
 

Örebro Universitet  

Institutionen för hälsovetenskap och medicin 

Enheten för klinisk medicin 

Program: Biomedicinska analytikerprogrammet  

Kurs: BMLV C, Biomedicinsk laboratorievetenskap, Examensarbete 15 hp (BL1701)  

Datum: 2014-05-23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jämförelse av QIAsymphony SP och MagNA Pure 

Compact för isolering och rening av virala 

nukleinsyror 

 
 
 
 
 
 

 

 

Författare: Sara Ritzman 

Handledare: Sara Thulin Hedberg, PhD, 

Laboratoriemedicinska länskliniken, Molekylärdiagnostik & FoU, 

Universitetssjukhuset Örebro 



 

 

SAMMANFATTNING 
Herpes simplex virus (HSV) och Varizella zoster virus (VZV) är DNA-virus som bl.a. ger 

Varizella, Herpes Zoster och encefalit som diagnostiseras med PCR-analys. Hepatit B-virus 

(HBV) (DNA-virus) och hepatit C-virus (HCV) (RNA-virus) ger hepatit och humant 

immunbristvirus typ 1 (HIV-1) (RNA-virus) ger upphov till AIDS. Diagnostiken för dessa 

virus görs främst med ELISA. Idag extraheras HSV, VZV, HIV-1, HCV och HBV i 

rutinverksamheten på robotar som börjar bli gamla och som inte har tillräckligt stor kapacitet. 

Dessa robotar behöver inom snar framtid bytas ut, vilket var anledningen till att utvärdera 

QIAsymphony SPs (Qiagen) kliniska prestanda vid extrahering och rening av virala 

nukleinsyror. Spädningsserier av positiva kontroller och 5 kända kliniska prover vardera av 

varje virus extraherade på QIAsymphony SP och MagNA Pure Compact. Resultaten av 

analysen av de extraherade proverna på QIAsymphony SP visar generellt att dess kliniska 

prestanda är jämförbar eller bättre än MagNA Pure Compact. För HCV och HIV-1 behövs 

mer optimering innan analysen kan införas i rutinverksamheten på QIAsymphony SP. 
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1. BAKGRUND 

1.1 Hepatit-virus (B och C) och humant immunbristvirus typ 1 

1.1.1 Sjukdomsbild 

Hepatit betyder ”inflammation i levern” som ger upphov till nekros i leverns celler 

(hepatocyter) [1] och som orsakas av bl.a. virus, bakterier och protozoer [2]. Viral hepatit som 

orsakas av bl.a. hepatit B-virus (HBV, Dubbelsträngat DNA-virus) och hepatit C-virus (HCV, 

RNA-virus som består av en positiv sense-sträng) är en systemisk sjukdom som främst 

orsakar skador i levern och som även kan ge upphov till levercancer (hepatocellulärt 

karcinom) och kronisk leversjukdom [2,3]. HBV tillhör familjen Hepadnaviridae [2] och 

smittar genom alla kroppsvätskor, där exponering för infekterat serum är största orsaken. 

Viruset kan även överföras sexuellt genom sekret från slidan, sädesvätska och saliv [1]. HCV 

tillhör familjen Flaviviridae [2] och smittar på samma sätt som HBV med undantag för att 

viruset inte smittar lika lätt via sexuella kontakter [1].  

 

Humant immunbristvirus typ-1 (HIV-1, enkelsträngat RNA-virus som består av en positiv 

sense-sträng) tillhör retrovirus av typen lentivirus [4] och smittar genom exponering för 

infekterat blod, narkotikamissbruk där kontaminerade nålar används, sexuell överföring och 

från mor till barn under tiden före, under och efter förlossning [5]. Inkubationstiden från 

exponering till utbrottet av akut HIV-1 infektion är mellan 2 och 4 veckor. Den akuta 

infektionen (akut fas) varar i ungefär 60 dagar och de vanligaste symtomen är feber, 

hudutslag, körtelsjukdom och inflammation i svalget [6]. Virusnivån under den akuta fasen är 

hög för att sedan sjunka och viruset kan produceras i låga doser under lång tid som inte ger 

upphov till symtom hos värden (symtomlös fas). Vid frånvaro av ett effektivt immunsystem 

replikeras viruset till höga nivåer som angriper bl.a. CD4+ T-lymfocyter vars uppgift är att 

upprätthålla det skyddande immunförsvaret och skydda värden från infektioner. Andra celler 

som angrips är monocyter, makrofager och dendritceller. Immunförsvarets celldöd av framför 

allt CD4+ T-celler ger så småningom upphov till sjukdomen acquired immunodeficiency 

syndrom (AIDS), se figur 1 [4]. 
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Figur 1. Schematisk bild en infektion med humant immunbrist virus typ 1 (HIV-1) och dess 
faser; akut fas, symtomlös fas och utveckling av sjukdomen acquired immunodeficiency 
syndrom (AIDS). Bilden från Sherris Medical Microbiology [4]. 

 

1.1.2 Epidemiologi 

Ungefär 250 miljoner människor är bärare av HBV världen över. Av alla bärare utvecklar ca 

25 % en kronisk aktiv hepatit. Det finns ingen känd säsongstrend för utbrott av viruset och 

inte heller någon dominans i någon åldersgrupp. Stora delar av Afrika och Asien har 

medelstor till hög risk att drabbas av en HBV-infektion. I Sverige är risken att drabbas av en 

infektion liten, se figur 2 [1]. 

  
Figur 2. Bilden illustrerar risken för att drabbas av en infektion med hepatit B-virus (HBV) i 

världen. De grönfärgade områdena på kartan visar medel till hög risk att drabbas av en 
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infektion och de vitmarkerade områdena visar att det är en liten risk att drabbas av en 

infektion med HBV. Bilden från Jawets, Melnick & Adelberg´s Medical Microbiology, 26th 

edition [1]. 

 

Ungefär 3 % är infekterade med HCV världen över (WHO 1997). Risken att drabbas av en 

HCV-infektion skiljer sig åt mellan de olika världsdelarna. Risken att drabbas av HCV är 

störst i vissa delar av Afrika, Asien och Sydamerika. I Sverige är risken att drabbas av en 

HCV-infektion 1-2,5 % (WHO 2001), se figur 3 [1]. 

 
Figur 3. Bilden illustrerar risken för att drabbas av en infektion med hepatit C-virus (HCV) i 
världen. De röda områdena på kartan visar platser där risken för att drabbas av HCV är >10 
%. De gröna områdena visar platser där risen att drabbas av HCV är 2,5 -10 % och de 
orangefärgade områdena visar att risken för att drabbas av HCV är 1-2,5 %. Bilden är hämtad 
från Jawets, Melnick & Adelberg´s Medical Microbiology, 26th edition [1]. 

 
Under 2007 estimerades att i världen lever ungefär 33,2 miljoner människor med HIV. I 

Afrika, söder om Sahara-öknen lever 67 % av alla HIV-1 smittade människor på jorden och 

ungefär 45 % av de smittade människorna är i åldern 15-24 år [4]. 

1.1.3 Diagnostik 

För screening av HIV, HCV och HBV används enzyme-linked immunosorbentassay (ELISA) 

som kan påvisa antikroppar och/eller antigen mot virus i serum [5,7]. Positiva svar för HIV 

och HCV konfirmeras med recombinant immunoblot assay (RIBA). För HBV görs en utökad 

serologi. Erhålls en positiv RIBA kan en kvantitativ PCR utföras för att mäta mängden 

DNA/RNA i plasma [7]. För screening av vävnadsdonatorer (främst från benbanker) görs 
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nucleic acid amplification (NAAT) test med en specifik och känslig realtids-multiplex-PCR 

analys som i samma analys detekterar HCV-RNA, HIV-RNA och HBV-DNA från 

plasmaprover [8]. 

 

1.2 Herpes simplex virus 1 (HSV-1), Herpes simplex virus 2 (HSV-2) och Varizella 
zoster virus (VZV) 

1.2.1 Sjukdomsbild  

Herpes simplex virus (HSV) är dubbelsträngade DNA-virus som tillhör familjen 

Herpesviridae [9] och smittar via saliv och sexuella kontakter. HSV ger sår och 

vätskefylldablåsor på huden och slemhinnorna. HSV-1 orsakar blåsor i ansiktet och HSV-2 

orsakar genital herpes. Primär infektion med HSV kan även ge encefalit hos tidigare friska 

människor [10]. För att viruset ska kunna replikera krävs det att viruset kommer i kontakt med 

slemhinnor eller skadad hud. Vid kontakt med slemhinna eller skadad hud börjar viruset 

replikera och orsakar lokala symtom innan det lägger sig latent i de sensoriska ganglierna 

eller autonoma nervändar [11].  

 

Varizella zoster virus (VZV) är ett dubbelsträngat DNA-virus som tillhör familjen 

Herpesviridae och orsakar sjukdomarna Varizella (vattkoppor) och Herpes Zoster (bältros) 

och kan även ge encefalit. Varizella ger feber och blåsor på huden. Viruset smittar från sekret 

i de respiratoriska slemhinnorna via aerosolsmitta (droppsmitta) från person till person och 

från blåsorna. Viruset replikeras i lymfkörtlar som sedan letar sig upp till nasofarynx och 

huden där utslagen/blåsorna utvecklas, se figur 4 A [9]. Efter den primära sjukdomen letar sig 

viruset till de sensoriska ganligerna via sensoriska fibrer, där det ligger latent resten av livet, 

se figur 4 B. Reaktivering av viruset yttrar sig som bältros. Reaktivering av viruset som 

orsakas av bl.a. nedsatt immunförsvar leder till att viruset tar sig till huden och slemhinnorna 

från de sensoriska ganglierna via sensoriska fibrer där blåsor utvecklas, se figur 4 C [12]. 
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Figur 4. Utvecklingen av en Varicella/Herpes Zoster-virusinfektion med primär, latent och 
reaktiverad fas. I A syns en infektion med Varizella (vattkoppor) och i B har viruset lagt sig 
latent i de sensoriska ganglierna och i C syns en reaktivering av viruset som yttrar sig som 
Herpes Zoster (bältros). Bilden från Fitzpatrick's Color Atlas and Synopsis of Clinical 
Dermatology [12]. 

1.2.2 Epidemiologi 

HSV-1 är vanlig året runt och över hela världen. Vid 30 års ålder kan antikroppar mot HSV-1 

hittas hos de flesta människor medan antikroppar mot HSV-2 normalt inte hittas innan 

puberteten eftersom HSV-2 virus associeras med sexuell aktivitet [9]. VZV är vanlig året runt 

med störst förekomst under vinterhalvåret och vår. Infektion med VZV är vanligast i åldrarna 

5-9 år som står för hälften av alla infektioner. Varizella är otroligt smittsamt och ungefär 90 

% av alla individer (som inte tidigare blivit smittade med viruset) blir smittade då de 

exponeras för viruset [13]. 

1.2.3 Diagnostik 

Vid diagnostik av HSV och VZV används PCR-analys som är den känsligaste tekniken för 

detektion av HSV-DNA och VZV-DNA från likvor och blåsor [9,13]. 

1.3 Extrahering och rening av nukleinsyror 

För att få en bra PCR-analys är det viktigt med en effektiv DNA/RNA extraktion. Idag finns 

det flera olika automatiska extraktionssystem och under arbetet har två automatiska 

extraktionsystems kliniska prestanda jämförts; MagNA Pure Compact och QIAsymphony SP. 

1.3.1 Helautomatiserad extrahering och rening av nukleinsyror med QIAsymphony SP 

Instrumentet QIAsymphony SP (QIAGEN GmbH, Hilden, Germany) använder sig av 

magnetpartikelteknik vid extrahering och rening av nukleinsyra. DNA och RNA från virus 

och DNA från bakterier kan extraheras från bl.a. plasma, serum, cerebrospinalvätska (CSV), 
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blåsprover, odling (urin, cervikala och uretrala), aspirat, sputum och bronkoalveolärt lavage 

(BAL). Vid extrahering och rening av virala nukleinsyror kan bl.a. QIAsymphony DSP 

Virus/Pathogen Midi Kit användas. QIAsymphony SP använder sig av fyra steg vid 

framställandet av nukleinsyra; lysering med proteinas K, inbindning av nukleinsyror till 

magnetpartiklar, tvätt och eluering av renframställd nukleinsyra, se figur 5. I sista steget sker 

elueringen av de renframställda nukleinsyrorna med hjälp av en elueringsbuffert med tillsatt 

bärar-RNA (RNA-carrier) vars uppgift är att öka utbytet av nukleinsyror. Utan RNA-carrier 

kan utbytet av nukleinsyror minska kraftigt. Magneten förs ned i elueringsbufferten och 

släpper den skyddande hylsan för att de renframställda nukleinsyrorna ska släppa från 

magneten [14]. 

 
Figur 5. I första brunnen sker en lysering av provet med hjälp av lyseringsbuffert. En 
bindande buffert och en buffert med magnetpartiklar överförs till det lyserade provet där 
nukleinsyror från provet binder in till magnetpartiklarna. En stavformad magnet som är 
skyddad med ett överdrag förs upp och ner i den första brunnen där magnetgranula och 
nukleinsyror fäster till magnetstaven. Magnetgranula förs över till nästa brunn där tre tvättar 
sker. Bilden från QIAGENS hemsida [14]. 

 

1.3.2 Helautomatiserad extrahering och rening av nukleinsyror med MagNA Pure 

Compact 

Instrumentet MagNA Pure Compact (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany) 

använder sig av magnetpartikelteknik vid extrahering och renframställning av nukleinsyror. 

Vid extrahering på MagNA Pure Compact kan provmaterial av helblod, vävnad, odlade celler, 

serum, plasma, bakteriekulturer, BAL, sputum, CSV, blåsprover och urin användas. Vid 

extrahering och rening av virala nukleinsyror kan kitten MagNA Pure Compact Nucleic Acid 

Isolation Kit I - Large Volume och MagNA Pure Compact Nucleic Acid Isolation Kit 1 
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användas. För extrahering och rening av nukleinsyror använder sig instrumentet av 4 steg; 

lysering av provet med en lyseringsbuffert och proteinas K, magnetisk separation där 

nukleinsyrorna binder till magnetgranula, tvätt och sist eluering av renframställda 

nukleinsyror, se figur 6 [15]. 

 

 
Figur 6. Provet lyseras för åtkomst av nukleinsyrorna med hjälp av en lyseringsbuffert och 
proteinas K. Magnetgranula sätts till det lyserade provet och nukleinsyrorna fäster till 
magnetgranulat. Magnetgranulat förs över till en tvättbuffert med hjälp av en magnet.  I 
tvättbufferten sker en tvätt och därefter ännu en magnetisk separation. Vid det sista steget 
elueras de renframställda nukleinsyrorna fram vid en hög temperatur då de släpper från 
magnetgranulat. Bilden tagen från Roche Diagnostics hemsida [15].  

 

1.4 Realtids-PCR 

För att kunna säkerställa utbytet av nukleinsyror och utesluta ospecifik inbindning kan 

realtids-PCR analys utföras. Vid realtids-PCR följs PCR-analysen i realtid och både 

arbetstiden och risken för kontaminering minskar då efterföljande analyser som 

gelelektrofores som är nödvändig vid konventionell PCR för att få fram ett resultat, inte 

behövs vid realtids-PCR. För att kunna påvisa PCR-produkt i realtid används fluorescerande 

partiklar som är fria eller fäst till en probe (oligonukleotider). Ett exempel på en 

fluorescerande partikel är SYBR Green. SYBR Green binder ospecifikt in till minor groove 

på allt dubbelsträngat DNA (ds-DNA) och kan bara avge ljus då det är inbundet till ds-DNA. 

För att säkerställa att det är rätt produkt som bildats vid PCR-analys där SYBR Green 

används görs en analys av smältpunkten där smältpunkten (den temperatur där hälften av 

DNA-strängarna har lossat från varandra till hälften och därmed även SYBR Green har lossat 

från DNA) för målamplikonet är känd. Vid smältpunktsanalysen höjs temperaturen långsamt 
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så att DNA-strängarna och SYBR Green kan lossa och fluorescensen mäts hela tiden under 

analysens gång.  

 

Det finns olika sorters prober, ett exempel är hydrolysprober, även kallade Taqman-prober. 

Dessa prober är placerade i det område som ska amplifieras och uppströms om primern. Till 

proberna är fluorescerande partiklar ”fluorofor” (reporter) fästa och en partikel som har som 

uppgift att släcka signalen ”quencher”. Vid inbindningen av Taqman-prob till målsekvensen 

och vid påbörjandet av amplifieringen så bryts proben ned av DNA-polymeraset vilket gör att 

reportern och quenchern hamnar en bit ifrån varandra. Reporterns energi kan inte tas upp av 

quencher eftersom de inte är nära varandra, energin tas istället upp av detektorn i instrumentet 

[16]. Efter analysen med real-tids-PCR ses en amplifieringskurva för positiva prover. För att 

kunna analysera positiva prover fastställs ett tröskelvärde som bör ligga strax över 

bakgrundsbruset (fluorescensen). För att provet ska kunna tolkas som positivt måste 

amplifieringskurvan överskrida tröskelvärdet och ett cykeltröskelvärde (Ct-värde) fås. Ett lågt 

Ct-värde indikerar en hög mängd mål-DNA i provet och ett högt Ct-värde indikerar en lägre 

mängd DNA i provet [17]. Multiplex-PCR är en variant av PCR-analys där man kan detektera 

flera olika virus i samma reaktion [18]. I reaktionen används ett eller flera primerpar för 

amplifiering av flera olika mål-DNA i samma reaktion och olika fluorescerande prober 

används för detektion av mål-DNA. I varje analys är det möjligt att använda sig av fyra färger 

för färginmärkning av mål-DNA där en färg är avsedd till internkontrollen (IC) och de andra 

till DNA. De olika fluorescerande proberna avger energi vid olika våglängd som gör det 

möjligt att detektera flera olika målsekvenser i samma reaktion [17].  

1.5 Syfte 

Syftet med arbetet var att utvärdera QIAsymphony SPs kliniska prestanda genom att jämföra 

prover extraherade på QIAsymphony SP med prover extraherade på MagNA Pure Compact 

med målet att kunna ersätta/komplettera befintlig extraktionsmetod. 

2. MATERIAL OCH METOD 

2.1 Etiskt övervägande 

Ingen etisk ansökan är nödvändig då odlat virus används. De kliniska prover som inkluderats i 

utvärderingen har enbart analyserats för samma agens som de är inskickade till laboratoriet 

för. 
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2.2 Material till extraktion och multiplex analys av HIV-1, HCV och HBV 

Provmaterialet under optimering av extraktionen utgjordes av positiva in-house kontroller 

(plasma) av HIV-1, HCV och HBV (Laboratoriemedicinska länskliniken, 

molekylärdiagnostik & FoU, Universitetssjukhuset Örebro). Ett flertal spädningsserier gjordes 

av kontrollerna (1:102 – 1:109) i blodgivarplasma, (Laboratoriemedicinska länskliniken, 

transfusionsmedicin, Universitetssjukhuset Örebro) och dessa extraherades på både 

QIAsymphony SP (QIA) och MagNA Pure Compact (MPC) för att nå detektionsgränsen för 

respektive metod. För att bestämma metodens känslighet användes en internationell standard 

(WHO international standards, UK) vardera av HCV (260 - 0,26 IU/ml), HBV (850 - 0,85 

IU/ml) och HIV (185 - 0,185 IU/ml) som extraherades på QIA. Efter spädningsserierna 

extraherades 5 kända positiva kliniska prover (plasma) (Laboratoriemedicinska länskliniken, 

molekylärdiagnostik & FoU, Universitetssjukhuset Örebro) vardera av HIV-1 (koncentration 

<3,4 x101 - 8,23x104 IU/ml), HCV (koncentration <2,5x101 – 4,95x103 IU/ml) och HBV 

(koncentration <20-1040 IU/ml) för att jämföra de båda extraktionsmetodernas kliniska 

prestanda vid extrahering av virala nukleinsyror. Vissa av de kliniska proverna som tidigare 

analyserats på laboratoriet för samma agens fick spädas i blodgivarplasma för att uppnå rätt 

provvolym till robotarna. 

2.3 Material till extraktion och analys av HSV-1, HSV-2 och VZV 

Provmaterialet under optimering utgjordes av en positiv kontroll (Odlat virus, Karolinska 

Universitetssjukhuset, Huddinge) vardera av HSV-1, HSV-2 och VZV som späddes 1:101 – 

1:105 i virocultmedium (SIGMA VIROCULT, Virology transport medium, Medical Wire & 

Equipment, Corsham, UK). Kontrollerna späddes och extraherades ett flertal gånger för att nå 

detektionsgränsen på QIA och MPC. De svagaste spädningarna sattes i duplikat. För att 

utvärdera QIAsymphony SPs kliniska prestanda extraherades 5 kända positiva kliniska prover 

(Laboratoriemedicinska länskliniken, molekylärdiagnostik & FoU, Universitetssjukhuset 

Örebro) vardera av HSV-1 (Ct-värde 24->35), HSV-2 (Ct-värde 27->35) och VZV (Ct-värde 

19-32) på roboten och analyserades med PCR för att jämföras med det tidigare erhållna PCR-

resultatet då proverna extraherats på MPC. De kliniska proverna som tidigare analyserats på 

laboratoriet för samma agens fick spädas i virocultmedium för att uppnå rätt provvolym till 

QIA. 

2.4 Helautomatiserad preparation med MagNA Pure Compact 

För extrahering av HIV-1, HCV och HBV prover på MPC användes ett färdigt extraktionskit, 

MagNA Pure Compact Nucleic Acid Isolation Kit I – Large Volume (Roche Diagnostics 
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GmbH) och protokollet Total_NA_Plasma_1000 användes med elueringsvolym 100 μl. 

Tillverkarens instruktioner följdes och för varje prov sattes ett färdigfyllt reagenstrip, 

pipettspetsar och elueringsrör till maskinen. Av varje prov samt den negativa kontrollen sattes 

1000 μl till roboten och till varje prov samt negativ och positiv kontroll sattes 10 μl Internal 

Control (internkontroll) (Amplisense® HCV/HBV/HIV-FRT, Amplisense) innan de laddades 

i maskinen. 

 

För extraktion av HSV-1, HSV-2 och VZV på MPC användes ett färdigt extraktionskit, 

MagNA Pure Compact Nucleic Acid Isolation Kit 1 (Roche) och protokollet 

Total_NA_Plasma_100_400 med elueringsvolym 50 μl användes. Tillverkarens instruktioner 

följdes och för varje prov sattes en färdigfylld reagensremsa, pipettspetsar och elueringsrör till 

maskinen. Av varje prov samt den negativa kontrollen sattes 400 μl till maskinen. 

2.5 Helautomatisk preparation med QIAsymphony SP 

Prover av HIV-1, HCV och HBV extraherades även på QIA med ett färdigt extraktionskit, 

QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi Kit (QIAGEN GmbH) och protokollet Cellfree 

1000 användes med elueringsvolym 110 μl. Tillverkarens instruktioner följdes och prover, 

reagenskärl, reagensbehållare och pipettspetsar laddades i roboten innan körning. Av varje 

prov samt negativ kontroll sattes 1200 μl till maskinen. Till varje prov sattes 12 μl Internal 

Control innan de vortexades och centrifugerades ner. RNA-carrier bereddes till 

koncentrationen 1 μg/μl med AVE-buffert. En buffert innehållande AVE och RNA-carrier 

bereddes till koncentrationen 0,025 μg/μl. Vid ett försök att öka utbytet av nukleinsyror, 

framförallt för HCV, ökades koncentrationen av RNA-carrier till 0,05 μg/μl. AVE carrier-

bufferten laddades i QIA och pipetterades av maskinen till varje prov.  

 

Prover av HSV-1, HSV-2 och VZV extraherades även på QIA med ett färdigt extraktionskit, 

QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi Kit (QIAGEN GmbH) och protokollet Complex 

800 med elueringsvolym 110 μl användes. Tillverkarens instruktioner följdes och prover, 

reagenskärl, reagensbehållare och pipettspetsar laddades i roboten innan körning. Av varje 

prov samt negativ kontroll sattes 1000 μl till maskinen. En buffert innehållande AVE och 

RNA-carrier bereddes till koncentrationen 0,025 μg/μl. AVE-carrier-bufferten laddades i QIA 

och pipetterades av roboten till varje prov.  
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2.6 Realtids-PCR 

För utvärdering av de två olika extraktionsmetoderna analyserades de extraherade proverna 

med realtids-PCR; för HCV, HIV och HBV en kommersiell multiplex PCR med prober 

(Amplisense® HCV/HBV/HIV-FRT, Amplisense) och för HSV-1, HSV-2 och VZV en in-

house PCR med SYBR Green. 

2.6.1 Multiplex PCR – analys av HIV-1-RNA, HCV-RNA och HBV-DNA på RotorGene Q 

PCR-mix bereddes från Amplisens® HCV/HBV/HIV-FRT PCR-kit (Ecoli s.r.o., Bratislava, 

Slovak Republic) där varje reaktion innehöll 9,1μl RT-PCR-mix-1-FRT, 9,1μl RT-PCR-mix-

2-FRT, 0,91μl TaqPolymeras, 0,45 μl RT-G-mix-2 och 0,45 μl TM-revertas. För varje prov 

sattes 20 μl PCR-mix och 30 μl extraherat RNA/DNA till ett 0,2 ml sarstedtrör i avsett 

kylblock. Realtids-PCR med prober som detektionsmetod kördes på realtids-PCR 

instrumentet Rotor-Gene Q 6 Plex (QIAGEN GmbH) med fastställt PCR-program. Steg 1 i 

PCR-programmet bestod av 1 cykel med 50 °C i 20 min, steg 2, 1 cykel med 95 °C i 15 min, 

steg 3, 4 cykler med 95 °C i 20 s och 46 °C i 40 s per cykel, steg 4, 42 cykler med 95°C i 5 s, 

60 °C i 40 s och 45 °C i 30 s, se tabell 1. 

2.6.2 Realtids-PCR-analys av DNA från HSV-1, HSV-2 och VZV på LightCycler 2.0 

PCR-mix bereddes med Rotorgene SYBR Green PCR Kit (Qiagen, Hilden, Germany). Till 

mixen sattes även reverse (50 μM) och forward (50 μM) primer (Scandinavian Gene 

Synthesis, Köping). Varje reaktion för HSV-1 innehöll 4,6 μl H2O, 10 μl Rotor-gene SYBR 

Green, 0,12 μl forward primer, 0,28 μl reverse primer och 5 μl extraherat DNA. Varje 

reaktion för HSV-2 innehöll 4,68 μl H2O, 10 μl Rotor-gene SYBR Green, 0,2 μl forward 

primer, 0,12 μl reverse primer och 5 μl extraherat DNA. Varje reaktion för VZV innehöll 2,92 

μl H2O, 10 μl Rotor-gene SYBR Green, 0,3 μl forward primer, 0,2 μl reverse primer, 1,6 μl 

MgCl2 och 5 μl extraherat DNA, se tabell 2. Till LightCycler glaskapillärer belägna i ett 

kylblock pipetterades 15 μl PCR-mix och 5 μl extraherat DNA för varje prov samt negativ 

kontroll. Realtids-PCR-analys utfördes på LightCycler 2.0 (Roche Diagnostics) med 

protokollet HSV_VZVpl med enskilda kapillärer för HSV1, HSV2 och VZV enligt fastställt 

PCR – program med aktivering i 95 °C i 3 min, amplifiering i 40 cykler med 95 °C i 3 s, 58 

°C i 5 s och 60 °C i 10 s per cykel och smältpunktsanalys innehållande 95 °C i 0 s, 65 °C i 15 

s och 95 °C i 0 s och kylning i 40 °C i 30 s, se tabell 2.  
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Tabell 1. Reaktionsmix (mastermix och extraherat DNA) för Herpes simplex virus typ 1 och 
2 (HSV-1 och 2) och Varizella zoster virus (VZV).  

Reaktionsmix (1xreaktion) HSV-1 (μl) HSV-2 (μl) VZV (μl) 

H2O 4,6 4,68 2,92 

2 x Rotor-gene SYBR 

Green 

10 10 10 

Forward primer (50 mM) 0,12 0,2 0,3 

Reverse primer (50 mM) 0,28 0,12 0,2 

MgCl2 (25 mM) - - 1,6 

Extraherat DNA 5 5 5 

 

 
Tabell 2. PCR-program för Herpes simplex virus typ 1 och 2 (HSV-1 och 2) och Varizella 
zoster virus (VZV) på LightCycler 2.0 

Steg Temperatur °C Tid Cykler 

Aktivering 95 3 min  

Amplifiering 

 
 
Smältpunktsanalys 
 
 
Kylning 

95 

58 
60 
95 
65 
95 
40 

3 s 

5 s 
10 s 
0 s 
15 s 
0 s (med 0,1°C/s)  
30 s 

 

40 

 

3. RESULTAT 

3.1 Resultat för HCV, HBV och HIV-1 

3.1.1 Resultat för HIV-1 prover 

För att utvärdera den kliniska prestandan hos QIAsymphony SP (QIA) inkluderades en 

spädningsserie av en positiv kontoll av HIV-1 (1:103 -1:106) som extraherades på QIA och 

jämfördes med samma spädningsserie extraherade på MagNA Pure Compact (MPC), se tabell 

3, 4 och 5. På QIA extraherades proverna med en RNA-carrier-koncentration på 

0,05 μg/μl. Spädningsserie av HIV-1 extraherade på MPC blev positiva fram till spädning 

1:105 och till spädning 1:106 för spädningsserie av HIV extraherade på QIA, se tabell 3. Till 
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utvärderingen inkluderades en spädningsserie av WHO International Standard för HIV-1. För 

prover av HIV-1 erhölls ett positivt resultat till en koncentration på 18,5 IU/ml (infectious 

units) på både MPC och QIA, se tabell 4. För att utvärdera den kliniska prestandan hos QIA 

inkluderades 5 kända positiva kliniska prover av HIV-1 som jämfördes med samma prover 

extraherade på MPC. Prov 1,3, 4 och 5 av HIV-1 extraherade på QIA visar jämförbara resultat 

med MPC. Prov 2 var negativt på QIA och hade ett Ct-värde på 30,59 hos MPC, se tabell 5.  

 

Tabell 3. Sammanställning av cykeltröskelvärde (Ct-värde) för prover av humant immunbrist 

virus typ 1 (HIV-1) extraherade på MagNA Pure Compact och QIAsymphony SP. 

Spädningsserie MagNA Pure Compact (Ct) QIAsymphony SP (Ct) 
HIV-1 1:103 24,24 25,66 
HIV-1 1:104 26,72 28,55 
HIV-1 1:105* 30,02/31,09 29,73/30,44 
HIV-1 1:106* Negativ/negativ 31,35/negativ 
*Proven satta i duplikat 
 
Tabell 4. Sammanställning av cykeltröskelvärde (Ct) för spädningsserie av WHO 

International Standard humant immunbrist virus typ 1 (HIV-1) extraherade på MagNA Pure 

Compact och QIAsymphony SP. 

Kvantitet HIV-1 
(IU/ml) 

MagNA Pure Compact (Ct) QIAsymphony SP (Ct) 

185 29,56 29,76 

18,5 31,04 32,23 

1,85 
 
0,185 

Negativ 
 
Negativ  

Negativ 
 
Negativ 

 

Tabell 5. Ct-värde för de kliniska proverna av humant immunbristvirus typ 1 (HIV-1) som 

extraherats på MagNA Pure Compact och QIAsymphony SP. 

Kliniska prover 
(ursprungskoncentration, 
IU/ml) 

MagNA Pure Compact (Ct) QIAsymphony SP (Ct) 

1 (8,23x104)1 21,13 22,69 
2 (<3,4x101)2 30,59 Negativ 
3 (1,89x102)3 27,22 28,41 
4 (2,53x104)4 23,24 24,72 
5 (<3,4x101)5 Negativ Negativ 
1 Spädd 1:0,6. 2 Spädd 1:0,6. 3 Spädd 1:0,6. 4 Spädd 1:5. 5 Spädd 1:1,5 
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3.1.2 Resultat för HCV prover 

För att utvärdera den kliniska prestandan hos QIA inkluderades en spädningsserie av en 

positiv kontroll av HCV (1:105 -1:108) som extraherades på QIA och jämfördes med samma 

spädningsserie extraherade på MPC. På QIA extraherades proverna med en RNA-carrier-

koncentration på 0,05 μg/μl. Spädningsserie av HCV extraherade på MPC blev positiva fram 

till spädning 1:105 och till spädning 1:107 på QIA, se tabell 6. Till utvärderingen inkluderades 

en spädningsserie av WHO International Standard för HCV. För prover av HCV erhölls ett 

positivt resultat till en koncentration på 26 IU/ml för både QIA och MPC. För HCV-prov med 

koncentrationen 260 IU/ml extraherad på QIA, pipetterades inte rätt provmängd upp och fick 

Ct-värde 30,25 på QIA och 27,38 på MPC, se tabell 7. För att utvärdera den kliniska 

prestandan hos QIA inkluderades 5 kända positiva kliniska prover av HCV som jämfördes 

med samma prover extraherade på MPC. Alla prover av HCV extraherade på QIA visar en 

sämre känslighet jämfört med MPC, se tabell 8.  

 

Tabell 6. Sammanställning av cykeltröskelvärde (Ct-värde) för prover av hepatit C-virus 
(HCV) extraherade på MagNA Pure Compact och QIAsymphony SP. 

Spädningsserie MagNA Pure Compact (Ct) QIAsymphony SP (Ct) 
HCV 1:105 26,11 28,33 
HCV 1:106 Negativ 30,04 
HCV 1:107 Negativ 31,10 
HCV 1:108 Negativ Negativ 
 
Tabell 7.  Sammanställning av cykeltröskelvärde (Ct) för spädningsserie av WHO 
International Standard hepatit C-virus (HCV) extraherade på MagNA Pure Compact och 
QIAsymphony SP. 

Kvantitet HCV 
(IU/ml) 

MagNA Pure Compact (Ct) QIAsymphony SP (Ct) 

260 27,38 30,25 

26* 

2,6* 
 
0,26* 

29,61 och 30,92 

Negativ och negativ 
 
Negativ och negativ 

30,09 och 31,89 

Negativ och negativ 
 
Negativ och negativ 
 

*Proven satta i duplikat 
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Tabell 8. Ct-värde för de kliniska proverna av hepatit C-virus (HCV) som extraherats på 
MagNA Pure Compact och QIAsymphony SP. 
Kliniska prover 
(ursprungskoncentration, 
IU/ml) 

MagNA Pure Compact (Ct) QIAsymphony SP (Ct) 

1 (2,24x102)1 25,32 27,12 
2 (<2,5x101)2 25,38 29,89 
3 (1,77x102)3 23,10 26,56 
4 (4,95x103)4 20,90 23,04 
5 (5,68x106)5 12,09 13,37 
1 Spädd 1:1,5. 2 Spädd 1:1,6. 3 Spädd 1:0,25. 4Spädd 1:1,5. 5Spädd 1:1,4 
 

3.1.3 Resultat för HBV prover 

För att utvärdera den kliniska prestandan hos QIA inkluderades en spädningsserie av en 

positiv kontoll av HBV (1:106 -1:109) som extraherades på QIA och jämfördes med samma 

spädningsserie extraherade på MPC. På QIA extraherades proverna med en RNA-carrier-

koncentration på 0,05 μg/μl. Spädningsserie av HBV extraherade på MPC blev positiva fram 

till 1:106 och till spädning 1:107 på QIA, se tabell 9. Till utvärderingen inkluderades en 

spädningsserie av WHO International Standard för HBV. För prover av HBV erhölls ett 

positivt resultat till en koncentration på 0,85 IU/ml på MPC och 8,5 IU/ml på QIA, se tabell 

10. För att utvärdera den kliniska prestandan hos QIA inkluderades 5 kända positiva kliniska 

prover av HBV som jämfördes med samma prover extraherade på MPC. Prov 1-2, 4-5 av 

HBV extraherade på QIA visar jämförbara resultat med MPC. Prov 3 visar något sämre 

känslighet jämfört med MPC, se tabell 11. 

 

Tabell 9. Sammanställning av cykeltröskelvärde (Ct-värde) för prover av hepatit B-virus 
(HBV) extraherade på MagNA Pure Compact och QIAsymphony SP.  

Spädningsserie MagNA Pure Compact (Ct) QIAsymphony SP (Ct) 
HBV 1:106 29,47 28,39 
HBV 1:107 Negativ 31,29 
HBV 1:108 Negativ Negativ 
HBV 1:109 Negativ Negativ 
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Tabell 10. Sammanställning av cykeltröskelvärde (Ct) för spädningsserie av WHO 
International Standard hepatit B-virus (HBV) extraherade på MagNA Pure Compact och 
QIAsymphony SP. 

Kvantitet HBV 
(IU/ml) 

MagNA Pure Compact (Ct) QIAsymphony SP (Ct) 

85 28,83 25,71 

8,5 29,62 28,95 

0,85 31,05 Negativ 

 

Tabell 11. Ct-värde för de kliniska proverna av hepatit B-virus (HBV) som extraherats på 

MagNA Pure Compact och QIAsymphony SP. 

Kliniska prover 
(ursprungskoncentration, 
IU/ml) 

MagNA Pure Compact 
Cykeltröskelvärde (Ct) 

QIAsymphony SP 
Cykeltröskelvärde (Ct) 

1 (1040)1 23,79 23,45 
2 (44)2 27,24 27,74 
3 (955)3 23,98 25,54 
4 (<20)4 29,51 30,01 
5 (44)5 27,70 28,35 
1 Spädd 1:1,4. 2 Spädd 1:1,4. 3 Spädd 1:0,6. 4 Spädd 1:0,6. 5 Spädd 1:1,4 

 

3.2 Resultat HSV-1, HSV-2 och VZV 

3.2.1 Resultat för HSV-1 prover 

Resultatet av spädningsserie av positiv kontroll av HSV-1 visar att spädningarna 1:103 och 

1:104 extraherade på QIA visar jämförbara resultat med MPC och prover i spädningen 1:105 

extraherade på MPC blev negativa och det ena prover extraherat på QIA fick Ct-värde >35 

och det andra blev negativt, se tabell 12. För att utvärdera den kliniska prestandan hos QIA 

inkluderades 5 stycken kända positiva kliniska prover av HSV-1, tidigare analyserade med in-

house PCR efter extraktion på MPC. För HSV-1 prov 1 och 2 var Ct-värdet lägre hos QIA än 

MPC. Prov 3 som extraherats på QIA var negativt och då provet tidigare extraherats på MPC 

hade det ett Ct-värde på >35. Prov 4 och 5 som extraherats på QIA hade högre Ct-värden än 

de som tidigare extraherats på MPC, se tabell 13.  

 



 17 

Tabell 12. Sammanställning av cykeltröskelvärden (Ct-värde) för spädningsserie av positiv 
kontroll av herpes simplex virus typ 1 (HSV-1) extraherade på QIAsymphony SP och 
MagNA Pure Compact. 

Spädningsserie  MagNA Pure Compact (Ct) QIAsymphony SP (Ct) 

1:103 29,95 29,67 

1:104* 34,58 och >35 33,30 och 34,14 

1:105* Negativ och negativ >35 och negativ 

*Prover satta i duplikat 

 
Tabell 13. Sammanställning av cykeltröskel-värde (Ct-värde) för de kända positiva kliniska 
proverna av Herpes simplex virus 1 (HSV1-) virus som extraherats på MagNA Pure Compact 
och QIAsymphony SP.  

Kliniska prover HSV1 MagNA Pure Compact (Ct) QIAsymphony SP (Ct) 

1 26,2 24,21 

2 28,6 27,22 

3 >35 Negativ3 

4 28,4 30,34 

5 24,6 26,35 
1 Spädd 1:5. 2 spädd 1:2. 3 spädd 1:7. 4 spädd 1/5. 5 Spädd 1:2 

 

3.2.2 Resultat för HSV-2 prover 

Resultatet av spädningsserie av positiv kontroll av HSV-2 och VZV visar att prover av HSV-2 

i spädningarna 1:102 och 1:103 extraherade på QIA visar bättre resultat jämfört med MPC. 

Prover i spädningen 1:104 visar jämförbara resultat för båda extraktionsrobotarna, se figur 14.  

För att utvärdera den kliniska prestandan hos QIA inkluderades 5 stycken kända positiva 

kliniska prover av HSV-2, tidigare analyserade med in-house PCR efter extraktion på MPC. 

Prov 1 och 2 som extraherats på QIA visade ett högre Ct-värde än proverna som tidigare 

extraherats på MPC. Prov 3 som extraherats på QIA visade ett jämförbart Ct-värde som 

provet extraherat på MPC. Prov 4 och 5 som extraherats på QIA visade lägre Ct-värde än de 

som extraherats på MPC, se tabell 15.  



 18 

 

 

Tabell 14. Sammanställning av cykeltröskelvärden (Ct-värde) för spädningsserie av positiv 
kontroll av herpes simplex virus typ 2 (HSV-2) extraherade på QIAsymphony SP och 
MagNA Pure Compact. 

Spädningsserie  MagNA Pure Compact (Ct) QIAsymphony SP (Ct) 

1:102 30,69 28,35 

1:103* 33,47 och >35 31,27 och 31,48 

1:104* Negativ och >35 >35 och >35 

*Prover satta i duplikat 

 
 
Tabell 15. Sammanställning av cykeltröskelvärden (Ct-värde) för de kliniska proverna av 
Herpes simplex virus 2 (HSV-2) virus som extraherats på MagNA Pure Compact och 
QIAsymphony SP. 
Kliniska prover HSV 2 

 

MagNA Pure Compact 

(Ct) 

QIAsymphony SP 

(Ct) 

1 29,6 31,31 

2 31,9 >352 

3 27,6 27,93 

4 >35 30,84 

5 31,9 29,95 
1 Spädd 1:1. 2 Spädd 1:2. 3 Spädd 1:2. 4 Spädd 1:3. 5 Spädd 1:2 

 

3.2.3 Resultat för VZV prover 
 
Resultatet av spädningsserie av positiv kontroll av VZV visar att prover av VZV i 

spädningarna 1:103, 1:104 och 1:105 extraherade på QIA visar ett bättre resultat jämfört med 

MPC, se tabell 16. För att utvärdera den kliniska prestandan hos QIA inkluderades 5 stycken 

kända positiva kliniska prover av VZV, tidigare analyserade med in-house PCR efter 

extraktion på MPC. Proverna 1-4 av VZV som extraherats på QIA visade lägre Ct-värden än 

proverna tidigare extraherade på MPC. Prov 5 extraherat på QIA visar ett högre Ct-värde än 

provet som extraherats på MPC, se tabell 17. 
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Tabell 16. Sammanställning av cykeltröskelvärden (Ct-värde) för spädningsserie av positiv 
kontroll av Varizella zoster virus (VZV) extraherade på QIAsymphony SP och MagNA Pure 
Compact. 

Spädningsserie  MagNA Pure Compact (Ct) QIAsymphony SP (Ct) 

1:103 29,63 28,85 

1:104* 31,99 och >35 31,38 och 32,40 

1:105* >35 och negativ >35 och negativ 

*Prover satta i duplikat 

 

 
Tabell 17. Sammanställning av cykeltröskelvärden (Ct-värde) för de kliniska proverna av 
Varizella zoster virus (VZV) virus som extraherats på MagNA Pure Compact och 
QIAsymphony SP.  

Kliniska prover VZV 

 

MagNA Pure Compact 

(Ct) 

QIAsymphony SP 

(Ct) 

1 19,6 17,41 

2 27,8 25,42 

3 18,5 17,03 

4 21,7 14,04 

5 32,6 34,55 
1Spädd 1:1. 2Spädd 1:1. 3 Spädd 1:2. 4 Spädd 1:2. 5 Spädd 1:1 

4. DISKUSSION 
 
Idag extraheras prover av HIV-1, HCV och HBV på MagNA Pure Compact (MPC), som har 

en mycket liten kapacitet och kan ta 6 prover och 2 kontroller per körning. Idag räcker 

roboten för det antal prov som skickas in till laboratoriet, men skulle antalet prover öka, vilket 

är ett troligt scenario, måste det finnas en ersättningsrobot med större kapacitet, vilket var 

anledningen till att vi ville testa extrahera på QIAsymphony SP (QIA) som kan ta upp till 96 

prover åt gången. Under optimeringen av analysen med spädningsserien uteslöts till en början 

RNA-carrier, vars uppgift är att öka utbytet av nukleinsyror. Inget resultat erhölls för HCV 

(data visas inte), vilket gjorde att vi vid nästa körning använde en RNA-carrier med 

koncentrationen 0,025 μg/μl, vilken är den av Qiagen rekommenderade koncentration. För 

HCV erhölls inte tillräckligt bra resultat (data visas inte) så koncentrationen ökades till 0,05 

μg/μl för att se ifall vi kunde öka utbytet av nukleinsyror ytterligare. Utbytet av nukleinsyror 
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ökade när vi ökade koncentrationen RNA-carrier till det dubbla, framförallt för HCV-RNA. 

HBV och HIV-1 påverkades inte av ökningen. Eftersom prover extraherade med en högre 

koncentration av RNA-carrier gav ett bättre resultat fortsatte koncentrationen 0,05 μg/μl att 

användas under resterande körningar på QIA. Under optimeringen extraherades olika 

spädningar i omgångar och de svagaste proverna sattes i duplikat för att nå detektionsgränsen.  

 

Resultaten av optimeringen visade att extrahering av HIV-1 och HBV gjord på QIA kan 

detektera virus en spädning längre jämfört med MPC men med något högre Ct-värden. 

Analysen av spädningsserien av HCV visar att QIA kan detektera viruset två spädningar 

längre än MPC men med ett högre Ct-värde jämfört med MPC. Vid extrahering av den 

internationella standarden av HCV kunde viruset detekteras till en koncentration på 26 IU/ml 

för både MPC och QIA. Under körningen med HCV pipetterade inte QIA upp rätt mängd 

prov ur provet innehållande 260 IU/ml, vilket kan förklara att QIA fick ett högre Ct-värde 

jämfört med MPC. Rätt mängd prov pipetterades inte heller upp ur ena provet med en 

koncentration på 2,6 IU/ml och båda proven innehållande 0,26 IU/ml, så det går inte att säga 

om viruset hade kunnat detekteras någon spädning längre med QIA. Varför detta problem 

uppstått och vad det beror på är under utredning hos tillverkaren. HIV-1 kan detekteras till 

samma spädning på både QIA och MPC. HBV kan detekteras en spädning längre med MPC, 

och hade något högre Ct-värden än QIA.  

 

Efter jämförelsen av den internationella standarden extraherades 5 kända kliniska prover 

vardera av HBV, HIV-1, HCV. Proverna som tidigare var analyserade för samma agens i en 

kvantitativ PCR på laboratoriet var tvungna att spädas i blodgivarplasma för att uppnå rätt 

provvolym till robotarna. Resultaten visade att kliniska prover av HBV extraherade på QIA 

visar jämförbara resultat med MPC för alla prov utom ett som gav ett högre Ct-värde på QIA, 

detta skulle dock kunna förklaras av spädning och till viss del nedbrytning av viruset under 

lång förvaring i frysen. De kliniska proverna av HIV-1 visar ett något högre Ct-värde för 

prover extraherade på QIA jämfört med MPC. Två av proverna blev negativa på QIA och ett 

av proverna blev negativt på MPC. Kliniska prover av HCV extraherade på QIA visar ett 

högre Ct-värde för alla prover jämfört med MPC. QIA verkar ha en sämre känslighet för HIV-

1 och HCV jämfört med MPC. Tidigare studier [19] där en jämförelse mellan 5 

automatiserade extraktionsrobotar där QIA var involverad har gjorts på norovirus-RNA från 

avföringsprov och Cytomegalovirus-DNA från plasma. Vid extraktion på QIAsymphony SP 

användes extraktionskitet DSP Virus/Pathogen Mini Kit med protokollet Cell free 200 till 
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DNA och Complex för RNA. Av de totala 39 kända positiva avföringsproven (norovirus 

RNA) kunde 36 (92 %) av dem detekteras på samtliga extraktionsrobotar. Vid jämförelser 

med tidigare resultat verkar det som att QIA generellt presterar ett liknande resultat jämfört 

med andra automatiserade extraktionsrobotar som t.ex. MagNA Pure Compact. Varför QIA 

har krånglat under utvärderingen är inte klart, men QIA har under arbetets gång inte pipetterat 

upp rätt provvolym ur vissa prover, vilket kan ha resulterat i att proverna fått ett högre Ct-

värde vid PCR-analysen och att man i och med det tror att QIA har en sämre känslighet 

jämfört med MPC. Roboten måste kontrolleras och åtgärdas innan fler försök kan göras som 

är nödvändiga innan några säkra resultat kan fastställas. 

 

Idag extraheras HSV och VZV i rutinverksamheten på MagNA Pure Compact som har 

mycket liten kapacitet eller på MagNA Pure LC som har större kapacitet men som är gammal 

och kommer behöva bytas ut inom snar framtid, vilket var anledningen till att vi ville testa att 

extrahera på QIAsymphony SP och se ifall det gav likvärdigt resultat som MagNA Pure 

Compact. Till utvärderingen inkluderades en spädningsserie av en positiv kontroll av HSV-1, 

HSV-2 och VZV och resultatet av analysen av spädningsserien som analyserats efter 

extraktion på QIAsymphony SP visar att QIA presterar jämförelsebart med MPC. För HSV-1 

prover extraherade på QIA kunde viruset detekteras en spädning längre med lägre Ct-värden 

jämfört med MPC. Prover av HSV-2 kunde detekteras lika långt på både QIA och MPC men 

QIA har lägre Ct-värden jämfört med MPC. Prover av VZV kunde detekteras lika långt med 

både QIA och MPC, men QIA hade generellt lägre Ct-värden jämfört med MPC.  

 

Efter analysen av spädningsserien extraherades 5 kända kliniska prover vardera av HSV-1, 

HSV-2 och VZV. Proverna som tidigare var extraherade på MagNA Pure Compact och 

analyserade med PCR av rutinverksamheten var frysförvarade och behövde spädas i 

virokultmedium för att uppnå rätt provvolym till QIA. Analysen av HSV-1 prover visar att 

QIAs resultat är jämförelsebart med MPC för 4 av 5 prover. 1 av proverna var väldigt svagt 

från början (Ct-värde >35) och behövde spädas 1:7 så det tillsammans med den långa 

frysförvaringen kan förklara varför provet blev negativt.  Resultatet av HSV-2 prover 

extraherade på QIA visar jämförbara resultat med MPC för 3 av 5 prover. Två av proverna 

fick något högre Ct-värde för QIA jämfört med MPC, men dessa prover var spädda 1:1 och 

1:2 vilket tillsammans med lång frysförvaring kan förklara de något högre Ct-värdena. VZV 

prover extraherade på QIA visar att resultatet av 4 av 5 prover är jämförelsebara med MPC 

och ett av proverna visar ett högre Ct-värde för QIA jämfört med MPC. Lång frysförvaring 
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och att provet var spätt kan förklara det högre Ct-värdet. Vid en tidigare studie [20] där en 

jämförelse mellan QIAsymphony SP och NucliSens easyMAG gjorts vid extrahering av olika 

virus, bl.a. HSV-1, HSV-2 och VZV visar att av det totala antalet på 343 kända positiva 

prover gav 331 av proverna jämförbara resultat med easyMAG, vilket ger en total 

överensstämmelse på 96,5 %. Vid analys av HSV-1, HSV-2 och VZV gav 33/34 (97 %) 

liknande PCR-resultat på båda robotarna. Den tidigare studiens resultat liknar de resultat som 

erhölls vid analys av spädningsserien (positiv kontroll) och av de kliniska proverna som visar 

att QIAs kliniska prestanda är jämförbara och i vissa fall bättre än MPCs för HSV-1, HSV-2 

och VZV. 

 

Slutsatsen som kan dras ifrån denna studie är att extrahering och rening av HSV1, HSV2, 

VZV och HBV är möjlig med QIAsymphony SP då prover extraherade på QIAsymphony SP 

generellt visar ett likvärdigt och i vissa fall bättre resultat som prover extraherade på MagNA 

Pure Compact. Extrahering och rening av HCV och HIV-1 behöver däremot optimeras vidare 

för att uppnå bästa resultat vid extrahering på QIAsymphony SP. 
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