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SAMMANFATTNING 

Human T-lymfotropt virus (HTLV) är ett C-typ onkovirus som tillhör familjen Retroviridae 

som huvudsakligen angriper T-lymfocyter och orsakar leukemi och andra autoimmuna 

sjukdomar. I den nuvarande kliniska diagnostiken används Enzyme-linked immunosorbent 

assay och ibland vid screeningsmetoden uppträder ospecifika reaktioner. På senare tid har 

flera metoder baserade på real-tids PCR utvecklats för att bestämma halten av virala genom i 

patienter. Syftet med denna studie var att sätta upp och optimera en realtids-PCR för detektion 

av humant T-lymfotropt virus typ-1 och 2. Inför optimering av realtids-PCR extraherades 

DNA från MT-4 och MO-T cellinjer.  Under optimering av realtids-PCR användes SYBR 

Green och smältpunktsanalys där flera komponenter bl.a. templat-, primer-, magnesium- 

koncentrationer samt annealing/elongeringstemperaturen modifierades. Efter avslutad 

optimering utfördes probetitrering för att specifikt skilja ut HTLV-1 och HTLV-2. 

Amplifieringsprodukten verifierades med Sangersekvensering. För att hitta den lämpligaste 

metoden för extrahering av DNA från helblod testades olika extraheringsmetoder för DNA-

preparering. Efter färdig optimering såg PCR-programmet ut enligt följande: 95ºC i 3 min 

följt av 45 cykler med 95ºC i 3s och 60ºC i 10s. De optimala koncentrationerna av de olika 

reagenserna var 0,5µM HTV-F5, 0,7µM HTV-R4, 0,2µM HTLV-P1 och 0,1µM HTLV-P2.  

Den optimala extraktionsmetoden från helblod visades vara med MagNA Pure Compact med 

500µL helblod. Den färdig optimerade PCR-metoden är en semi-kvanitativ metod som 

fungerar väl för detektion av HTLV 1 och 2, men vidareutveckling av metoden krävs innan 

den kan tas i bruk för klinisk diagnostik.  

 

Nyckelord: HTLV-1, HTLV-2, realtids-PCR, optimering, DNA-extraktionsmetoder. 
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BAKGRUND 

Humant T-lymfotropt virus  

Human T-lymfotropt virus (HTLV) är ett C-typ onkovirus som tillhör familjen Retroviridae 

inom släkte Deltaretrovirus. Karakteristiska för retrovirus är att viruset kan lagras i individens 

arvmassa vilket innebär att individen bär på viruset resten av livet. HTLV-virus har tre 

smittvägar: via mor till barn, sexuellt och blodöverföring. Det finns två olika varianter av 

HTLV; HTLV-1 och HTLV-2 [1].  

Epidemiologi   

HTLV-1 viruset isolerades första gången år 1980, från en patient med T-cells malignitet och 

identifierades som det första existerade humana retroviruset [2]. HTLV-1 infektion är vanligt 

förekommande i Japan, Sub-sahariska Afrika, Sydamerika, mellanöstern och Melanesien[3]. 

HTLV-1 bärs av 15-25 miljoner människor i världen varav majoriteten av infekterade 

individer är symptomfria, ca 2 till 8% av infekterade individer beräknas utveckla HTLV-

relaterad sjukdom [4]. År 1982 identifierades HTLV-2 i T-cell linje (MO-T) från mjälte hos 

en patient med hårcellsleukemi [5]. HTLV-2 infektion är vanligt förekommande i Afrika, hos 

indianer i Nord- och Sydamerika [3] samt hos intravenösa drogmissbrukare i USA och Europa 

[6]. Nyligen, år 2005 upptäcktes nya varianter av HTLV viruset; HTLV-3 och HTLV-4 i 

Afrika [7].  

Genomisk struktur 

Det virala genomet hos HTLV-1 och 

HTLV-2 är ca 9,0kb respektive 8,9kb 

stort och har ungefär samma 

genomiska uppsättning med upp till 

60% homologiska nukleotida 

sekvenser [8]. Viruset har ett yttre 

lipidhölje vars linjära RNA innefattas i 

en ikosahedral kapsid (skyddande 

proteinskal) med en tät inre kärna. 

Kärnan innehåller det genetiska 

materialet i form av två identiska 

kopior av enkelsträngat RNA-genom 

Figur 1 Schematisk bild över replikation av retrovirus. 

Retrovirus tar in sig till värdcellen genom ytspecifika 

receptorer. Inne i cytoplasman sker omvandling av RNA till 

DNA m.h.a. enzymet omvänt transkriptas. Därmed 

inkorporeras virusets DNA till värdcellens genom och 

fungerar som provirus. Provirusets DNA transkriberas till nya 

genomiska RNA och korta virusspecifika mRNA som är 

nödvändiga för virusets livscykel. De ny bildade 

viruspartiklarna frisläpps ifrån cellen genom att 

cellmembranet avknoppas[9]. 
 



 

 

2 

 

samt omvänt transkriptas [8]. Omvänt transkriptas, är ett enzym som hjälper till vid 

omvandling av RNA i viruspartikeln till DNA. Replikationscykel för HTLV virus, likt andra 

retrovirus, delas in i två faser, figur 1. I den första fasen tar sig viruset in i cytoplasman hos 

värdcellen genom ytspecifika receptorer. Inne i cytoplasman frisläpps RNA och omvandlas 

till DNA vilket inkorporeras i värdcellens genom och fungerar som provirus. I den andra 

fasen, sker syntes av virala genom, mRNA och proteiner genom att använda värdcellens 

maskineri som styrs av virusets proteiner. Virusets arvmassa replikeras och nybildade virus 

frisläpps ifrån cellen genom avknoppning [9].  

 

Det virala genomet hos HTLV delas in i kodande och icke kodande sekvenser. Icke kodande 

sekvenser har viktig roll i signalsystemet för DNA eller RNA syntes vilka är lokaliserade i 

genomets 5' och 3'-ände. Alla retrovirala genom består av långa repetitiva sekvenser (LTR) 

som upprepas i 5' och 3'-änden vilket är virusets egna styrelement. Den kodande regionen för 

HTLV består av tre gener; gag (inre strukturella proteiner), pol (proteas och omvänt 

transkriptas) och env (höljeproteiner), figur 2. Hos HTLV finns en region i 3'-änden som 

skiljer ut viruset från övriga retrovirus. Eftersom dess funktion länge varit okänd, refererades 

denna region tidigare som X-regionen. Nyligen har två gener som har en viktig roll i viral 

replikation identifieras inom X-regionen hos HTLV-1 och HTLV-2; tax- och rex-genen. tax-

genen kodar för ett protein som ökar uttrycket av transkriptionsfaktorer i 5' LTR hos 

värdcellen vilket påverkar genexpression hos värdcellen samt trans-aktiverar promotorer för 

andra cellulära gener. Tax-proteinet påverkar ett flertal cellulära transkriptioner faktorer bl.a. 

NF-kB vilket styr transkription i flertal gener som är relaterade till immunförsvaret och bidrar 

till aktivering av lymfoida celler. Till skillnad från tax-genen, reglerar rex-genen inte direkt 

RNA-transkription utan medverkar som posttranskriptional regulator som reglerar uttryck av 

viralt mRNA och genexpression [1,9].  

 
Figur 2 Genomisk struktur för HTLV-1 och HTLV-2. I RNA syntesen finns tre strukturella gener: gag 

(strukturproteiner), pol (proteas och omvänt transkriptas) och env (hölje glykoproteiner). Hos HTLV har det 

identifierats en region i 3'-änden som skiljer ut viruset från övriga retrovirus. Denna region innehåller tax- 

(transkriptions aktivator) och rex-generna (posttranskriptions regulator) [9]. 

Sjukdomsbild och diagnostik 

HTLV angriper huvudsakligen T-lymfocyter och påverkar dess genuttryck vilket resulterar i 

en ökad frekvens av infekterade T-cellsexpansioner vilket orsakar autoimmunitet och 
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malignitet. HTLV-1 angriper framförallt T-hjälparceller (CD4
+
 T-celler) medan HTLV-2 

angriper cytotoxiska T-celler (CD8
+ 

T-celler) [1] men studier har visat att HTLV-1 också kan 

angripa CD8
+ 

T-celler [10] och HTLV-2 angripa CD4
+
 T-celler [11]. HTLV-1 är associerad 

med olika sjukdomar bl.a. med adult T-cellsleukemi/lymfom (ATL), kronisk degenerativ 

neurologisk sjukdom (HTLV-associerad myelopati, även kallad tropisk spastisk parapares 

(HAM/TSP)) och andra autoimmuna sjukdomar. Risken att utveckla ATL eller HAM/TSP 

uppskattas till 2,5-5% respektive 0,3-2% [12].  

 

ATL är en perifert T-lymfatisk malignitet som ger upphov till bl.a. lymfadenopati (förstorade 

lymfkörtlar), hepatosplenomegali (förstorning av både lever och mjälte), hyperkalcemi och 

hudförändringar. HAM/TSP är en kronisk inflammation i ryggmärgens grå- och vita 

substansen. HAM/TSP ger upphov till bl.a. parapares av de nedre extremiteterna och 

påverkan på urinblåsan vilket resulterar till urininfektioner och sexuella problem [6]. För 

närvarande finns det ingen effektiv behandling mot HTLV-infektion och olika 

behandlingsstrategier, bl.a. kortison, interferon och andra antivirala medel, har testats utan 

framgång.  Det finns idag inget vaccin för HTLV men det är under utveckling [1]. 

 

HTLV-2 är mindre benägen att orsaka sjukdom än HTLV-1. Dock har ett fåtal fall av 

leukemier och mildare neurologiska- och autoimmuna sjukdomar rapporterats [13]. De 

patogenetiska mekanismerna för HTLV-3 och HTLV-4 är ännu inte riktig kartlagda. Det 

behövs mer forskningsstudier för att visa samband mellan viruset och eventuella sjukdomar 

[10,11].  

 

I den nuvarande kliniska diagnostiken används Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) 

för screening av antikroppar mot HTLV-1 och HTLV-2 och därefter konfirmering med 

immunoblot (Western blot). I vissa fall behöver resultaten konfirmeras med molekylära 

metoder med högre sensitivitet eftersom det ibland vid screeningsmetoden uppträder 

ospecifika reaktioner, vilket blir reaktiv i testet. På senare tid har flera metoder baserade på 

real-tids PCR, en kvantitativ metod för att bestämma halten av virala genom i patienter, tagits 

fram. Enligt studier har real-tids PCR en ökad specificitet och sensitivitet vid detektion av 

viruset i målceller hos sjuka patienter [3,14].  

Realtids-PCR  

Polymerase Chain Reaction (PCR) är en molekylärbiologisk och biokemisk metod som 

används för att amplifiera specifika DNA- eller RNA-sekvenser för att detektera och 
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kvantifiera DNA eller RNA i en grupp av celler och vävnader. PCR-metoden uppfanns år 

1983 av K. Mullis som fick nobelpriset år 1993 för sin uppfinning [15]. På senare tid har den 

konventionella PCR- tekniken vidareutvecklats och år 1992 konstruerades ett system av R. 

Higuchi et al som detekterade bildade PCR produkter i "real tid" [16].  

 

Jämfört med konventionell PCR finns det många diagnostiska vinster med realtids-PCR. 

Realtids-PCR är en snabb metod med ökad effektivitet och reproducerbarhet som erbjuder 

visuell bild av reaktionen och möjliggör kvantifiering av mängden nukleinsyra i 

ursprungsprovet. Fördelar med realtids-PCR är att risken för kontaminering minskar drastiskt, 

då amplifierat material inte behöver tas upp ur röret. Samtidigt minskas arbetsmomenten och 

tidsåtgången eftersom detektionssystemet är inbyggt i PCR-reaktionen och gelelektrofores 

uteslutas. Vidare, i samband med användning av fluorescerande molekyler ökar känsligheten 

jämfört med den traditionella detektion som sker med etidiumbromid eller andra DNA-

bindande färgämnen [17,18].  

 

För att amplifiera en specifik DNA-sekvens krävs templat, taq-polymeras, fria 

deoxynukleotider (dNTP; dATP,dCTP, dGTP, dTTP), primerpar, Mg
2+

 och PCR buffert. En 

vanlig PCR-reaktion utgörs av en kemisk reaktion i tre steg; denatuering, annealing och 

elongering. I denatureringsprocessen denatureras dubbelsträngat DNA (dsDNA) vid ca 95˚C. 

Vid annealing sänks temperaturen till ca 50-60˚C så att två primrar hybridiseras till respektive 

DNA-sträng. Under den sista fasen, elongering, höjs temperaturen, beroende på vilket taq-

polymeras som används och nya komplementära DNA-strängar syntetiseras. Mängden 

amplikon fördubblas under varje cykel. En vanlig PCR-reaktion består av 30-40 cykler [19].  

Till skillnad från den konventionella PCR tillsätts i realtids-PCR mix, innan amplifieringen, 

fluorescerande färgämnen eller prober som efter varje cykel ger en fluorescerande signal som 

är proportionell till mängden bildad PCR-produkt. Realtids-PCR ger information om 

mängden och identitet av den nukleinsyra som finns i provet. Inom realtids-PCR används 

olika fluorescens detektionstekniker där fluorescerande molekyler kan vara antingen i fri 

form, vanligast SYBR Green I, eller bundna till en oligonukleotid t.ex. TaqMan probe [20].  
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SYBR Green I 

SYBR Green I är en färg som binder till 

minorgroove i DNA-molekylens α-helix. 

Endast SYBR Green I som är bundet till 

templat avger emissionsenergi efter att den 

har exciteras. Ju mer SYBR Green som 

binder till dsDNA desto mer 

emissionsenergi avges, figur 3. Fördelen 

med SYBR Green I är att experimentet 

endast kräver primrar. Dock är metoden 

ospecifik då färgen binder till allt dsDNA 

och även till ospecifika produkter t.ex. 

primer-dimer vid en ofullständigt optimerad 

PCR-reaktion [18, 20].  

 

För att skilja amplikon från ospecifika 

produkter utförs en smältpunktsanalys där 

temperaturen successivt ökas med några 

tiondels grader per sekund samtidigt som 

fluorescens mäts kontinuerligt. Vid 

temperaturhöjningen börjar det 

dubbelsträngade DNA:t att dissocieras och den temperatur då hälften av DNA-strängarna är 

denaturerade och hälften av SYBR Green I molekylerna lossnat från DNA kallas 

smältpunkten (Tm). Smältpunkten hos dsDNA är beroende av flera faktorer; dels 

nukleinsyrasammansättning och dels längden på sekvensen vilket gör att varje PCR-produkt 

har en specifik smältpunkt. Konfirmering av produkten kan ske genom DNA sekvensering 

[18, 22].  

TaqMan probe 

En TaqMan probe, den vanligaste hydrolysproben, är en oligonukleotid inmärkt med en 

fluorofor s.k. reporter i 5'-änden och en quencher i 3'-änden. Quencherns funktion är att 

absorbera energi från reportern då dessa molekyler befinner sig nära varandra. Under 

annealingsfasen binder proben, lokaliserad mellan forward och reverse primer inom 

amplifieringsområdet, till mål-DNA. Under elongeringsteget bryts proben ned av Taq-

Figur 3: Schematisk bild över SYBR Green. SYBR-Green 

I tillsätts i provet och binder till dubbelsträngat DNA 

(dsDNA) (1). Vid hög temperatur denatureras dsDNA (2) 

och primrar hybridiseras till respektive DNA-sträng (3). 

SYBR Green binder till dsDNA och en stegring sker i 

fluorescensen (4) [21]. 
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polymerasets 5’-exonukleasaktivitet vilket 

resulterar till försämrad aktivitet hos 

hybridiseringsproben och reportern skiljs från 

quenchern. Energin absorberas inte längre utav 

quenchern utan fångas upp av detektorn i realtids-

PCR instrumentet, figur 4. Således är den 

detekterade fluorescensen i realtids-PCR 

termocykler direkt proportionell mot den frigjorda 

fluoroforen och mängden av DNA-templat 

närvarande i PCR- reaktionen.  Användandet av 

probetekniken vid realtids-PCR ökar specificiteten 

för PCR-reaktion [18,22]. I vissa PCR-reaktioner 

fästes en s.k. minor groove binding (MGB)-

molekyl i 3'-änden på TaqMan proben för att 

reaktionen skall bli mer robust och specifik. MGB-

molekylen binder starkare till DNA-molekylen 

vilket resulterar i en ökning av probens Tm. 

Hydrolysprober fungerar optimalt vid två-stegs 

PCR protokoll med kombinerad annealing och 

elongeringsfas [18].   

Kvalitativ och kvantitativ analys 

En kvalitativ PCR-analys ger endast information om målgenen finns närvarande eller inte i 

provet. Vid en kvantitativ analys däremot erhålls en koncentration för provet om det är 

positivt genom att det jämförs mot en standardkurva som är baserad på ett antal 

standardprover med kända koncentrationer som undersöks samtidigt som proverna [18].  

Optimering av realtids-PCR 

Realstids-PCR är under en ständig utveckling och ersätter många konventionella diagnostiska 

metoder. För att få en optimal specificitet och effektivitet måste flera komponenter optimeras 

innan PCR-analysen kan tas i användandet inom klinisk diagnostik. Faktorer som behövs 

optimeras är bl.a. koncentration av magnesium, templat, primer och prober samt 

annealingstemperaturen.  

 

Figur 4 Schematiskt bild över principen för en 

TaqMan-probe. Vid annealingsfasen binder proben 

och primrar till templat och under elongeringsteget 

bryts proben ned av Taq-polymerasets 5’-

exonukleasaktivitet och reporter skiljs från 

quencher. Energin absorberas inte längre utav 

quencher utan fångas upp av detektorn i realtids-

PCR instrumentet [21].  
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Optimering av magnesiums koncentration i PCR-reaktionen är viktigt för att DNA-polymeras 

och primer-annealing till målsekvensen ska fungera optimalt [23]. Den optimala 

koncentrationen för magnesium ligger mellan 1 till 5 mM och många PCR-buffertar från olika 

tillverkare ligger oftast inom det intervallet [16]. Genom att optimera ett flertal parametrar för 

primrar och prober kan formation av primer-dimer minskas samt effektivitet och specificitet 

ökas [24]. Vid val av primer skall bl.a. hänsyn tas till GC innehåll som ska vara mellan 40-

60% för stabil hybridisering mellan primer och templat samt att långa- och repetitiva 

sekvenser skall undvikas. Dessutom skall sekvenser i 3' änden hos primarna inte vara 

komplementära till varandra då det finns risk för primer-dimer. Primer-dimer förbrukar 

primrar från reaktionen och ger upphov till ospecifik amplifiering [20]. Den optimala 

slutkoncentrationen för primer ligger oftast mellan 0.05 och 0.9μM [16].  Primrarna skall vara 

mellan 18 och 25 baspar (bp) långa och ha ungefär liknande Tm då dessa ska användas vid 

samma annealingtemperatur [23]. 

 

Vid val av prober skall hänsyn tas till bl.a. GC innehåll som ska vara mellan 40-60% för stabil 

hybridisering [24]. De ska vara under 30 nukleotider långa, inte ha några repetitiva sekvenser 

samt inte heller överlappa eller hybridisera med primrarna. Smälttemperaturen för proberna 

skall vara minst 5ºC högre än Tm för primrar [25]. 

Sangersekvensering  

Under slutet av 1970 talet utvecklades en sekvenseringsmetod av F. Sanger [15] som används 

för att sekvensera 500-1000 långa DNA-fragment [18]. Sangers-sekvensering används inom 

kliniska laboratoriet för genotypning av mikroorganismer. Metoden bygger på 

kedjeterminering som utnyttjar dideoxinukleotider (ddNTP) vilka är derivat utav 

trifosfatnukleotider som saknar OH-grupp på 2,3'-kolet i pentosmolekylen. Inkorporering av 

ddNTP orsakar stopp i DNA-syntesen vilket resulterar till DNA-fragment i olika längder. 

Reaktionen upprepas ett flertal gånger tills det har utformats en stor population av nya DNA-

strängar där ddNTP har inkorporerats på samtliga positioner. Sekvenseringsprodukterna 

separeras efter storlek med kapillärelektrofores där en laser detekterar fluorescens. Signalerna 

bearbetas av en mjukvara där signaler omvandlas till DNA-sekvenser som sedan kan jämföras 

med andra kända sekvenser [15,22]. 

Syfte 

Syftet med studien var att sätta upp och optimera en realtids-PCR för detektion av humant T-

lymfotropt virus typ-1 och 2.  
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MATERIAL OCH METOD 

Provmaterial 

Cellinjer 

För optimering av realtids-PCR användes cellinjer, MT-4 och MO-T celler, som var 

infekterade med HTLV-1 och HTLV-2. Cellinjerna var en gåva från SMI 

(Smittskyddsinstitutet, Stockholm, Sverige) och hade odlats i RPMI 1640 medium med 2 mM 

glutamin i 10% fetal kalvserum och antibiotika (streptomyocin och penicillin). Cellkulturen 

förvarades i -70°C. För att utföra denna studie behövdes ingen etikprövning då proverna 

användes för utveckling av samma analys som de skickats in för att analyseras.  

Kliniskt patientprov 

För att jämföra olika extraktionsmetoder för DNA från helblod användes ett positiv HTLV-1 

patientprov som var taget i EDTA rör och skickats in för analys till Universitetssjukhuset 

Örebro. Det positiva patientprovet späddes 1:5 med HTLV-negativt blod för att få en större 

volym att arbeta med. Det behövdes ingen etikprövning då provet var avidentifierat.  

DNA-extrahering från cellinjer  

Inför optimering av realtids-PCR extraherades DNA från 50µL infekterade cellinjer med hjälp 

av QIAamp DNA Blood Mini kit (Qiagen, Hilden, Tyskland), enligt instruktioner från 

tillverkarna. I korthet innefattade DNA extraheringen att celler lyserades efter tillsats av 

proteinas K och AL-buffert i 10 minuter vid 56°C. Efter lyseringen tillsattes 99% etanol och 

proverna överfördes till QIAamp Mini spin kolumn (ett speciellt filter för att binda DNA). För 

att binda DNA till filtret centrifugerades proverna i 20000×g i 1 minut. DNA bundet till filtret 

tvättades sedan med två olika buffertar för att avlägsna biprodukter. Filterrören placerades i 

rena 1,5mL rör och DNA eluerades i 100µL AE buffert som är avsedd för att få loss det 

renade DNA:t från filtret. Proverna inkuberades i 5 minuter i rumstemperatur för att öka 

mängden DNA som eluerades innan de centrifugerades i 6000×g i 1 min. Det eluerade DNA:t 

förvarades i +4° C. 

Optimering av realtids-PCR 

Under optimeringen av PCR:en användes SYBR Green I som detektionsmetod för att kunna 

upptäcka all amplifierad produkt, även ospecifika produkter. Efter avslutad optimering 

användes istället TaqMan prober för att specifikt detektera och för att kunna skilja på HTLV-

1 och HTLV-2. För denna studie användes primerparet HTV-F5 och HTV-R4 (Sigma-
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Aldrich, St. Louis, USA), riktade mot tax-genen, som detekterar både HTLV-1 och 2 [26] 

samt prober, specifikt designade för denna studie, HTLV1-P respektive HTLV2-P (Applied 

Biosystem, Foster City, USA), tabell I.  

 
Tabell I: Specifika oligonukleotider för detektion av HTLV-1 och HTLV-2. 

Oligonukleotid Sekvens (5'→3')  Fluorofor/Quencher 

HTV-F5 (forward primer) CGGATACCCNGTCTACGTGTTT - 

HTV-R4 (reverse primer) CTGAGCNGANAACGCGTCCA - 

HTLV1-P  GTGCCCCATCTCTGGGGA 6-FAM/NFQ 

HTLV2-P  TGGTGTCCCGTCTCAGGTGGT VIC/NFQ 

 

PCR-reaktionerna utfördes på instrumentet Rotor-Gene Q (Qiagen) initialt med Rotor-Gene 

SYBR Green PCR kit (Qiagen) i en 20μL reaktionsmix. Mastermixen bestod av 1× Rotor-

Gene SYBR Green PCR Master Mix, varierande koncentration av primrarna HTV-F5 och 

HTV-R4, RNase- fritt vatten samt 5μL templat. Under optimering med SYBR Green utfördes 

PCR-reaktionen med kombinerad annealing/elongering, tabell II, som följdes av en 

smältpunktsanalys mellan 60°C och 95°C. Temperaturen gradvis ökades med 1°C i varje steg 

samtidigt som fluorescens mättes.  

 
Tabell II. Sammanställning av PCR-programmet för SYBR Green.  

PCR-program Temperatur 
o 
C Tid 

Aktiveringssteg för HotStarTaq DNA 

polymeras  

95 5 minuter 

Amplifiering×45cykler 95 5s 

 60 10s 

Smältpunktanalys 60-95 1°C/s 

Detektionsgräns 

För att testa instrumentets känslighet och detektera den optimala nedre detektionsnivån som 

ändå är tillräcklig för att få positiv resultat testades fyra olika DNA koncentrationerna för 

HTLV-1 respektive HTLV-2. DNA-titrering genomfördes också för att undersöka vilka 

spädningar som skall användas under fortsatt optimering av PCR. Templatet testades i 10-

faldiga spädningar i fyra steg, 10
0
, 10

1
, 10

2
 och 10

3
 med 0,5μM av respektive primer och två 

spädningar valdes. Ett blankt prov beståendes av enbart PCR H2O användes som negativ- 

kontroll till PCR-analyserna för att kontrollera att det inte skett ospecifikt amplifiering eller 

kontaminering av reagenser. 
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Primertitrering 

För att identifiera den primerkoncentration som gav högst effektivitet och specificitet utfördes 

en symmetrisk- och asymmetrisk primertitrering, tabell III. Vid asymmetrisk primertitrering 

testades olika koncentrationer av HTV-F5 och HTV-R4. Samma körning med primertitrering 

upprepades för att utesluta slumpmässigt resultat. En hög primerkoncentration underlättar 

detektion av PCR produkt men kan också bidra till uppkomst av primer-dimer. Primertitrering 

utfördes med hjälp av pipetteringsroboten QIAgility (Qiagen) för att minska det manuella 

arbetet och ge en ökad exakthet och reproducerbarhet. Den primerskoncentration som gav det 

lägsta Ct-värde och minst ospecifik produkt valdes för nästa optimeringssteg.  

 

Tabell III: Olika primrars koncentrationer vid optimering av realtids-PCR för HTLV-1 respektive 

HTLV 2.  

HTV-F5/ HTV-R4 0,3µM 0,5µM 0,7µM 

0,3µM 0,3/0,3 0,3/0,5 0,3/0,7 

0,5µM 0,5/0,3 0,5/0,5 0,5/0,7 

0,7µM 0,7/0,3 0,7/0,5 0,7/0,7 

Annealing/elongeringstemperaturer och magnesiumkoncentration  

För att identifiera den lämpligaste annealing/elongeringstemperaturen för primrarna testades 

tre olika temperaturer, utöver den från tillverkaren rekommenderade temperaturen på 60
o
C; 

55
o
C i 10s, 55

o
C i 5s + 60

o
C i 10s och 63

o
C i 10s. Därefter tillsattes MgCl2 (Roche 

Diagnostics GmbH, Mannheim, Tyskland) i olika koncentrationer för att hitta den optimala 

koncentrationen för DNA-polymeraset. MgCl2 finns i SYBR Green reaktionsmix och utöver 

detta utfördes MgCl2-titrering med koncentrationerna; 0mM, 1mM, 2mM och 3mM.  

Probetitrering 

Efter avslutad optimering användes prober för att specifikt detektera och kunna skilja på 

HTLV-1 och HTLV-2. Innan probetitreringen testades proberna HTLV1-P och HTLV2-P var 

för sig, simplex realtids-PCR, för att undersöka vardera probers specificitet till målsekvensen. 

Därefter testades proberna HTLV1-P och HTLV2-P i samma PCR-reaktion, duplex realtids-

PCR, för att undersöka den specifika hybridiseringen mellan varje probe och dess respektive 

målsekvensen. Resultaten i simplex och duplex jämfördes för att säkerställa att proberna inte 

påverkats negativt av varandra. PCR-reaktionerna utfördes med Rotor-Gene Probe PCR kit i 

en 20 μL reaktionsmix, enligt tabell IV. PCR-programmet var enligt följande: aktivering av 

HotStarTaq DNA polymeras vid 95ºC i 3 minuter, denaturering vid 95ºC i 3s samt 
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kombinerad annealing/elongering vid 60ºC i 10s. Totalt kördes 45 cykler. Fluorescens mättes 

i slutet av varje elongeringssteg.  

 

Tabell IV: Sammansättning av mastermix för simplex- respektive duplex realtids-PCR. 

Reagenser    Simplex Realtids-PCR Duplex Realtids-PCR 

HTLV-1 HTLV-2 

2×Rotor-Gene Probe PCR Mastermix 1× 1× 1× 

HTV F-5 0,5μM 0,5μM 0,5μM 

HTV R-4 0,5μM 0,5μM 0,5μM 

HTLV1-P 0,2μM - 0,2μM 

HTLV2-P - 0,2μM 0,2μM 

RNase-fritt H2O upp till 15μL upp till 15μL upp till 15μL 

Templat (ospätt) 5μL 5μL 5μL 

 

För att identifiera den optimala probekoncentrationen gjordes en probetitrering, enligt tabell 

V, med hjälp av pipetteringsroboten QIAgility. Proberna testade i symmetriska respektive 

asymmetriska koncentrationer. Den probekoncentration som gav specifik hybridisering 

mellan prober och målsekvensen med lägsta Ct-värde valdes.  

 

Tabell V: Titreringssteg med olika probekoncentration för HTLV-1 respektive HTLV-2. 

HTLV1-P/HTLV2-P 0,1µM 0,2µM 0,3µM 

0,1µM 0,1/0,1 0,1/0,2 0,1/0,3 

0,2µM 0,2/0,1 0,2/0,2 0,2/0,3 

0,3µM 0,3/0,1 0,3/0,2 0,3/0,3 

Dataanalys 

För datainsamling och resultatanalys användes mjukvaran Rotor-GeneQ Series® Software 

v.17 (Qiagen). Genom att fluorescens plottades mot antal cyklar genererades en 

amplifieringskurva som representerade mängden bildat amplikon under en PCR-reaktion. Vid 

smältpunktsanalysen plottades den negativa derivatan av smältpunkten mot temperaturen. För 

varje amplifieringskurva sattes tröskelvärde till 0,015 vilket motsvarar fluorescensnivån för 

tillväxtkurvan ska passera för att provet ska tolkas som positivt. Vid x-axeln avlästes 

cykeltröskelvärdet för ett positiv prov. Vid TaqMan prober sattes tröskelvärdet manuellt till 

0,005. I samband med användandet av prober inmärkta med olika fluoroforer mätte Roto-

Gene Q fluorescensen för HTLV-1 i "gröna kanalen" medan HTLV-2 i "gula kanalen". 
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Verifiering av PCR-produkt 

Rening av PCR-produkter 

För att säkerställa att rätt produkt amplifierades utfördes sangersekvensering. Innan 

sekvenseringen renades PCR-produkterna från överskott av nukleotider och primers med 

High Pure PCR Product Purification kit (Roche Diagnostics GmbH).  Metoden gick ut på att 

den amplifierade PCR produkter (20L) blandades med 500L binding buffert i ett 1,5 mL 

Eppendorfrör och överfördes till High Pure filterrör. För att DNA ska binda till 

glasfiberfiltret, centrifugerades proverna 13000×g i 1 minut och vätskan avlägsnades. Korta 

tvättprocedurer med tvättbuffert och centrifugering utfördes för att rena bort proteiner, fria 

nukleotider samt salter. Efter tvätten eluerades DNA:t ut i 50L elueringsbuffert. Den renade 

PCR-produkterna förvarades i 4C.  

Cyklisk sekvensering 

DNA-sekvensen bestämdes genom två sekvenseringsreaktioner per prov med en primer i 

vardera reaktion. För sekvenserings-PCR användes samma primerpar som tidigare, HTV-F5 

och HTV-R4.  Reaktionerna blandades ihop, enligt tabell VI, och tillsattes i en 96 hålsplatta 

och kördes i en cyklisk sekvensering-PCR på 2720 Thermal Cycler (Applied Biosystems) 

med programmet SEKV55. PCR-programmet bestod av 25 cykler; denaturering vid 96°C i 

10s, annealing vid 55°C i 5s och extension vid 60
o
C i 4 minuter. Proverna förvarades i 4°C.  

 

Tabell VI. Reagens som användes för den cykliska sekvenserings-PCR.  

Reagenser /reaktion Tillverkare 

ABI PRISM
®
 BigDye ™ Terminator 

Cycle Sequencing Ready Reaction v3.1 

2µL Applied Biosystems 

BigDye ™ Terminator v1.1/v3.1 5× 

Sequencing buffer 

1µL Applied Biosystems 

Primer 1,6pmol Sigma-Aldrich 

Templat 2µL  

RNas-fritt H2O upp till 10µL  

 

Efter den cykliska sekvenserings-PCRen renades sekvenseringsprodukterna med etanol och 

natriumacetat för att bli av med överskott av färgämne, obundna nukleotider, enzym etc. Till 

varje provbrunn tillsattes 25µl av mastermix (11,5µM natriumacetat (45,7% w/w CH3COONa 

× 3H20 (Merck KGaA,Darmstadt, Tyskland) + milliQ vatten, pH 4,6) och 91 % etanol). 
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Blandningen precipiterades i kylen i 15 minuter och plattan centrifugerades i 2250×g i 30 

minuter. Supernatanten slogs ut försiktig på pappersservetter ett par gånger och 

centrifugerades upp och ner i 190×g i 1 minut. Därefter tillsattes 75µL 70% etanol till varje 

brunn innan centrifugering i 2,250×g i 10 minuter. Supernatanten slogs ut försiktig på 

pappersservett och centrifugerades i 190×g i 1 minut. PCR-plattan inkuberades under 20 

minuter i 10µL formamid (Applied Biosystems) för att lösa upp det percipiterade DNA:t. Den 

kapillära elektrofores av de renade sekvenseringsprodukterna utfördes på ABI PRISM 

3130XL Genetic Analyzer (Applied Biosystems).  

Dataanalys 

DNA sekvenserna rättades och lades ihop med mjukvaran ChromasPro ® Version 1.33 

(Technelysium Pty Ltd, Eden Prairie, USA) och resultatet av de sammanlagda sekvenserna 

skickades iväg till referensdatabasen Blast Similarity Search (National Center for 

Biotechnology Information (NCBI), Bethesda, USA) för jämförelse med publicerade 

sekvenser. 

 

DNA-extrahering från helblod 

För att hitta den lämpligaste metoden för extrahering av DNA från helblod, testades tre 

metoder för DNA-preparering varav en av metoderna är manuell och resterande mha av olika 

robotar. Den manuella DNA-extraheringen, från 200µL HTLV-1 positivt patientblod med 

(den maximala involymen för kitet), utfördes med QIAamp DNA Blood Mini kit enligt 

tillverkarens föreskrifter. Det extraherade DNA:t eluerades i 200µL AE buffert.  

 

Den andra extraheringen utfördes med MagNA Pure Compact Nucleic Acid Isolation Kit I- 

Large Volume på MagNA Pure Compact preparationsrobot (Roche Diagnostics). Preparering 

skedde enligt tillverkarnas instruktioner och för att undersöka vilken provmängd som ger lägst 

Ct-värde testades olika volym av HTLV-1 positivt patientblod; 200µL, 500µL, 1000µL. Dessa 

volymer valdes med hänsyn till det maximala involymen för respektive extraheringsmetod så 

att resultatet blir jämförbart. Det maximala involymen är 200µL för QIAamp DNA Blood 

Mini kit, 500µL för NorDiag Arrow och 1000µL för MagNA Pure Compact. Proverna 

extraherades både med och utan förbehandling med 20µL proteinas K (Roche Diagnostics) till 

200µL och 500µL patientprov samt 40µL proteinas K till 1000µL patientprov. Prover 

förbehandlat med proteinas K inkuberades i 10 minuter vid 65ºC innan preparation med 

MagNA Pure Compact. Extrahering av DNA, från 1000µL patientprov skedde enligt 
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protokoll DNA_Blood_1000 medan övriga extraherades enligt protokoll DNA_Blood_500. 

Metoden baserades på att cellerna lyseras efter tillsatts av proteinas K och buffert 

innehållande kaotropiska salter och fritt DNA/RNA binds till magnetkulor (Magnetic Glass 

Particles). Övriga biprodukter avlägsnas genom att magnetkulorna med bundet DNA/RNA 

tvättas ett antal gånger och rent DNA/RNA elueras i 200µL elueringsbuffert.  

 

Den tredje extraheringen utfördes med Arrow Blood DNA 500 kit på NorDiag Arrow 

prepareringsrobot (Biotrin International Ltd, Dublin, Ireland) med protokollet 

DNA_Blood_500. Extrahering av DNA, från 200µL och 500µL HTLV-1 positivt patientblod 

med och utan förbehandling med 20µL proteinas K (Roche Diagnostics), skedde enligt 

tillverkarnas instruktioner. Principen för extraheringen bygger på att fritt DNA/RNA efter 

tillsatts av lyseringsbuffert, binder till magnetiska kulor. Kulkomplexet binder till en magnet 

och tvättas med 70% etanol. Därefter löses kulkomplexet upp i 150µL elueringsbuffert. 

DNA/RNA elueras vid hög temperatur, de "tomma" kulorna fångas upp av en magnet och rent 

DNA/RNA överförs till ett nytt rör.  

 

Samtliga DNA-extraktioner analyserades med det optimerade PCR-protokollet. Pipettering av 

mastermix och extraherat DNA utfördes med QIAgility och templatet testades i 10-faldiga 

spädningar i fyra steg, 10
0
, 10

1
, 10

2
 och 10

3
.  

RESULTAT  

Optimering av PCR 

Dektionsgräns 

Resultat av DNA-titrering visade att amplifiering i det ospädda HTLV-1 respektive 2 provet 

skedde vid Ct= 24,36 med Tm= 87,2ºC respektive Ct= 24,36 med Tm= 86,8. Vid högre DNA-

spädningar ökade Ct-värde med Tm ≈ 87ºC, förutom vid spädning 1:10
3
 då låg Tm ≈ 77ºC för 

HTLV-1 och 2 (tabell VII). I den negativa kontrollen bildades amplikon vid Ct= 33,63 och 

Tm= 77,7ºC. Inför nästa optimering steg valdes spädningar 1:10
1
 och 1:10

2
.  Verifiering mha 

sekvensering av amplifierade PCR-produkterna gav överensstämmande resultat med 

förväntade nukleotidsekvenser för HTLV-1 och 2.  
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Tabell VII: Sammanställning av Ct-värdena samt smälttemperaturer vid DNA-titrering för 

HTLV-1 och 2. 

Spädningsserie Cykeltröskelvärde (Ct) Smälttemperatur (ºC)  

HTLV-1 1:10
0 24,36 87,2 

HTLV-1 1:10
1 28,03 87,2 

HTLV-1 1:10
2 31,99 87,2 

HTLV-1 1:10
3 34,73 77,5 

HTLV-2 1:10
0 24,40 86,5 

HTLV-2 1:10
1 27,64 86,8 

HTLV-2 1:10
2 31,46 87,2 

HTLV-2 1:10
3 34,03 76,5 

Negativ kontroll 33,63 77,7 

Primertitrering 

Under optimering av PCR:en testades olika primer koncentrationer mot varandra. Efter 

upprepad primertitrering bestämdes den optimala primerkoncentrationen för HTLV till 0,5µM 

av HTV-F5 och 0,7µM av HTV-R4 eftersom den gav tidigast amplifiering samt 

smältpunktsanalysen visade mindre mängd ospecifik produkt (figur 5b). Den lägsta 

primerkoncentrationen gav det högsta Ct-värdet och mest ospecifika produkter (figur 5a). Ju 

högre primerkoncentration desto tidigare amplifiering och mindre ospecifika produkter. Dock 

försenades amplifieringen vid 0,7µM HTV-F5 som kombinerades med 0,3, 0,5 (figur 5c) och 

0,7µM av HTV-R4 och flera ospecifika produkter detekterades.  

5a       
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5b    

5c   
Figur 5. Smältpunktsanalys (till vänster) och ampliferingskurvor (till höger) för 3 olika primerkoncentrationer; 

0,3µM HTV-F5 och 0,3µM HTV-R4 (5a), 0,5µM HTV-F5 och 0,7µM HTV-R4 (5b) och 0,7µM HTV-F5 och 

0,5µM HTV-R4 (5c). Varje smälttopp motsvarar en produkt och smälttoppar vid Tm ~87ºC, indikerar förekomst 

av specifika produkter medan toppar med lägre Tm (70-75 ºC) består av ospecifika produkter.  

Annealing/elongeringstemperaturer och magnesiumkoncentration  

Olika annealing/elongeringstemperatur undersöktes. De olika temperaturerna hade inte så stor 

påverkan på amplifieringen av specifik och ospecifik produkt. Vid den högsta temperaturen 

skedde amplifieringen ca två cyklar senare än vid de övriga temperaturerna. Eftersom det inte 

var signifikanta skillnader vid ändring av annealing/elongerings temperatur fortsattes 

optimering vid samma PCR-program, som tidigare, dvs 95ºC i 5 minuter följt av 45 cykler 

med 95ºC i 5s och 60ºC i 10s.  

 

Analysen med olika MgCl2 koncentration visade inga signifikanta skillnader gällande antal 

cykler eller smältpunktstemperatur för HTLV-1 och HTLV-2. Däremot var toppen på 

smältkurvor varierade. En ökad koncentration MgCl2 gav ökad mängd ospecifika produkter 

och en minskning av den specifika produkten (figur 6), vilket avspeglar sig på 

fluorescensnivån på smälttopparna. Vid smältpunktsanalys hade det ospädda provet, utan 

tillsats av extra MgCl2, en fluorescensnivå på 4,0. Vid 3-4mM MgCl2 låg fluorescensnivån för 

ospädda provet strax under 2,5.   
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Figur 6 Genom att ändra koncentrationen av MgCl2 påverkas specificiteten vid en PCR-reaktion. Vid frånvaro 

av MgCl2 bildas specifika produkter, smälttemperatur (Tm) 87ºC (A) och vid tillsatt av 1-2mM MgCl2 i provet 

ökades bildandet av ospecifika produkter (B-C). Vid 4mM MgCl2 minskades höjden på smälttopparna, Tm= 

87ºC, tills nästan ingen specifikprodukt är detekterbart (D).  Varje topp motsvarar en produkt och den högsta 

toppen, Tm= 87ºC, motsvarar det minst spädda provet. 

  

Probetitrering 

Innan probetitrering testades proberna i simplex- respektive duplex realtids-PCR. I simplex 

realtids-PCR amplifierades HTLV-1 vid Ct=31,07 medan HTLV-2 vid Ct=30,09. I duplex 

realtids-PCR amplifierades HTLV-1 vid Ct=31,82 medan HTLV-2 vid Ct=29,91, figur 7.  
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Figur 7 Analys av proberna i simplex- (lägre Ct-värde) och duplex realtids-PCR (högre Ct-värde) visar den 

expontionella kurvan som passerar tröskelvärdet. Amplifieringskurvorna för HTLV-1 (till vänster) och HTLV-2 

(till höger) ser väldigt stabilt och detekterar specifikt.    

 

Efter probetitrering, utifrån tabell VIII fanns koncentrationerna 0,2µM av HTLV-P1 och 

0,1µM av HTLV-P2 vara den optimalaste kombinationen som gav den tidigaste 

amplifieringen med lägre Ct-värde och stabil kurva. 

 

Tabell VIII: Sammanställning av cykeltröstkelvärde (Ct) vid olika probekoncentrationer och 

templatspädningar. Ett lågt Ct-värde indikerar en tidig amplifierad produkt vilket korrelateras med hög 

effektivitet.  

 HTLV-1  HTLV-2 

1:10
1 1:10

2 1:10
1 1:10

2 

Spädningsserie 
P1xP2 (µM) 

Ct Ct 

0,1x0,1 36,18 - 27,25 - 

0,1x0,2 34,22 - 28,44 34,82 

0,1x0,3 36,47 - 28,95 39,56 

0,2x0,1 33,72 - 27,24 34,07 

0,2x0,2 34,30 - 27,80 36,85 

0,2x0,3 34,64 - 30,49 37,26 

0,3x0,1 33,49 - 28,15 33,04 

0,3x0,2 35,38 - 27,90 33,41 

0,3x0,3 31,89 - 44,55 - 

 

DNA-extrahering från helblod 

Samtliga DNA-extraktioner analyserades med det optimerade PCR-protokollet. Det 

optimerade PCR-programmet var enligt följande: 95ºC i 3 min följt av 45 cykler med 95ºC i 
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3s och 60ºC i 10s. De optimala koncentrationerna av de olika reagenserna var 0,5µM HTV-

F5, 0,7µM HTV-R4, 0,2µM HTLV-P1 och 0,1µM HTLV-P2. 

 

Resultatet av olika extraktionsmetoder från helblod visade att MagNA Pure Compact med 

500µL patientprov gav amplifieringsprodukten med lägst Ct-värde och stabila kurvor jämfört 

med de övriga, figur 8. För prover extraherade med MagNA Pure Compact gav förbehandling 

med proteinas K inga förbättringar i Ct-värde. Vid extraktion med NorDiag Arrow 

observerades däremot förbättringar i antal cykler och enligt figur 8 skedde amplifieringen upp 

till sju cykler tidigare än hos obehandlat prov. 500µL MagNA Pure Compact utan proteinas K 

behandling gav det lägsta Ct-värdet i spädningar 1:10
0
, 1:10

1
 och 1:10

2
. 500µL MagNA Pure 

Compact med proteinas K behandling i spädning 1:10
3
 gav högre Ct-värde. 1000µL MagNA 

Pure Compact gav högre Ct-värde jämfört med andra spädningar på MagNA Pure Compact. 

Vid NorDiag Arrow observerades vid förbehandling med proteinas K förbättringar i antal 

cykler och amplifieringen skedde upp till sju cykler tidigare än hos obehandlat prov. 
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Figur 8 Jämförelse mellan olika extraktionsmetoder från olika volymer av HTLV-1 positiv helblod i 

seriespädning 1:10
0
, 1:10

1
 och 1:10

2
, 1:10

3
. DNA extraherat från 200µL helblod med QIAamp DNA Blood Mini kit 

(A) och MagNA Pure Compact (B). DNA extraherat från 500µL helblod med MagNA Pure Compact utan (C) 

och med proteinas K (D). DNA extraherat från 1000µL helblod med MagNA Pure Compact utan proteinas K 

(E). DNA extraherat från 500µL helblod med NorDiag Arrow utan (F) och med proteinas K (G). 

DISKUSSION 

Under denna studie optimerades en realtids-PCR för att öka specificiteten och sensivitet för 

detektion av HTLV-1 och HTLV-2 innan PCR-analysen kan tillämpas för klinisk diagnostik. 

Under optimeringsprocessen användes SYBR Green för detektion av HTLV vilket 

möjliggjorde detektion av ospecifika produkter så som primer-dimer då färgen bundit in 

ospecifikt till allt dsDNA som amplifierades under PCR-reaktionen. Smältpunktsanalys 

tillsammans med SYBR Green möjliggör identifiering och kvantifiering av den bildade 

produkten och därmed kunde sant positiva urskiljas från falskt positiv amplifiering. Specifika 

produkter hade högre Tm jämfört med artefakt s.k. primer-dimer och mispriming.  

 

Resultat från smältkurvsanalysen i samband DNA-titreringen, tabell VII, visar att det skett 

amplifiering i den negativa kontrollen och produkten representerar primer-dimer eller annan 

ospecifik produkt.  Primer-dimer har kortare sekvens och därmed lägre Tm och smälter 

tidigare vid en temperaturstegring jämfört med specifika produkter. Vid spädning 1:10
3
 för 

HTLV-1 och 2 har amplifieringsprodukten ett Tm liknande negativa kontroll. I detta fall 

misstänks amplifieringen vara ospecifik vilket beror på att amplifiering av specifik produkt 
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inhiberas helt/delvis av primer-dimer som tävlar om samma reagenser i PCR-reaktionen. 

Dessutom har provet förmodligen passerat den lägsta detektionsnivån. 

Smältpunktstemperaturen bestämdes till 87±1ºC och spädning 1:10
2
 som den lägsta 

detektionsnivå för HTLV-1/2. Inför fortsatt optimering av PCR:n valdes spädningar 1:10
1 

och 

1:10
2
, en medel stark respektive låg DNA-koncentration som ligger nära detektionsgränsen. 

Dessa valdes med hänsyn till att kunna upptäcka eventuella förbättringar eller försämringar 

vid optimering av olika parametrar vilket inte kanske är möjligt vid ett starkt templat.  

 

För att öka sensitiviteten, specificiteten och tillförlitligheten i en PCR-analys har primerpar 

samt koncentrationen av dessa stor roll. Under denna studie användes samma primerpar för 

detektion av HTLV-1 och HTLV-2. Primerparet var riktad mot tax-genen som har ungefär 

samma genomiska uppsättning med upp till 78 % homologiska nukleotida sekvenser [1]. I en 

liknande studie utförd på Smittskyddsinstitutet [27] testades olika primerpar riktade mot pX-

regionen och resultatet visade att HTV F5 och HTV-R4 var det optimala primerparet. Vid låg 

koncentration av primrarna var annealingen mindre effektiv vilket resulterade till ospecifikt 

amplifiering samt smälttopparna för specifika produkter låg inte intill varandra, se figur 5. Ju 

högre primerkoncentration desto specifikare blev amplifiering men vid den högsta 

koncentrationen av HTV-F5 försenades amplifiering istället. Figur 5c visar att 

fluorescensnivån minskar relativ i den högsta koncentrationen tills nästan ingen specifik 

produkt bildas vid 87ºC vilket kan bero på att primrarna hybridiserar till varandra eller 

mispriming. Vid analys av koncentrationer på 0,5µM av HTV-F5 och 0,3µM av HTV-R4 

samt 0,5µM av HTV-F5 och 0,7µM av HTV-R4 observerades mer specifika produkter. Dock 

valdes 0,5µM av HTV-F5 och 0,7µM av HTV-R4 som optimala koncentrationer då 

amplifieringskurvan var mer stabil och hade den högsta fluorescensnivå.  

 

Optimering av MgCl2 är viktigt vid PCR-analys då den fungerar som kofaktor till DNA 

polymeraset och stabiliserar dsDNA samt ökar Tm för PCR-produkten [17,23]. Otillräcklig 

mängd av Mg
2+

 i en PCR-reaktion kan resultera till misslyckad reaktion. Figur 6, illustrerar 

hur tillskott av MgCl2 resulterade i amplifiering av ospecifika produkter, sämre primer 

annealing till målsekvensen och primer artefakt bl.a. primer-dimer. Ju mer MgCl2 som 

tillsattes till proverna desto mer ospecifika produkter bildades och fluorescens värdet sjönk för 

smälttopparna vilket misstänks bero på ineffektiv denaturering av dsDNA och därmed 

amplifiering av mindre DNA [17]. En förklaring för ineffektiv denaturering av dsDNA kan 

vara att vid högre magnesiumkoncetrationer, är fler negativa laddningar uppbundna till Mg
2+
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vilket hindrar smältningen av DNA:t. Vid den högsta MgCl2 koncentrationen och högsta 

spädningsfaktor producerades knappt någon specifik produkt alls, figur 6. Därför uteslöts 

MgCl2 i nästa optimeringsteg, det räckte med den koncentration som redan finns i SYBR 

Green reaktionsmix. 

 

För att kunna skilja HTLV-1 och HTLV-2 användes efter avslutad optimering TaqMan 

prober. Innan optimering av proberna testades dessa i duplex som simplex och utifrån figur 7 

dras slutsatsen att specificitet och effektiviteten inte påverkas negativt i duplex analys. Utifrån 

tabell VIII, sker ingen amplifiering i spädning 1:10
2
 av HTLV-1 vilket kan bero på att DNA 

har börjats bryta ner och DNA-kvaliteten har försämrats eftersom det extraherade DNA:t är 

gammalt samtidigt kan det bero på att spädningen ligger väldigt nära detektionsnivå. För att 

undersöka om produkten kan detekteras i den högsta spädning kan provet köras i triplikat 

eftersom det vid så låga koncentration är slumpen som avgör om det blir amplifiering eller 

inte.  

 

Resultatet av olika extraktionsmetoder från helblod visade att MagNA Pure Compact med 

500µL patientprov gav den tidigaste amplifieringsprodukten med stabilare kurvor än de 

övriga. Det finns ingen signifikant skillnad på amplifiering mellan 200µL prov, DNA 

extraherat med QIAamp DNA Blood Mini kit och MagNA Pure Compact i spädning 1:10
0
, 

1:10
1
 men däremot amplikon i spädning 1:10

2
 kommer drygt fyra cykler tidigare vid 

extrahering med QIAamp DNA Blood Mini kit. Extrahering av DNA från 1000µL 

patientprov med MagNA Pure Compact gav något högre Ct-värden vilket var oväntat då det 

finns fler starttemplat vid större involym. Extrahering av DNA från 1000µL patientprov 

utfördes endast utan förbehandling med proteinas K p.g.a. tekniska problem och p.g.a. att det 

inte fanns tillräcklig mängd prov kvar för att kunna upprepa extraheringen på MagNA Pure 

Compact. 500µL patientprov är en bättre lämpad provvolym för diagnostik i klinisk 

verksamhet än 1000µL då det möjliggör omkörningar då inte allt material gått åt till den 

första extraktionen. Genom att tillämpa en automatisk extraheringsmetod med MagNA Pure 

Compact i klinisk verksamhet erhålls DNA av hög kvalité med liten arbetsinsats och mindre 

hantering av proverna jämfört med vid en manuell preparation, t.ex. med Qiagens kit.  Innan 

MagNA Pure Compact kan tillämpas inom klinisk diagnostik behövs dock fler studier med en 

jämförelse av DNA-extrahering från olika cellager, bl.a. buffycoat där lymfocyterna återfinns.   

 



 

 

23 

 

Vid PCR-analys är det viktigt att ta hänsyn till faktorer som kan påverka amplifieringen, bl.a. 

befinna sig i olika arbetsmiljö vid pre-PCR och post-PCR. PCR-mixen bör inte heller stå en 

längre tid i ljus och/eller rumstemperatur innan PCR-reaktionen startas eftersom prober är 

ljuskänsliga och bryts ner vilket kan ger bakgrundsfluorescens och enzymet är värmekänsligt. 

På grund av detta fick vissa experiment upprepas. Vid användning av pipetteringsrobot 

försvann problemet.  

 

I Sverige är HTLV-infektion sällsynt och endast ett få tal fallrapporterats. Den 

laboratoriemedicinska Länskliniken vid Universitetssjukhuset Örebro kommer inom kort 

inneha funktionen som nationellt referenslaboratorium för HTLV. I den nuvarande kliniska 

verksamheten används ELISA för screening av antikroppar mot HTLV-1 och 2 som 

konfirmeras med Western blot. Det är viktigt att detektera viruset då HTLV-1 och 2 är 

anmälningspliktig enligt smittskyddslagen vilket innebär att den smittade individen för all 

framtid spärras för blodgivning. HTLV-1 och 2 är en del av blodgivarscreening där nya 

blodgivare och person som inte donerat blod under de senaste fem åren testas [18]. 

Tillämpning av realtids-PCR inom klinisk diagnostik innebär snabb, effektiv och specifik 

detektion av viruset i målceller hos sjuka patienter. PCR-analysen är också mindre kostsam 

jämfört med konfirmering av positiva prover med immunoblot [3]. Vidare, skillnaden mellan 

de olika detektionsmetoder i realtids-PCR är att SYBR Green binder till all dsDNA vilket gör 

metoden ospecifikt medan prober binder specifikt till amplifierings produkt. Däremot är 

risken för falskt negativa resultat större med prober i de fall då mutationer skulle uppstå i 

bindningsregionen för proben hos mål-DNA. 

 

Sammanfattningsvis har en realtids-PCR för detektion och särskiljning av HTLV-1 och 2 sats 

upp och optimerats. Metoden är i dagsläget semi-kvantitativ, men ska vidareutvecklas till en 

kvantitativ metod. Innan vår realtids-PCR kan tillämpas för klinisk diagnostik måste den 

optimala prepareringsmetoden tas fram då en effektiv PCR inte kan kompensera för en 

ineffektiv prepareringsmetod.  
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