et 

är att analysen innehåller en intern kontroll vilket utesluter att ett negativt prov sker pga 
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misslyckad amplifiering. Generellt är arbetsprocessen med realtids PCR kit:et enkel och 

effektiv även med ett högt antal prover. Däremot får reagenserna inte tinas upp fler än 

två gånger, men detta går att undvika genom att fördela reagenserna i olika rör med 

tillräcklig mängd för att analysera t.ex. tio prover.  

 

Reagenserna i realtids PCR kit:et räcker till 96 prover inklusive kontroller, medan 

OlerupSSP® kit:et räcker till 48 dubbelprover. Rent ekonomiskt betyder det att med 

realtids PCR blir kostnaden ca 160 kr/prov, medan kostanden med det konventionella 

kit:et blir ca 68 kr/per prov vilket inkluderar kostnaden av detektion med Tapestation. 

Båda metoderna använder sig av automatiserad extraktion med QIAsymphony med en 

kostnad på 50 kr/prov. Den totala kostnaden blir 210 kr/prov och 118 kr/prov för 

realtids PCR respektive det konventionella kit:et. Universitetssjukhuset Örebro 

analyserar ca tio prover/vecka för HLA-B*27. 

 

EUROArray 

Jämförelsen mellan screening av HLA-B*27 hos en testpopulation på 34 mellan 

EUROArray kit:et och OlerupSSP® PCR kit:et gav upphov till samma sensitivitet på 

100 % men EUROArray hade en lägre specificitet på 92 % pga invalid resultat. De två 

ogiltiga resultaten skedde pga att DNA kontrollerna ej blev godkända. Detta innebär att 

proberna som var designade för att kontrollera att det finns DNA i PCR produkten inte 

bildade tillräckligt med fluorescens för att bli godkända. Fluorescensintensiteten vid 

DNA kontrollen för de ogiltliga proverna var ca 20 gånger lägre än de godkända 

proverna. Efter omkörning av EUROArrayanalysen på de ogiltiga proverna blev de 

tillslut godkända som negativa. Orsaken till att proverna blev ogiltiga är oklara. En 

orsak kan vara att extraktionen av DNA från helblod inte utfördes korrekt. Men 

eftersom en viss fluorescens, även om otillräcklig, bildades vid DNA kontrollproben är 

en annan rimlig orsak att amplifieringen av de två proverna inte utfördes korrekt. En 

tredje orsak är att sedimentpartiklarna som bildas efter extraktion av DNA från helblod 

kan ha påverkat DNA kontrollen. I produktinformationen nämns det att med den 

medföljande extraktionslösningen bildas kvarstående sediment från blod som kan 

blockera pipettspetsar och därmed orsaka att mindre mängd pipetteras vid 
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hybridiseringssteget (18). Vad som inte nämns är om partiklarna ska följa med vid 

pipettering eller om det ska undvikas. I denna studie undveks inkludering av 

sedimentpartiklar vid hybridisering till proberna. Det finns en möjlighet att det ogiltiga 

resultatet kan ha orsakats av att några partiklar följde med.  

 

Eftersom specificiteten för EUROArray blev 92 % innebar det att PPV blev 79 %. Trots 

att proverna fick godkända resultat vid omkörning valdes de initiala resultaten att 

presenteras eftersom vid en klinisk situation hade man varit tvungen att köra om provet. 

De två ogiltiga proverna innebar också att kappa koefficienten blev 0,85 vilket tolkas 

som att EUROArray och OlerupSSP® PCR överensstämde delvis men hade inte samma 

perfekta överensstämmelse som realtids PCR kit:et uppnådde. I en liknande studie av 

Zhang F et al erhölls en specificitet på 100 % för genotypning av HLA-A och B med 

mikroarraymetodik (19). Resultatet som Zhang F et al erhöll stärker inte det resultat 

som denna studie erhöll.  

 

Nackdelen med EUROArray kit:et är att produktinformationen inte beskriver vad PCR 

mix A och B eller negativ kontroll innehåller, vilket skiljer sig från OlerupSSP® kit:et. 

Men till skillnad från realtids PCR kit:et kommer produktinformationen för 

EUROArray med detaljerade testinstruktioner. En annan nackdel med EUROArray är 

att det inte medföljer en positiv kontroll, vilket är varför denna studie använde positiv 

kontroll från OlerupSSP® kit:et vid analys med EUROArray. Analystiden för PCR samt 

hybridisering tar ca två timmar och om tiden för applicering av prover till 

mikrotiterplattor samt mikroarrayobjektglasen inkluderas blir det, beroende på hur 

många prover som ska testas, en relativt lång analystid.  

 

Fördelen med EUROArray är att analys med mikroarrayteknik inkluderar flera olika 

typer av kontroller som korskontamineringskontroll, DNA kontroll och 

hybridiseringskontroll vilket bidrar till att stärka analyssvaret. En annan aspekt som ger 

EUROArray en fördel är att analysen kan skilja på HLA-B*27 alleler som uttrycks i 

endast exon 2 eller 3. Vilket är, enligt produktinformationen, fördelaktigt eftersom 

alleler i exon 2 inte är kopplade till AS (18). En annan fördel med kit:et är att 
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extraktionslösningar inkluderas vilket innebär att prover kan analyseras direkt från 

helblod och undviker extraktionskostanden med QIAGEN Symphony på 50 kr/prov. 

Arbetsprocessen med EUROArray kit:et är enkel och effektiv om det är ett lågt antal 

prover som ska analyseras. Om många prover analyseras samtidigt kan proceduren ta 

lång tid eftersom det blir många manuella pipetteringssteg; ca sex pipetteringar/prov, 

vilket inkluderar blandning med extraktionslösningar. Bortses extraktionen blir det tre 

manuella pipetteringar/prov, vilket är en pipettering mer än vad som behövs för 

OlerupSSP® och realtids PCR kit:et.  

 

EUROArray kit:et innehåller mikroarrayglas och reagens för 50 prover jämfört med 

OlerupSSP® kit:et som räcker till 48 prover. Detta innebär från den ekonomiska 

synvinkeln att analys med EUROArray kostar ca 150 kr/prov vilket är 32 kr mer än 

OlerupSSP® om extraktionskostnaden för QIAsymphony inkluderas. I studien av Dunn 

PPJ et al benämns den stora kostnaden för mikroarraymetodik som den huvudsakliga 

anledningen varför mikroarray inte utförs rutinmässigt vid immungenetiska 

undersökningar (20). 

 

Tidigare forskning 

Den största likheten mellan denna studie och studierna av Spiegelære WD et al och 

Zhang F et al är att de båda fokuserar på HLA gener, nämligen HLA-B*57 respektive 

HLA-A och B (15,19). En viktig likhet med studien av Spiegelære WD et al är att qPCR 

jämförs med ett kommersiellt SSP PCR kit från Olerup för HLA-B*57. Skillnaderna 

däremot är att SSP PCR produkten detekteras med kapillär elektrofores och att 

materialet för qPCR metoden var icke-kommersiell. En annan skillnad är att de 

jämförde resultaten med flödescytometri (15). Detta stämmer dessutom för studien av 

Zhang F et al som inte jämför mikroarray med andra PCR metoder utan metoden 

jämförs med sekvensering och flödescytometri. Även i denna studie är 

mikroarraymetoden icke-kommersiell då exempelvis oligonukleotidproberna för 

mikroarray syntetiserades på labbet av forskarna (19).  
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Studiens betydelse 

Resultatet som studien erhöll kommer vägleda i beslutet om sjukhuslaboratoriet ska 

övergå från det konventionella PCR kit:et för screening av HLA-B*27 till realtids PCR 

eller mikroarray kit:et. Studiens styrka är att båda metoderna för qPCR och mikroarray 

testades och jämfördes med SSP PCR. Studiens svaghet däremot är att provernas DNA 

koncentration inte mättes innan analys vilket innebär att minsta mängden DNA in i 

reaktionen inte har undersökts. Den minsta mängden DNA möjlig användes, främst för 

att biobankproverna ska räcka så länge som möjligt.  

 

Slutsats 

Slutsatsen är att realtids PCR kit:et från AnDiaTec uppnådde exakt samma resultat som 

det konventionella kit:et med perfekt överensstämmelse enligt Cohens Kappa 

koefficient. Då EUROArray kit:et erhöll två ogiltiga resultat uppnådde metoden inte 

samma specificitet vilket gav ett lägre kappa-värde. Realtids PCR är den mest effektiva 

av de två, men jämfört med den konventionella PCR metoden är den dyr. EUROArray 

är billigare än realtids PCR men är inte lika effektiv att arbeta med vid högt antal 

prover.  
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