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ABSTRAKT

Herpes simplex virus typ-1 (HSV-1), Herpes simplex typ-2 (HSV-2) och Varicella zoster

virus (VZV) ingår i familjen herpesviridae. HSV-1 och HSV-2 smittar via direktkontakt 

och orsakar primärt infektion i epiteliala mukosaceller, där de orsakar vesiklar och sår. 

VZV orsakar vid en primär infektion vattkoppor och en sekundär infektion bältros, den 

vanligaste smittvägen är respiratoriskt men direktkontakt med blåsorna är ytterst 

smittsamt. VZV, HSV-1 och HSV-2 infektioner går oftast att diagnostisera kliniskt men 

hos immunnedsatta patienter kan symtomen variera kraftigt. Laboratoriemedicinska 

länskliniken på Universitetssjukhuset Örebro vill ersätta deras nuvarande metod för 

analys av HSV-1, HSV-2 och VZV, som är tidskrävande och arbetsam, med en multiplex

realtids-PCR. Sammanlagt inkluderades 54 patientprover i studien från patienter med 

misstänkt HSV-1, HSV-2 och/eller VZV infektion. Patientproverna analyserades först 

med deras inhouse-metod (DNA extrahering på MagNA Pure LC (Roche Diagnostics 

GmbH, Mannheim, Tyskland) och analys med realtids-PCR på LightCycler 2.0 (Roche 

Diagnostics GmbH)), och sedan med multiplex realtids-PCR (med 3MTM Integrated 

cycler (Focus Diagnostics, Kalifornien, USA). Fem av patientproverna gav olika resultat

vid jämförelse mellan metoderna. Två patientprover som enligt inhouse-metoden var 

positiv för HSV-1 respektive HSV-2 kördes om och blev då negativa i båda metoderna. 

Resultaten kan bero på att proverna låg runt detektionsgränserna för metoderna och att 

patientproverna frystes ner mellan analys med inhouse-metoden och multiplex realtids-

PCR vilket kan ha resulterat i att viralt DNA brutits ner. Ett prov som enligt inhouse-

metoden var positivt för VZV kunde ej köras om på grund av för liten kvarvarande 

provvolym. Två av patientproverna blev dubbelpositiva i varsin metod och utgör ej 

tillräcklig stort provmaterial för att dra några slutsatser ifrån. Metoden multiplex 

realtids- PCR för detektion av HSV-1, HSV-2 och VZV skulle kunna ersätta inhouse-

metoden. Dock bör fler kliniska prover, helst färska prover, analyseras för att kontrollera

metodens känslighet och fler dubbelpositiva prover bör analyseras.

Nyckelord: realtids-PCR, multiplex realtids-PCR, Herpes simplex virus typ 1, Herpes 

simplex virus typ 2, Varicella zoster virus
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BAKGRUND 

Herpesvirus

Gruppen herpesvirus ingår i familjen herpesviridae och hittills har åtta olika virus 

identifierats som kan infektera människan. Dessa är herpes simplex virus typ 1 (HSV-1),

herpes simplex virus typ 2 (HSV-2), varicella zoster virus (VZV), cytomegalovirus, 

Epstein-Barr virus och Humant herpesvirus typ 6, 7 och 8 (1).

Virusen i familjen Herpesviridae består av dubbelsträngat DNA som omsluts av en 

ikosaedrisk kapsid som i sin tur omsluts av ett lipoprotein hölje som härstammar från 

den infekterade cellen. Mellan höljet och kapsiden finns proteiner som krävs för att 

viruset ska kunna replikera sig efter det att den infekterat en värdcell (figur 1) (1).

Figur 1. Virusens uppbyggnad i familjen herpesviridae. Ikosaedrisk kapsid (i figur kallad 
nucleocapsid) omsluter det dubbelsträngade DNA:t, lipoprotein höljet (i figur kallad Envelope) 
omsluter hela viruset, mellan dessa skikt finns proteiner för replikering (i figur kallad 
Tegument). Figur från Sherris medical microbiology (2).

Herpesvirus delas in i tre grupper beroende på sina virologiska egenskaper, α 

subfamiljen, β subfamiljen och γ subfamiljen. Till α subfamiljen tillhör HSV-1 HSV-2 
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och VZV (1). 

Herpes simplex virus

HSV-1 och HSV-2 är de två virus som ingår i gruppen herpes simplex virus. Båda 

virustyperna smittar via direktkontakt och orsakar primärt infektion i epiteliala 

mukosaceller, där de orsakar vesiklar och sår. Viruset kan spridas mellan celler och 

lägger sig ofta latent i nervganglier. Reaktivering är den största orsaken till vesiklar och 

sår, dock är orsaken till reaktiveringen av virusinfektionen inte känd men faktorer så 

som ultraviolett ljus, solljus, stress, feber och trauma tros kunna utlösa en reaktivering 

(1). Infektionen är vanlig och cirka 75 % av befolkningen har antikroppar mot herpes 

simplex virus (3).

HSV-1 benämns ofta munherpes och orsakar vanligen blåsor och sår runt läpparna. 

HSV-1 kan även infektera ögat och obehandlad kan synen gå förlorad, området kring 

naglarna kan också infekteras och viruset kan ibland även orsaka encefalit 

(hjärninflammation) (1,4).

Genital herpes orsakas oftast av HSV-2 men även av HSV-1, HSV-1 förekommer dock 

inte i samma frekvens. Detta är en sexuellt överförbar smitta varför infektion ej är 

vanliga innan puberteten. Symtomen för genital herpes är sår och blåsor och ser lika ut 

oavsett om infektionen är orsakad av HSV-1 eller HSV-2. HSV-2 kan även orsaka 

meningit (hjärnhinneinflammation) (1).

Neonatalherpes är en allvarlig sjukdom som kan drabba nyfödda vars mor har en 

primär-infektion. Viruset överförs från modern till barnet vid förlossningen från 

genitalsekretet. Neonatalherpes har en dödlighet på cirka 60 % och följdsjukdomar på 

de överlevande är allvarliga (1).

Varicella zoster virus

VZV orsakar vid en primär infektion vattkoppor och vid en sekundär infektion bältros. 

Den vanligaste smittvägen är respiratoriskt men direktkontakt med blåsorna är ytterst 
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smittsamt. Den primära infektionen med VZV ger blåsor och de första blåsorna ses 

oftast på huvudet vilka sedan sprider sig neråt över ansiktet, nacken och vidare över 

resten av kroppen. I tempererade klimat har cirka 90 % haft vattkoppor innan 10:års 

ålder, i tropiska klimat är siffrorna mycket lägre och endast 50 % av personer som är 70 

år har haft vattkoppor (1).

Efter den primära infektionen lägger sig virusen latent i sensoriska ganglier och kan 

reaktiveras och orsakar då bältros. Vid bältros förekommer blåsorna oftast i ett 

dermatom på huden orsakat av att viruset har förökat sig i ett sensoriskt ganglion som 

innerverar en del av huden (1).

Vanligen ses en reaktivering av VZV hos personer med nedsatt immunförsvar till 

exempel personer som genomgått en benmärgstransplantation eller personer som 

utvecklat AIDS. Men reaktiveringen kan även orsakas av mindre allvarliga tillstånd till 

exempel hos äldre personer där koncentrationen av specifika antikropparna mot VZV 

har sjunkit till låga nivåer (1). VZV kan även orsaka encefalit och meningit (5).

Diagnostik

HSV-1, HSV-2 och VZV infektioner går oftast att diagnostisera kliniskt men hos 

immunnedsatta patienter kan symtomen variera kraftigt. Realtids-PCR kan skilja de 

olika virusinfektionerna åt och används idag på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) 

(1,6,7).

Metoder

Realtids-polymeraskedjereaktion (PCR)

En vanlig metod för detektion av virus är realtids-PCR. Metoden går ut på att skapa 

många kopior av en specifik nukleinsyra och sedan detektera dessa. Nukleinsyran kan 

utgöras av både DNA och RNA. I realtids-PCR följs amplifieringen av materialet i 

realtid genom detektion av fluorescerande ämnen som binder till dubbelsträngat DNA, 

amplifiering av materialet ökar efter varje cykel i PCRen och på så sätt ökar även 

signalen. Nukleinsyran måste extraheras ur organismen innan en PCR utförs, detta kan 
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åstadkommas med hjälp av värme, kemiska- eller enzymatiska metoder (8).

Detektion av PCR produkt

Vid realtids-PCR används två detektionsmetoder för detektion av PCR produkten. I en 

av metoderna används en fluorescerande färg, exempelvis SYBR Green, som binder 

ospecifikt till dubbelsträngat DNA. I den andra metoden används en eller flera 

fluorescensinmärkta prober som som binder in specifikt till målsekvensen. Dessa 

metoder minimerar analystiden, arbetstiden och kontaminationsrisken jämfört med 

konventionell PCR.

SYBR Green I är ett fluorescerandeämne som har förmågan att binda till minor groove i

dubbelsträngat DNA. När inbindning sker kommer SYBR Green att ge ifrån sig en 

fluorescenssignal som är upp emot 100 gånger starkare än den signal som den ger ifrån 

sig i fri form. Nackdelen med denna metod är dock att SYBR Green binder in till all 

dubbelsträngat DNA och det går därför inte att avgöra om det är målsekvensen som 

blivit amplifierat eller om en ospecifik produkt har bildats. För att kontrollera att rätt 

produkt har amplifierats kan en smältkurvsanalys utföras. Metoden går ut på att efter 

avslutad PCR, då temperaturen har gått ner och dubbelsträngat DNA åter har bildats, 

höjs temperaturen igen och nukleinsyrasekvensen blir åter enkelsträngat, under 

temperaturhöjningen kommer fluorescensinfärgningen att släppa från DNA:t i samma 

takt som DNA:t blir enkelsträngat och fluorescensintensiteten avtar. Smälttemperaturen 

erhålls då hälften av DNA:t blivit enkelsträngat. Smälttemperaturen är specifik för olika 

produkter och beror på längden och vilka nukleinsyror som ingår i sekvensen och man 

kan då med större säkerhet säga vilken produkt som detekteras (8).

Fluorescensinmärkta prober kan delas in i tre grupper, hydrolysprob, molecular beacon 

och FRET-prob (8). I gruppen molecular beacon ingår en relativt ny prob som kallas 

scorpion probes. Den består av en prob som i 5'-änden har en reporter bunden som 

sänder ut en fluorescenssignal och i 3'-änden är en Quencher som släcker signalen från 

reportern om dessa är i närheten av varandra. Probens 5'- och 3'-ände är designade att 

baspara med varandra och på så sätt bildas en loop av mittsekvensen av proben, 

basparningen medför att fluorescenssignalen släcks. Loopen designas att vara 
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komplementär till den produkt som bildas i PCR-reaktionen. Till Quenchern är en 

blocker bunden tillsammans med en av primrarna i primerparet designade för PCR-

reaktionen, blockern förhindrar DNA-polymeraset att förlänga proben. Vid PCR 

reaktionen hybridiserar primern till den sekvens den är komplementär till och primern 

elongeras med DNA-polymeras. Efter elongering denatureras produkten och även 

proben som då binder till den nysyntetiserade sekvensen vilket gör att reportern och 

quenchern kommer ifrån varandra och signalen kan detekteras (figur 2).

Figur 2. Scorpion probens uppbyggnad samt basparning med den nysyntetiserade DNA-
strängen. (Modifierad bild) Navarro et al. (9).

Fördelen med denna typ av prober är att de har en lägre bakgrundsfluorescens än andra 

typer av prober samt att de förhindrar bildningen av primer-dimerer på grund av att dess

design förhindrar detta (9).

Diagnostik av HVS-1, HSV-2 och VZV på Universitetssjukhuset Örebro

Idag analyseras blåsprov av HSV-1, HSV-2 och VZV på Laboratoriemedicinska 

länskliniken, Molekylärdiagnostik och Forskning & utveckling, på USÖ med en 

inhouse-metod. Först extraheras DNA:t på MagNA Pure LC (Roche Diagnostics GmbH,

Mannheim, Tyskland) och analyseras sedan med realtids-PCR på LightCycler 2.0 

(Roche Diagnostics GmbH). Varje virus analyseras i en separat PCR-reaktion och 

detekteras med hjälp av SYBR Green (7).

Multiplex PCR

För att minska arbetsbördan för analyserna av HSV-1, HSV-2 och VZV skulle 
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multiplex-PCR kunna användas. Skillnaden mellan en simplex PCR och multiplex PCR 

är att i en multiplex PCR används flera primerpar för detektion av olika agens i samma 

reaktion. Detta kan användas för att detektera flera olika typer av exempelvis virus i 

samma prov (8).

Buelow et al. har nyligen visat ett exempel på en multiplex-PCR (6). De använder fyra 

primerprobpar inmärkt med olika fluorescens för detektion av olika agens på 3MTM 

Integrated cycler (Focus Diagnostics, Kalifornien, USA) (10).

Laboratoriemedicinska länskliniken på USÖ vill nu sätta upp en ny metod för detektion 

av HSV-1, HSV-2 och VZV för att minska tidsåtgången, arbetsbördan, 

kontaminationsrisken och risk för pipetteringsfel vid detektionen av dessa virus.

Syfte

Syftet med uppsatsen är att utvärdera en ny metod för analys av HSV-1, HSV-2 samt 

VZV direkt från ursprungsprov med en multiplex-PCR utan föregående extrahering. 

MATERIAL OCH METOD

Etiskt övervägande

Etiskt tillstånd för studien behövs ej då avidentifierade prover används och analys 

endast utförs på de agens som tidigare analyserats.

Provmaterial

Till optimering användes odlat virus (Karolinska universitetssjukhuset, Solna, Sverige) 

av HSV-1, HSV-2 samt VZV. Virusprover frysförvaras i -80 °C tills analys. 

Spädningsserie

Spädningsserier tillverkades för jämförelse av inhouse-metoden (realtids-PCR på 

LightCycler PCR 2.0 (Roche Diagnostics GmbH) med föregående DNA-extrahering på 

MagNA Pure LC (Roche Diagnostics GmbH)) och multiplex realtids-PCR (3MTM 
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Integrated cycler (Focus Diagnostics)). Fryst odlat virus för HSV-1, HSV-2 samt VZV 

späddes 1/100, 1/1000, 1/10000 1/50000 samt 1/100000 i virocultmedium (virology 

transport medium, Medical wire & equipment, Corsham, Storbritannien). Med 

multiplex realtids-PCR på 3MTM Integrated cycler (Focus Diagnostics) analyserades 

proverna både oextraherade och extraherade på MagNA Pure LC.

Kvalitetsutskick

Kvalitetsutskick från Quality Control for Molecular Diagnostics (QCMD) (Glasgow, 

Skottland) för HSV-1, HSV-2 och VZV spätt i virocultmedium (Medical wire & 

equipment) inkluderades i utvärderingen för jämförelse av inhouse-metoden och 

metoden multiplex realtids-PCR.

Patientprover

Patientproverna som användes i studien kom från blåsor på huden samt sekret från 

patienter med misstänkt HSV-1, HSV-2 eller VZV tagna i virocultmedium (Medical 

wire & equipment) inskickade till USÖ och analyserad med inhouse-metoden under 

våren 2015. Proverna avidentifierades och frysförvarades i -80 °C tills analys med 

multiplex realtids-PCR utfördes. Patientproverna utgjordes av 16 stycken positiva HSV-

1, 17 stycken positiva HSV-2, 11 stycken positiva VZV samt 8 stycken negativa prover.

Multiplex realtids PCR, 3MTM Integrated cycler

Analys av HSV-1, HSV-2 och VZV med multiplex realtids-PCR skedde på 3MTM 

Integrated cycler (Focus Diagnostics) med och utan föregående extrahering av virus-

DNA.

I varje analys sattes 6µL reaktionsmix tillsammans med 4µL prov till en brunn på en 96-

håls disk, Universal Disc (Focus Diagnostics) (figur 3)
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Figur 3. Bild på 96 håls disken för multiplex realtids-PCR analys i 3M Integrated cycler.

Reaktionsmixen innehöll sammanlagt fyra olika primerpar med kopplad scorpion-prob 

för detektion; HSV-1 Gen II Primer Pair (Focus Diagnostics) kopplad med CFR610 

prob för detektion av HSV-1, HSV-2 Primer pair (Focus Diagnostics,) kopplad med 

FAM prob för detektion av HSV-2, VZV Primer Pair (Focus Diagnostics) kopplad med 

JOE prob för detektion av VZV. Det sista primerparet ingick i SimplexaTM Extraction & 

Amplification Control Set (Focus Diagnostics) vilken bestod av ett DNA-templat och 

ett primerpar för internkontroll av PCR-metoden. Primerparet var kopplad med Quasar® 

670 för detektion. Internkontrollen medför att en externkontroll ej är nödvändig för 

verifiering av resultatet, då internkontrollen amplifieras tillsammans med den sekvens 

man vill detektera fungerar denna som en positiv kontroll. 

Reaktionsmixen innehöll följande: 1x Universal mastermix (Focus Diagnostics), 0,8µM 

HSV-1 primerpar, 0,6µM HSV-2 primerpar, 0,6µM VZV primerpar, 0,2µL Extraction & 

Amplification Control Primer Pair, 0,2µL Extraction & Amplification Control DNA 

med en initialspädning på 1/10 och 0,73µL MilliQ H2O (tabell 1). Koncentrationer av 

Extraction & Amplification Control Primer Pair samt Extraction & Amplification 

Control DNA finns ej att tillgå då företaget ej deklarerat detta, volymerna valdes utifrån 

artikeln publicerad av Buelow et al. (6) där samma metod användes.
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Tabell 1. Innehållet i mastermix till multiplex realtids PCR för detektion av Herpes simplex 
virus typ 1 (HSV-1), Herpes simplex virus typ 2 (HSV-2) och Varicella zoster virus (VZV) med 
startkoncentration och slutkoncentration av de ingående reagenserna samt provvolymen per 
reaktion.

Mastermix för detektion av HSV-1, HSV-2 och VZV med 
metoden multiplex realtids-PCR

Slutkoncentration i 
volymen 10µL

Universal Mastermix (2,5 x) 1 x
HSV-1 Gen II primerpar (25µM) 0,8µM
HSV-2 primerpar (15µM) 0,6µM
VZV primerpar (40µM) 0,6µM
Extraction & Amplification Control Primer Pair 0,2µL
Extraction & Amplification Control DNA spädning 1/10 0,2µL
MilliQ H2O 0,73µL
Provvolym 4µL

Proverna analyserades med multiplex realtids-PCR i 3MTM Integrated cycler (Focus 

Diagnostics) enligt följande program: 97°C i 2 minuter följt av 40 cykler med 97°C i 10 

sekunder och 60°C i 30 sekunder. Threshold värdet för positivt prov sattes till 10000. I 

varje körning analyserades även en negativ kontroll där provet utgjordes av MilliQ H2O.

Fluorescensen mättes löpande under PCR-körningen och ett cycle threshold (ct)-värde 

erhölls.

Optimering

Primertitrering med multiplex realtids-PCR på 3MTM Integrated cycler

Primertitrering för primer med scorpion-prob utfördes för HSV-1 primerpar, HSV-2 

primerpar samt för VZV primerpar med odlat virus (Karolinska universitetssjukhuset, 

Solna, Sverige) för att erhålla den högsta känsligheten för detektion av virusen. Tre 

reaktionsmixar med olika koncentrationer tillreddes för varje agens. För HSV-1 och 

HSV-2 primerparen testades primerkoncentrationerna 0,4µM och 0,6µM samt 0,8µM. 

För VZV primerpar testades primerkoncentrationerna 0,6µM och 0,8µM samt 1,0µM. 

Primertitreringen analyserades med metoden multiplex realtids-PCR med 3MTM 

Integrated cycler (Focus Diagnostics). Den optimala koncentrationen valdes för var och 

en av de tre primerparen utifrån deras ct-värde (det värde där proverna bedömdes 

positiva utifrån threshold, samt kurvans utseende).
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Inhouse-metod på USÖ 

Extrahering av DNA från provmaterial

Extrahering av DNA från provmaterial utfördes på MagNA Pure LC (Roche Diagnostics

GmbH) med MagNA Pure LC Total Nucleic Acid Isolation Kit – Large Volyme (Roche 

Diagnostics GmbH) enligt tillverkarens anvisningar med provvolym 1000µL och 

elueringsvolym 75µL.

DNA från prover med liten volym extraherades på MagNa Pure Compact (Roche 

Diagnostics GmbH) med MagNA Pure Compact Nucleic Acid Isolation Kit I (Roche 

Diagnostics GmbH) enligt tillverkarens anvisningar med provvolym 400µL och 

elueringsvolym 50µL.

Tillsammans med proverna extraherades en positiv extraktionskontroll tillverkad av 

odlat virus (Karolinska universitetssjukhuset) (ct-värde 25). 

Realtids-PCR med smältkurvsanalys

De extraherade proverna analyserades med realtids-PCR med Rotor-Gene SYBR Green 

PCR Kit (400) (2x Rotor-Gene SYBR Green PCR Master Mix, RNas-fritt H2O (Qiagen 

GmbH, Hilden, Tyskland)) för detektion samt smältkurvsanalys i maskinen 

LightCycler® 2.0 (Roche Diagnostics GmbH).

Sju primers användes sammanlagt, två för varje agens, undantag för HSV-1 där tre 

primers ingick (Scandinavian Gene Synthesis, Köping, Sverige) (tabell 2).

Tabell 2. Primrar för realtids-PCR av Herpes simplex virus typ 1 (HSV-1), Herpes simplex virus
typ 2 (HSV-2) samt för Varicella zoster virus (VZV). HSV-1 reverse primer R och R-2 
blandades i förhållande 3+1 före tillverkning av mastermix.

Agens  Primers/prober
HSV-1 Forward primer:       5' – TCA GCG CGA ACG ACC AAC TA -3'

Reverse primer:        R: 5' – CAT ACC GGA ACG CAC CAC AC -3'
Reverse primer:        R-2: 5' – CAT ACC GGA ACG CAC CGC AC -3'

HSV-2 Forward primer:       5' – TCA GCC CAT CCT CCT TCG GC -3'
Reverse primer:        5' – GCG CGG TCC CAG ATC GC -3'

VZV Forward primer:       5' – TGC AGG GCA TGG CTC AGT -3'
Reverse primer:        5' – CCC AAG AAC CAC ATG TCC AAC -3'
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Reaktionsmix för realtids-PCR förbereddes för de tre ingående agens. Reaktionsmix för 

HSV-1 tillreddes och innehöll följande: 0,3µM av HSV-1 forward primer, 0,7µM av 

HSV-1 reverse primer (primer R och R-2 blandades före i förhållande 3+1), 1 x Rotor-

Gren SYBR Green PCR Master Mix (Qiagen GmbH) och 4,6µL RNas-fritt H2O 

(Qiagen GmbH) med totalvolymen 20µL efter tillsats av 5µL prov (tabell 3).

Tabell 3. Innehåll i mastermix till realtids-PCR för Herpes simplex virus typ 1 (HSV-1), Herpes 
simplex virus typ 2 (HSV-2) och Varicella zoster virus (VZV) med startkoncentration och 
slutkoncentration av de ingående reagenserna i totalvolymen 20µL. Samt provvolymen per 
reaktion.

Mastermix till 
realtids-PCR

HSV-1 HSV-2 VZV

2 x Rotor-Gene SYBR Green 1 x 1 x 1 x
HSV-1 Forward Primer (50µM) 0,3µM - -
HSV-1 Reverse Primer (50µM) 0,7µM - -
HSV-2 Forward Primer (50µM) - 0,5µM -
HSV-2 Reverse Primer (50µM) - 0,3µM -
VZV Forward Primer (50µM) - - 0,75µM
VZV Reverse Primer (50µM) - - 0,5µM
MgCl2 (25mM) - - 2µM
RNas-fritt  H2O 4,6µL 4,68µL 2,92µL
Prov volym 5µL 5µL 5µL

Reaktionsmix för HSV-2 tillreddes och innehöll följande: 0,5µM av HSV-2 forward 

primer, 0,3µM HSV-2 reverse primer, 1 x Rotor-Gren SYBR Green PCR Master Mix 

och 4,68µL RNas-fritt H2O med totalvolymen 20µL efter tillsats av 5µL prov (tabell 3).

Reaktionsmix för VZV tillreddes och innehöll följande: 0.75µM av VZV forward 

primer, 0,5µM VZV reverse primer, 2µM MgCl2 (Roche Diagnostics GmbH), 1 x Rotor-

Gren SYBR Green PCR Master Mix och 2,92µL RNas-fritt H2O med totalvolymen 

20µL efter tillsats av 5µL prov (tabell 3).

Varje prov sattes sedan i en LightCycler glaskapillärer 20µL (Roche Diagnostics 

GmbH) med 15µL reaktionsmix och 5µL extraherat prov för respektive agens. För varje

reaktionsmix inkluderades en positiv preparationskontroll eller positiv PCR-kontroll 

samt en negativ kontroll. Proverna analyserades i LightCycler 2.0 enligt följande: 95°C i

3 minuter följt av 40 cykler med 95°C i 3 sekunder, 58°C i 5 sekunder, 60°C i 10 

sekunder. PCR:en avslutades med smältkurvsanalys där temperaturen gick upp till 95°C 
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i 0 sekunder för att sedan sänkas till 65°C och hålla temperaturen där i 15 sekunder för 

att sedan åter gå upp till 95°C i 0 sekunder med en temperaturändring på 0,1°C/sekund. 

Smältpunkterna för varje prov jämfördes med smältpunkterna för preparationskontrollen

eller PCR-kontrollen för de ingående agens. Prov bedömdes positiv om 

smälttemperaturen var inom intervallet +/- 1°C jämfört med den positiva kontrollen.

Statistisk metod

Ingen statistisk metod användes för tolkning av resultatet då endast 54 prover 

inkluderats i valideringen.

RESULTAT

Optimeringen

Primertitrering för metoden multiplex realtids-PCR

Vid primertitreringen för HSV-1 erhölls lägst ct-värde vid primerkoncentrationen 

0,8µM. För HSV-2 erhölls snarlika ct-värden vid koncentrationerna 0,6µM och 0,8µM, 

koncentrationen 0,6µM valdes. För VZV erhölls lägst ct-värde vid koncentrationen 

0,6µM.

Spädningsserie

Spädningsserie i virocultmedium gjordes för att jämföra känsligheten för respektive 

metod. HSV-1 detekterades i inhouse-metoden ner till spädning 1/50 000 och i 

multiplex realtids-PCR (oextraherat material) ner till 1/100 000. HSV-2 detekterades ner

till spädningen 1/50 000 med inhouse-metoden och ner till 1/50 000 med multiplex 

realtids-PCR (oextraherat material). VZV detekterades ner till 1/100 000 i inhouse-

metoden och ner till 1/50 000 med multiplex realtids-PCR (oextraherat material) (tabell 

4). För analys av extraherade prover med multiplex realtids-PCR på 3MTM Integrated 

cycler gjordes spädningsserien endast till spädning 1/10 000 i vilken samtliga agens 

kunde detekteras (tabell 4).

12



Tabell 4. Detektionsgränsen för spädningsserier med Herpes simplex virus typ 1 (HSV-1), 
Herpes simplex virus typ 2 (HSV-2) samt Varicella zoster virus (VZV) med multiplex realtids-
PCR med extraherat och oextraherat provmaterial samt med inhouse-metoden med extraherat 
provmaterial.

Inhouse-metod Multiplex realtids-PCR

(oextraherat)

Multiplex realtids-PCR

(extraherat)

HSV-1 1/50 000 1/100 000 1/10 000
HSV-2 1/50 000 1/50 000 1/10 000
VZV 1/100 000 1/50 000 1/10 000

Kvalitetsutskick

Kvalitetsutskick från QCMD analyserades med inhouse-metoden och med multiplex 

realtids-PCR för jämförelse av metoderna. Samtliga analyserade prover med HSV-1, 

HSV-2 och VZV kunde detekteras med båda metoderna. 

Patientprover analyserad med multiplex realtids-PCR

Sammanlagt analyserades 54 patientprover med misstänkt HSV-1, HSV-2 och/eller 

VZV infektion.  Resultatet av analys med multiplex realtids-PCR gav 15 positiva för 

HSV-1, 16 positiva för HSV-2, 10 positiva för VZV och 11 negativa. Resultat från 

inhouse-metoden gav 16 positiva för HSV-1, 17 positiva för HSV-2, 11 positiva för 

VZV och 8 negativa patientprover (tabell 5). Ett patientprov som var dubbelpositiv för 

HSV-1 och HSV-2 enligt inhouse-metoden blev endast positivt för HSV-2 med 

multiplex realtids-PCR. Ett av proverna som var positivt för VZV enligt inhouse-

metoden blev dubbelpositivt för HSV-1 och VZV i metoden multiplex realtids-PCR. 

Detta prov kördes om med båda metoderna och blev då positiv för HSV-1 med inhouse-

metoden men negativ för HSV-1 med metoden multiplex realtids-PCR.
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Tabell 5 . Resultatet för de 52 enkelpositiva patientproverna analyserade för Herpes simplex 
virus typ 1 (HSV-1), Herpes simplex virus typ 2 (HSV-2) och Varicella zoster virus (VZV) 
analyserade med multiplex realtids-PCR samt med inhouse-metoden. 

HSV-1 HSV-2 VZV Negativ

Multiplex realtids-PCR 15 16 10 11
Inhouse-metod 16 * 17 ** 11 *** 8
Tre av proverna som var positiva i inhouse-metoden blev negativa i multiplex realtids-PCR. 
Dessa prover analyserades om med både inhouse-metoden och med metoden multiplex realtids-
PCR. * = vid omkörning blev den HSV-1 som missades av multiplex realtids-PCR negativ även 
med inhouse-metoden. ** = vid omkörning blev den HSV-2 som missades av multiplex realtids-
PCR negativ även med inhouse-metoden. *** = omkörning av VZV som missades av multiplex 
realtids-PCR var ej möjlig på grund av för liten kvarvarande provvolym. 

Ett prov som var svagt HSV-1 positiv i inhouse-metoden blev negativt i multiplex 

realtids-PCR, detta prov sattes om i inhouse-metoden och med metoden multiplex 

realtids-PCR och blev då negativ för HSV-1 i båda metoderna. Ett prov som var svagt 

HSV-2 positiv i inhouse-metoden blev negativ i multiplex realtids-PCR, även det sattes 

om i inhouse-metoden och med metoden multiplex realtids-PCR och blev då negativ för

HSV-2 i båda metoderna. Ett prov som var svagt VZV positiv i inhouse-metoden blev 

negativ i multiplex realtids-PCR. Detta prov kunde inte analyseras om med inhouse-

metoden på grund av för liten kvarvarande provvolym utan sattes bara om i multiplex 

realtids-PCR och blev då negativ (tabell 5).

Jämförelse av metoderna med inhouse-metoden som referens standard gav sensitiviteten

och specificiteten för HSV-1 93,8 % respektive 100 %, sensitiviteten och specificiteten 

för HSV-2 94,1 % respektive 100% och sensitiviteten och specificiteten för VZV 90,9 %

respektive 100 %. De prover som blev dubbelpositiva i respektive metod inkluderades ej

i uträkning av specificitet och sensitivitet. 

DISKUSSION

Snabb diagnostik av HSV-1, HSV-2 och VZV kan vara livsviktig exempelvis då en 

gravid kvinna kan överföra herpesvirus via genitalsekretet till sitt barn vid förlossning 

och då orsaka neonatalherpes hos den nyfödda (1). Hos immunnedsatta patienter kan 

symtomen av de olika virustyperna variera kraftigt och även orsaka livsfara för 

patienten (1,6).
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För att snabbare kunna diagnostisera virusen vill laboratoriemedicinska länskliniken på 

USÖ sätta upp en metod för multiplex realtids-PCR där HSV-1, HSV-2 och VZV kan 

diagnostiseras i samma körning utan föregående extrahering. Om den nuvarande 

analysmetoden skulle kunna ersättas av multiplex realtids-PCR skulle det innebära 

många positiva aspekter så som minskad analystid, minskad kontaminationsrisk och 

minskad arbetsbörda.

Optimeringen av primrarna för användning i multiplex realtids-PCR utfördes för att 

erhålla bra känsligheten i metoden. Valet av primerkoncentrationer att undersöka utgick 

ifrån artikeln av Buelow et al. (6), där deras koncentration av primrarna var satta till: för

HSV-1 och HSV-2 0,6µM vardera och för VZV 0,8µM. Utifrån dessa valdes 

koncentrationer 0,2µM över och under deras koncentrationer för att kontrollera om 

högre känslighet kunde erhållas. Detta var fallet för HSV-1 där koncentrationen 0,8µM 

gav bäst känslighet och för VZV där bäst känslighet erhölls vid 0,6µM. För HSV-2 

visades bäst känslighet vid koncentrationen 0,6µM som var densamma som i artikeln 

(6).

Jämförelsen av känsligheten mellan metoderna multiplex realtids-PCR och inhouse-

metoden med hjälp av spädningsserier gav att HSV-1 kunde detekteras i en högre 

spädning med metoden multiplex realtids-PCR (med oextraherat material). HSV-2 

detekterades i samma spädning mellan de båda metoderna medans VZV detekterades i 

en högre spädning med inhouse-metoden. Detta kan betyda att multiplex realtids-PCR 

med 3MTM Integrated cycler har en lägre känslighet för VZV men en högre känslighet 

för HSV-1. Analys av extraherat material med multiplex realtids-PCR utfördes endast 

till spädningen 1/10000 på grund av att detta ej är ett önskvärt sätt för detektion av 

virusen då arbetsbördan ej skulle lättas då extraktionen är tidskrävande och 

kontaminations risk föreligger.

Resultaten av analys av kvalitetsutskicken (QCMD) med båda metoderna skiljde sig ej 

åt. HSV-1, HSV-2 och VZV detekterades med tillfredsställande resultat i båda 

metoderna. Detta kan tolkas som att den nya metoden gav tillfredsställande resultat.
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Analys av patientprover för detektion av HSV-1, HSV-2 och VZV med multiplex 

realtids-PCR visade initialt en sämre sensitivitet än med inhouse-metoden för samtliga 

agens. Efter omkörning av patientprover som gav olika resultat vid analys med inhouse-

metoden och med multiplex realtids-PCR kunde sensitiviteten räknas om då 

patientproven för HSV-1 och HSV-2 fick ett negativt resultat med inhouse-metoden. 

Detta resulterade i att sensitiviteten höjdes från 93,8 % till 100 % för HSV-1 och från 

94,1 % till 100 % för HSV-2. Patientprover som var positivt för VZV i inhouse-metoden

men negativt med multiplex realtids-PCR metoden kunde inte köras om i inhouse-

metoden då provmaterialet ej räckte till ytterligare extrahering. Uträkningarna för 

sensitivitet och specificitet är dock gjorda på ett litet provmaterial och kan därför inte 

räknas som tillförlitliga för den aktuella metoden. För att med säkerhet kunna säga 

något om metodens sensitivitet och specificitet bör flera prover inkluderas.

De prover som blev dubbelpositiva i respektive metod uteslöts från beräkningen av 

sensitivitet och specificitet. Detta på grund av att de anses utgöra en egen grupp med 

den aktuella metoden. Ett möjligt problem med att detektera flera virus med multiplex 

realtids-PCR är att om ett av virusen finns i högre koncentration kan konkurrens om 

polymeraset resultera i att endast ett av virusen detekteras med metoden. För att påvisa 

att analys med multiplex realtids-PCR kan påvisas fler agens i samma prov måste flera 

dubbelpositiva prov analyseras.

Vilken betydelse en samtida infektion av två, eller fler, av dessa virus har för patienten 

är oklart. Oftast ses ett lågt och ett högt ct-värde då samtida infektioner med olika virus 

detekteras med inhouse-metoden. Vilken betydelse detta har för patienten kan det bara 

spekuleras i då ej mycket forskning finns publicerat inom området.

En möjlig anledning till att de patientprover som initialt gav positivt resultat i inhouse-

metoden blev negativa vid en omkörning skulle kunna vara att virusen är känsliga för 

infrysningar. De patientprover som gav avvikande resultat var de som hade ett högt ct-

värde (ct-värde >35) vilket indikerar att de hade en låg virusmängd i ursprungsprovet. 

Resultaten kan även bero på att virusmängden i proven låg runt detektionsgränsen för 

metoderna och att slumpen avgjort om tillräckligt mycket viralt DNA fångades upp vid 
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provtillsättning i analyserna.

Ett genomgående problem som uppstod med metoden multiplex realtids-PCR vid analys

av HSV-1, HSV-2 och VZV på 3MTM Integrated cycler (Focus Diagnostics) var att den 

interna kontrollen ej blev godkänd för flera negativa prover, varför prover fick köras 

om. Det spekulerades om detta berodde på en dåligt blandad mastermix. Trots 

tillfredsställande blandning av mastermix fortsatte problemet att dyka upp och en 

misstanke riktades mot kontrollprimerparet och kontroll-DNA då problemet försvann då

ny kontrollprimer och nytt kontroll-DNA togs i bruk. Kontrollprimerparet, kontroll-

DNA och de övriga primerparen som används i metoden multiplex realtids-PCR skall 

enligt tillverkaren hålla i 30 dagar i temperaturen 2-8°C (11-14). Trots detta upptäcktes 

en trend att internkontrollen erhöll ett högre ct-värde med tiden. En möjlig orsak till att 

internkontrollen försämrades med tiden kan vara att en gradvis nedbrytning sker av 

kontroll-DNA. I denna validering användes kontroll-DNA spätt 1/10 som späddes nytt 

varje dag. Detta är ej rekommenderat från tillverkaren men valdes att göra med 

utgångspunkten från artikeln av Buelow et al. (6). Om en gradvis nedbrytning sker av 

kontroll-DNA kan nedbrytningen i ospätt prov vara försumbart, men då kontroll-DNA 

späddes 1/10 kan detta ha gett en signifikant skillnad i koncentrationen av kontroll-

DNA. Om nedbrytning av primerparen har skett går i nuläget ej att avgöra. För att 

kontrollera primerparen vid varje analys med multiplex realtids-PCR skulle en positiv 

kontroll, som är positiv för samtliga agens, kunna inkluderas när kliniska prover 

analyseras med metoden. Förutsatt att analysen kan detektera samtliga tre virus i ett 

prov.

Sammanfattningsvis verkar metoden multiplex realtids- PCR lovande för detektion av 

HSV-1, HSV-2 och VZV från blåsprover tagna i virocultmedium och skulle eventuellt 

kunna ersätta inhouse-metoden. Dock bör fler kliniska prover, helst färska prover, 

analyseras för att kontrollera metodens känslighet och fler dubbelpositiva prover bör 

analyseras. Vidare utredning bör göras om hur stabila primerparen är och om detta kan 

påverka resultaten. Provmaterialet som använder i analyserna var litet varför 

uträkningarna för sensitivitet och specificitet ej skall tas som en sanning då ett större 

provmaterial bör inkluderas i utvärderingen innan utbyte av metod genomförs.

17



Ur samhällelig aspekt skulle ett utbyte av inhouse-metoden till multiplex realtids-PCR 

resultera i kortare analystid för analys av HSV-1, HSV-2 och VZV samt att risken för 

kontamination och pipetteringsfel skulle minskas. Detta skulle resultera i att snabbare 

svar kan erhållas och eventuell behandling skulle kunna sättas in tidigare vilket kan 

minska patienternas lidande.
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