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SAMMANFATTNING 
I Sverige drabbas årligen 450 kvinnor av livmoderhalscancer där främsta orsaken till 

sjukdom är humant papillomvirus (HPV). HPV finns i över 100 olika typer och dessa 

delas upp i högrisk- och lågrisk-HPV. Högrisk-typerna som exempelvis HPV-16 kan 

orsaka cancer i såväl livmodern som i vulva och vagina. För detektion av HPV kan 

droplet digital PCR (ddPCR) användas som uppfanns 2011 av Quantalife. Metoden ger 

en absolut kvantifiering av specifika sekvenser utan att standardkurvor krävs. Vid 

ddPCR kombineras prov med olja och upp till 20 000 lika stora droppar kan bildas. 

Varje droppe amplifieras med PCR där primrar och Taqmanprober binder in till 

sekvensen. Genom att detektera fluorescensen hos varje enskild droppe med en 

tvåfärgsdetektor, där dropparna som innehåller DNA-sekvens avger flourescens, kan en 

koncentrationsbestämning göras. Syftet med studien var att optimera ddPCR för att 

sedan kunna identifiera och kvantifiera HPV-16 positiva patientprover från vagina, 

vulva och vätskebaserad cervixcytologi. Virusmängden hos 42 HPV-16 positiva fall 

från vulva, vagina och vätskebaserad cervixcytologi analyserades där primer och prober 

specifika för HPV-16 samt för en human kontrollgen (betaglobin) användes. 

Patientproverna hade ett resultat mellan 166 och 616 000 HPV-16 kopior/20ng och 

mellan 0,3 och 1484 HPV-16 kopior/cell. Resultatet visade att identifiering och 

kvantifiering av HPV-16 kunde göras hos paraffininbäddad vävnad och vätskebaserad 

cervixcytologi men att vidare studier krävs för att utvärdera om en variation i 

virusmängd finns mellan olika provtyper.  

 

Nyckelord: HPV-16, ddPCR, PCR-optimering, virusmängd  
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INTRODUKTION 
Genital cancer 

Årligen drabbas cirka 450 kvinnor i Sverige av livmoderhalscancer. Den 

bakomliggande orsaken till utvecklandet av livmoderhalscancer är humant 

papillomvirus (HPV). Vid cirka 70 % av fallen är HPV-16 eller 18 bakomliggande 

orsak. HPV kan utöver livmoderhalscancer orsaka bland annat cancer i vagina, vulva, 

penis och anus. Hos vaginal- och vulvacancer som varje år drabbar omkring 200 

kvinnor i Sverige är andelen HPV-16 positiva mycket lägre än vid livmoderhalscancer. 

De flesta kvinnor får någon gång en HPV-infektion men oftast läker dessa ut av sig 

själv. I vissa fall kan en latent infektion uppstå som kan utvecklas till cellförändring och 

eventuellt cancer. Vid livmoderhalscancer har det blivit ett mycket litet sår på basala 

cellerna i det skvamösa epitelet. Då kan viruset ta sig in vilket sedan kan ge en 

transformation av epitelet i livmoderhalsen (cervix). Det finns tre olika stadier för att 

klassificera graden av onormal celltillväxt i livmoderhalsen. Vid stadie 1, kallat cervikal 

intraepitelial neoplasi (CIN) 1, ses lätta cellförändringar i nedre delen av epitelet medan 

vid stadie 3 (CIN3) ses en utbredd cellförändring i hela epitelskiktet (1).  

 

HPV 

HPV finns i fler än 150 olika typer och dessa kan delas in i 5 olika släkten, Alfa-, Beta-, 

Gamma-, Mu- och Nu-HPV, utifrån dess DNA-sekvens, sjukdomsassociation och dess 

livscykel. I gruppen Alfa papillomvirus finns både hög- och lågrisktyper. Högrisktyper 

som exempelvis HPV-16 och HPV-18 kan orsaka cancer medan lågrisktyper som HPV-

11 och HPV-6 kan ge kondylom (2-4).  

 

HPV-genomet är ett cirkulärt dubbelsträngat deoxiribonukleinsyra (DNA) och är 

ungefär 8000 baspar långt. Genomet består av åtta gener som är viktiga vid olika stadier 

av virusets livscykel samt en long control region (LCR) (figur 1). LCR kodar inte för 

något protein utan fungerar som inbindningsställen till de virala E1- och E2-proteinerna 

som är viktiga vid virusets replikation och uttryck samt för olika cellulära 

transkriptionsfaktorer som OCT1 och SP1. De åtta genernas produkt delas in i två olika 

grupper, tidiga proteiner som E1, E2, E4, E5, E6 och E7 som uttrycks tidigt i livcykeln 

hos HPV och proteinerna L1 och L2 som uttrycks senare under livcykeln. E1 och E2 är, 
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som redan beskrivet, viktiga molekyler vid virusreplikation och E2 medverkar även vid 

virustranskriptionen. Onkoproteinerna E6 och E7 inaktiverar två tumörsurpressorgener, 

p53 och pRb, som gör att cellen behåller sin förmåga att bilda nya celler. Det ger HPV 

chansen att kunna fortplanta sig obehindrat. Funktioner hos proteinerna E4 och E5 är 

inte helt klarlagt men man tror att de bidrar till en optimal miljö för HPV. HPV-

genomet är inkapslat med proteinerna L1 och L2 (2,3).  

 

 

Virusmängd 

Sedan upptäckten att högrisk HPV kan orsaka livmoderhalscancer har många studier 

gjorts för att utvärdera om ett samband finns mellan vilket stadie i sjukdomen man är 

och mängd virus (5). Några studier har kunnat använda mängden HPV-16 för att kunna 

urskilja lätta cellförändringar (CIN1) från utbredda förändringar av epitelet (CIN4) (6-

8). Andra studier har däremot inte kunnat se att ett samband finns mellan mängden virus 

och cancerutveckling (9,10). Däremot har studier kommit fram till att ses en hög 

virusmängden vid förstadierna har dessa en ökad risk att utveckla livmoderhalscancer. 

Det finns även studier där man undersökt om HPV-positivitet är en prognostisk faktor 

för bättre överlevnad även där med varierande resultat (1).  

 

Molekylärbiologiska metoder för detektion av HPV 

Polymeraskedjereaktion (PCR) uppfanns av Kary Mullis 1985 och används för att 

framställa stora mängder kopior av en DNA-sekvens. För att framställa kopior krävs två 

typer av primrar, en forward primer och en reverse primer. Primrar är korta 

Figur 1. Humant papillomvirus (HPV) genom. Genomet är 8000 baspar stort och cirkulärt. Genomet består 
av åtta gener som är viktiga vid olika stadier i virusets livscykel och en long control region (LCR). Bild 
från Medscapes hemsida (bilden tillgänglig från: http://www.medscape.com/viewarticle/585223). 
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enkelsträngade DNA-sekvenser som binder till DNA-strängen och styr var enzymet 

DNA-polymeras ska börja och sluta sin syntetisering av sekvensen. PCR-processen 

delas in i tre steg som kallas denaturering, annealing och elongering. Vid första steget 

denatureras dubbelsträngat DNA vid temperatur 94-96°C. Vätebindningarna som håller 

ihop strängarna släpper och strängarna separeras från varandra. Sedan sker annealing 

där temperaturen sänks till 50-65°C och primrarna binder in till ändarna av sekvensen 

som ska kopieras. Vid det sista steget (elongering) börjar enzymet DNA-polymeras, 

exempelvis Taqman-polymeras, att bygga upp en ny sträng av fria nukleotider (dATP, 

dCTP, dGTP och dTTP) mellan primrarna. Processen börjar om igen i 20-40 cykler och 

en stor mängd kopior av sekvenser erhålls (11,12). 

 

Taqman-prob 

För att detektera specifika nukleotidsekvenser kan man använda sig av prober, 

exempelvis Taqman-prob. Taqman-prob är en hydrolysprob som består av en 

flourescerande reporter, exempelvis FAM eller VIC, som sitter vid 5´-änden och en 

quencher som sitter vid 3´-änden. Quenchern absorberar flourescensen som reportern 

utsöndrar. Vid amplifiering binder primrar och proben in till sekvensen och Taq-

polymeraset syntetiserar en ny sträng. När Taq-polymeraset når proben klyvs reportern 

och quenchern bort med aktiviteten från polymerasets 5’-exonukleas. På grund av detta 

kan quenchern inte längre absorbera energin från reportern utan en fluorescens ses som 

kan fångas upp av en detektor. Genom att analysera mängden flourescens kan mängden 

DNA-templat som finns i provet påvisas. Proben kan specificeras mer om en minor 

grove binder (MGB)-molekyl används. MGB-molekylen binder starkare till DNA-

molekylen och därmed ökar probens smältpunkt (Tm) (13).     

 

ddPCR 

Droplet digital PCR (ddPCR) uppfanns 2011 och lanserades av Quantalife. Målet med 

utvecklandet av metoden var att få en metod som var lätt att använda och även billig. 

ddPCR baseras på metoden digital PCR där en absolut kvantifiering ses och där provet 

delas upp i hundratals reaktionsbrunnar, så att varje brunn antingen innehåller DNA-

sekvens eller inte (14). Vid ddPCR kan provet delas upp i uppemot 20 000 lika stora 

droppar genom att prov och olja kombineras vid vakuum (figur 2). Dropparna 
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amplifieras med PCR där Taqman-prober kan binda in 

till målsekvensen. Efter amplifiering analyseras 

dropparna i en tvåfärgsdetektor som kan analysera två 

olika flourescensmolekyler samtidigt. Därmed kan två 

helt olika sekvenser analyseras vid samma tillfälle. 

Dropparna där en amplifiering har skett sker en 

frisättning av en fluorescensmolekyl vilket ger en 

fluorescenssignal och dessa droppar anges som 

positiva. Finns däremot inte den sökta sekvensen sker 

ingen amplifiering och då ses endast en mycket svag 

ljussignal från de överblivna fluorescensmolekylerna, 

och dessa droppar är alltså negativa (15).  

 

Genom att detektera fluorescensen hos varje enskild 

droppe och därmed detektera mängden positiva droppar 

kan en koncentrationsbestämning av DNA-sekvensen 

fastställas. Genom att använda Poissonfördelning kan 

den absoluta mängden DNA-sekvenser i 

ursprungsprovet fastställas utan att behöva använda 

en standardkurva (16). ddPCR ger en absolut 

kvantifiering och har en jämn detektionsförmåga och 

en hög sensitivitet (15).  

 

Resultatanalys av ddPCR 

Det erhållna resultatet kan visas som grafer där varje 

droppe motsvarar en punkt och där man jämför fluorescensens intensitet hos varje 

droppe. Man använder sig av ett tröskelvärde och ses en punkt över detta tröskelvärde 

anges den droppen som positiv och är droppen istället under, som negativ. En annan 

metod för att visualisera resultatet är 2D-diagram där man jämför två olika 

fluorokromer, exempelvis FAM mot fluorescensen VIC. Då kan man få fyra typer av 

resultat, antingen dubbelnegativa droppar (FAM-negativ och VIC-negativ), 

dubbelpositiva droppar (FAM-positiv och VIC-positiv) eller ett positivt och ett negativt 

Figur 2. Principen för droplet digital 
PCR. Provet och oljan kombineras 
och upp till 20000 droppar bildas. 
Varje droppe amplifieras med PCR 
där fluorescensinmärkta prober 
används. Efter PCR avläses 
dropparnas fluorescens med en 
tvåfärgsdetektor. Med hjälp av dessa 
data kan en koncentration av DNA-
sekvensen bestämmas. Bild från 
NCBI. (Bilden tillgänglig från: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti
cles/PMC3216358/) 
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resultat av respektive fluorescensmolekyl (11). 

Restriktionsenzym, som BamH1 från Bacillus amyloliquefaciens, används ofta i denna 

typ av metod för att klyva bort onödiga sekvensbitar utanför amplikonet, då stora 

genom kan ge en försvårad detektion. BamH1 klyver dubbelsträngat DNA specifikt och 

klyver efter första guaninmolekylen (G) i sekvensen GGATCC (17).  

Syfte 

Syftet med studien var att optimera ddPCR för att kunna identifiera och kvantifiera 

HPV-16 hos prover av typen vätskebaserad cervixcytologi och paraffininbäddad 

vävnad. 

 

 

 
  



 6 

MATERIAL OCH METOD 
Cellinjer 

För optimering av metoden användes 2 cellinjer: CaSKi (ATCC CRL-1550, USA) och 

SiHa (ATCC HTB-35, USA). CaSki kommer från cancer i livmoderhalsen som 

metastaserats till tunntarmen och innehåller ungefär 600 HPV-16 kopior/cell (19). SiHa 

kommer från cancer i livmoderhalsen och innehåller 1-2 kopior/cell (20). Dessa 

cellinjer fanns i paraffininbäddad vävnad och som vätskebaserad cervixcytologi. 

Kontroll av cellinjerna gjordes med HPV-genotypning. 

 

Kliniska patientprov 

Avidentifierat kliniskt material från 42 fall av cancer i vulva, vagina och 

cellförändringar i livmoderhalsen användes. Samtliga prover var positiva för HPV-16 

och tumörområdena från vulva- och vaginalprover valdes ut av ansvarig patolog.   

 

Etiska överväganden 

Vid optimering och metodutveckling där cellinjer och kliniskt material användes 

krävdes inget etiskt tillstånd. Etiskt tillstånd fanns dock för vulva och vaginalproverna 

(Dnr 2008-294).  

 

DNA-extrahering  

DNA extraherades från celler i paraffininbäddad vävnad samt vätskebaserad 

cervixcytologi. Cellerna stansades ut med 1mm stans (Miltex GmbH, Tyskland) från 

den paraffininbäddade klossen och avparaffinerades med xylen. Cellerna tvättades med 

99,5% etanol två gånger och torkades i 37°C värmebad. Därefter lyserades cellerna med 

20µl proteinase K (Qiagen, Tyskland) och 180µl ATL-buffer (Qiagen, Tyskland) i 56°C 

och skak (850rpm) över natt. Extraheringen gjordes med QIAamp DNA Mini Kit 

(Qiagen, Tyskland) enligt tillverkarnas instruktioner för manuell extrahering av 

paraffininbäddad vävnad. I korthet tillsattes 200µl AL-buffer till proverna och 

inkuberades i 70°C. Till lösningen tillsattes 200µl 96% etanol och överfördes sedan till 

en QIAmp Mini spin kolumn. För att binda DNA till filtret i kolumnen centrifugerades 

proverna i 8000rpm i 1 minut. Det bundna DNA tvättades två gånger med två olika 

buffertar (AW1 och AW2). DNA eluerades med 75µl AE-buffer och DNA-
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koncentrationen mättes med spektrofotometern ND-1000 NanoDrop (Thermo 

Scientific, USA) enligt tillverkarnas instruktioner. 

 

Vid extrahering av DNA från vätskebaserad cervixcytologi användes 1000µl av vätskan 

från botten av en TP-burk. Vätskan centrifugerades i 8000rpm och till pelletten (DNA) 

tillsattes 180 µl ATL-buffert och 20µl proteinase K. Lösningen inkuberades i 56°C och 

skak (850rpm) i 2 timmar. Extraheringen gjordes med QIAamp DNA Mini Kit (Qiagen, 

Tyskland) enligt tidigare beskrivna steg. Mängden eluerat DNA var 75µl och 

koncentrationen mättes med ND-1000 NanoDrop.  

 

Optimering av ddPCR 

Vid optimering testades DNA från cellinjerna CaSKi och SiHa som klyvt och oklyvt. 

Vid temperatur-, primer- och proboptimering användes 2µl klyvt DNA från cellinjerna. 

Primer- och probkoncentrationerna vid temperaturoptimeringen var 0.9µM respektive 

0.25µM. PCR-programmet var enligt rekommendation: enzymaktivering 95°C i 10 min 

och sedan 40 cykler av denaturering 94°C i 30s och annealing 62°C i 1 min 

(ramphastighet 33 % vilket motsvarade 2°C/s). Till sist deaktiverades enzymerna i 98°C 

10 min.  

 

Den optimala annealingtemperaturen framtogs genom att använda en gradient med 

temperaturerna 54.1°C, 55.5°C, 57.2°C, 59.2°C, 61.2°C, 63.2°C, 65.0°C samt 66.5°C. 

Ytterligare en gradient utfördes där temperaturerna 61.0°C, 61.2°C, 61.5°C, 61.8°C, 

62.2°C, 62.6°C, 63.0°C och 63.3°C testades.  

 

För att detektera den optimala primer- och probkoncentrationen utprovades tre olika 

koncentrationer för HPV-16 och betaglobin (life technologies, Kalifornien)(bilaga 1). 

Koncentrationerna 0.5µM, 0.9 µM och 1.2µM användes för primrarna medan 

koncentrationerna 0.1µM, 0.25 µM och 0.4 µM användes för proberna.  
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Klyvning 

Till klyvningen användes 100ng extraherat prov-DNA tillsammans med 

restriktionsenzymet BamH1 (Sigma-Aldrich, USA) till en totalvolym på 25 µl. I 

reaktionen blandades 4% BamH1, 4% 10x Restriction endonuclease buffer (Sigma-

Aldrich, USA) och 20% DNA. Reaktionen inkuberades 37°C i 1 timme varefter 

klyvningen inaktiverades i 65°C 15 min.   

 

ddPCR 

Vid analys av proverna gjordes en preparation av 20 µl reaktionsmix/reaktion med 

innehållet 1xddPCRTM supermix for probes (no dUTP) (BIO-RAD, USA), 0.9µM 

betaglobin och HPV-16 primrar, 0.25µM betaglobin och HPV-16 prob samt 20ng klyvt 

DNA. Reaktionsmixen placerades i en DG8TM Cartridge (BIO-RAD, USA) och 70µl 

Droplet generation oil for probes (BIO-RAD, USA) tillsattes till motsvarande brunn. 

Droppar bildades med QX200TM Droplet Generator (BIO-RAD, USA) enligt 

tillverkarnas instruktioner och överfördes till twin.tec semi-skirted 96-well plate 

(Eppendorf, Hamburg, Tyskland). Plattan värmeförseglades med Pierceable Foil Heat 

Seal (BIO-RAD, USA) i Sealern Platemax (Axygen, USA). Dropparna amplifierades i 

PCR enligt följande: enzymaktivering i 95°C 10 min och sedan 40 cykler av 

denaturering 94°C i 30s och annealing 62°C i 1 min (ramphastighet 2°C/s). Till sist 

deaktiverades enzymerna i 98°C 10 minuter. De amplifierade dropparna kombinerades 

med droplet reader oil (BIO-RAD, USA) och flourescensintensiteten analyserades med 

QX200TM droplet reader (BIO-RAD, USA).  

 

Patientprover analyserades ospädda i duplikat. Prover som inte kunde analyseras på 

grund av för många HPV-16 kopior späddes 1:10 för att erhålla ett resultat. Till varje 

DG8TM Cartridge inkluderades en non template controll (NTC) innehållande allt utom 

DNA som ersattes med MilliQ och en negativ kontroll som bestod av ett patientprov 

negativt för HPV-16.  

 

En spädningsserie gjordes för att testa minsta möjliga detektionsmängd av HPV-16. Ett 

klyvt patientprov av typen vätskebaserad cervixcytologi med känd mängd HPV-16 

kopior analyserades som ospädd och spädd 1:10, 1:100. 1:1 000, 1:10 000, 1:100 000,  
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1:1 000 000 och 1:10 000 000 med MilliQ.  

 

Dataanalys 

Resultaten från ddPCR analyserades med Quantsoft software version 1.6.6 (BIO-RAD, 

USA) där en trendlinje sattes manuellt utifrån den negativa kontrollen. En 

koncentrationsuppskattning i kopior/µl erhölls som baserades på Poissonfördelning 

enligt följande: λ=-ln(1-p) där λ stod för den beräknade koncentrationen och p stod för 

andelen positiva droppar.  

 

Beräkningar 

Quantasoftresultaten för patientproverna beräknades för att erhålla mängden HPV-16 

kopior i ursprungsprovet (20ng DNA) samt antalet HPV-16 kopior/cell. Beräkningar 

gjordes enligt följande: medelvärdet av antalet HPV-16 kopior/µl från programvaran 

multiplicerades med eventuell spädning och med reaktionsvolymen (20 µl) i PCR-

reaktionen. Då erhölls antalet kopior in i PCR. För antalet kopior/µl DNA-preparat 

dividerades resultatet med 5 µl (mängd provvolym i PCR-reaktionen). Slutligen 

multiplicerades antalet kopior med spädningsfaktorn 5.        

 

Beräkning av mängden HPV-16 kopior/cell gjordes enligt följande:  

För att erhålla antalet celler beräknades mängden betaglobin i 20ng och dividerades 

med 2 för antalet kopior i genomet. Resultatet från mängden HPV-16 kopior i 20ng 

dividerades med antalet celler för att erhålla mängden HPV-16 kopior/cell.    

För spädningsserien beräknades endast mängden kopior i 20ng prov ner till  

1:10 000 000 då antalet HPV-16 kopior/cell inte kunde beräknas för alla spädningssteg. 

  

Statistisk analys 

För beräkning av medelvärde och tillverkning av olika tabeller och figurer användes 

Microsoft Excel och SPSS version 22.0 (IBM, USA).  
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RESULTAT 
Optimering 

Vid PCR-optimering testades olika annealingtemperaturer samt optimala primer- och 

probkoncentrationer. Optimala annealingtemperaturer för att detektera HPV-16 var vid 

den första temperaturgradienten mellan 61.2°C och 63.2°C utifrån bedömning av 

amplitudskillnad mellan dropparna som innehöll DNA-sekvens (positiva) och 

dropparna som inte innehöll någon DNA-sekvens (negativa) (figur 3). Även mängd 

droppar där amplifiering inte varit helt optimalt vilket resulterat i ett så kallat regn 

bedömdes. Antalet HPV-16 kopior hos cellinjerna SiHa och CaSKi var likvärdiga vid 

alla annealingtemperaturer förutom den högsta temperaturen (66.5°C). Vid den högsta 

temperaturen var antalet HPV-16 kopior något lägre. Vid den andra 

temperaturgradienten blev resultatet för de olika temperaturerna likvärdigt vid 

bedömning av amplitud, regn och antal HPV-16 kopior. Utifrån resultatet valdes 

annealingtemperaturen 62°C. Vid koncentrationsbestämning av primrar och prober var 

0.9µM respektive 0.25µM mest optimala där amplituden hos dropparna var som störst 

samt minsta mängd regn sågs. 

 

Spädningsserie för minsta detektionsnivå 

Vid spädning av ett cytologprov, med känd mängd viruskopior, kunde minsta möjliga 

detektionsnivå av HPV-16 analyseras. Provet, som späddes ned till 1:10 000 000, visade 

att minsta möjliga detektionsnivå av HPV-16 var 1,4 kopior/20ng DNA och sågs vid 

spädning 1:1 000 000 (figur 4). Vid de ytterligare spädningarna, efter 1:1 000 000, 

kunde inga HPV-16 kopior detekteras. Den ospädda koncentrationen fick inget resultat 

Figur 3. Temperaturgradient 1. Positionerna A3-A10 motsvarar resultatet vid temperaturerna 54.1°C, 
55.5°C, 57.2°C, 59.2°C, 61.2°C, 63.2°C, 65.0°C samt 66.5°C från vänster till höger. X-axeln motsvarar 
dropparnas ordning och Y-axeln motsvarar dess amplitud. Bilden till vänster visar mängden humant 
papillomvirus typ 16 (HPV-16) och bilden till höger mängden betaglobin. En trendlinje, markerat med 
lila, anger gränsen mellan positiva (blå/grön) och negativa droppar (grå).  
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på ddPCR på grund av stor mängd HPV-16 kopior. Motsvarande humana kontrollgen 

(betaglobin) hade vid ospädd 27800 kopior/20ng DNA och vid en spädning 1:100 000 

samma minsta detektionsgräns (1,4 betaglobinkopior/20ng) som HPV-16. 

 
Figur 4. Spädningsserie human papillomvirus typ 16 (HPV-16). X-axeln anger spädning och Y-axeln 
antalet humant papillomvirus typ 16 kopior/20ng prov (logaritmerad). 

 

Patientprover 

Totalt analyserades 42 prover i den här studien. För samtliga patientprover kunde HPV-

16 detekteras med ddPCR. Fyra av dessa prover (prov 5, 8, 38 och 41) fick spädas 1:10 

på grund av för många HPV-16 kopior (bilaga 2). För patientprover beräknades antalet 

HPV-16 kopior/20ng DNA samt antalet kopior/cell för att få ett resultat relaterat till 

mängden viruskopior i prov och per cell (bilaga 2). Prov 24, vävnad från vagina, hade 

166 HPV-16 kopior/20ng DNA vilket motsvarade 0,9 HPV-16 kopior/cell. Detta prov 

hade den lägsta mängd viruskopior/20ng DNA vid jämförelse av samtliga analyserade 

prover. Den högsta mängd viruskopior/20ng DNA hade prov 38 som var ett 

vätskebaserat cytologprov och hade 616 000 kopior/20ng DNA vilket motsvarade 477,5 

HPV-16 kopior/cell.  

 

Flest HPV-16 kopior/cell hade prov 5 med 1 484 kopior/cell medan prov 14, med minst 

antal kopior/cell endast hade 0,3 kopior/cell.  

  

Vid jämförelse av medelvärdet mellan prover från vagina, vulva och vätskebaserad 

cervixcytologi hade proverna från vagina det lägsta medelvärdet, 16 158 HPV-16 

kopior/20ng DNA (figur 5). Medelvärdet för vulvaprover var dubbelt så högt  
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 (39 749 HPV-16 kopior/20ng DNA) som prover från vagina och medelvärdet från 

vätskebaserad cervixcytologi var nästan sex gånger högre (95 731 HPV-16 kopior/20ng 

DNA) än medelvärdet för vaginalprover. Vid jämförelse med kontrollgenen 

(betaglobin) sågs en liknande fördelning av medelvärdet som för HPV-16 kopior/20ng 

DNA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skillnad i antalet droppar med ofullständig amplifiering (regn) uppvisades mellan 

paraffininbäddad vävnad (vulva, vagina) och vätskebaserad cervixcytologi (figur 6). 

Hos paraffininbäddad vävnad uppvisades mer regn än hos cytologprover.  

 

Figur 5. Antal HPV-16 kopior/20ng. Fördelning av antalet HPV-16 kopior/20ng hos provtyperna vagina, 
vulva och vätskebaserad cervixcytologi. Medelvärdet för de tre olika provtyperna markerat med röd linje. 
X-axeln anger provtyp och Y-axeln antal HPV-16 kopior/20ng DNA. 

39 749 
16 158 

95 731 

Figur 6. Varierande antal ofullständigt amplifierade droppar. Fler droppar med ofullständig 
amplifiering sågs hos paraffininbäddad vävnad (vänster) i jämförelse med vätskebaserad 
cervixcytologi (höger). X-axeln motsvarar antalet droppar och Y-axeln motsvarar dess amplitud.  
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DISKUSSION 
I den här studien har optimering och analys av HPV-16 positiva prover från vagina, 

vulva och vätskebaserad cervixcytologi gjorts med ddPCR. HPV-16 tillsammans med 

HPV-18 är den vanligaste bakomliggande orsak till utvecklandet av livmoderhalscancer 

och även vaginal- och vulvacancer men där andelen HPV-16 positiva är mycket lägre 

(1).  

 

Första optimeringen i den här studien var att testa olika annealingtemperaturer för att 

hitta den optimala. Resultatet från den första temperaturgradienten var mycket tydlig 

och lätt att analysera. En stor variation i amplituden vid de olika temperaturerna sågs 

(figur 3). Även mängden ofullständigt amplifierade sekvenser (regn) var varierande vid 

de olika temperaturerna. Temperaturerna 61.2°C och 63.2°C hade den högsta 

amplituden och minst regn både för HPV-16 och betaglobin. Vid den högsta 

analyserade annealingtemperaturen (66.5°C) sågs en lägre mängd HPV-16 kopior än 

övriga analyserade temperaturer. Orsaken är primrarnas oförmåga att kunna binda in 

optimalt till sekvensen vid en så hög temperatur (15). Vid den snävare 

temperaturgradienten (61.0-63.3°C), som valdes för att få en mer preciserad temperatur, 

upplevdes ingen större skillnad mellan de olika temperaturerna och vilken som helst av 

dessa temperaturer skulle kunna användas. Vid optimering av bästa primer- och 

probkoncentration var bästa resultat vid 0.9µM för primrar respektive 0.25µM för 

prober. Amplituden hos dropparna var som störst samt minsta mängd regn sågs. Dessa 

koncentrationer var även de som rekommenderades av tillverkaren. Primrarna och 

proberna har tidigare använts för HPV-genotypning med realtids-PCR i klinisk rutin vid 

Laboratoriemedicinska länskliniken i Örebro. Vid den typen av metod ses endast en 

relativ kvantifiering till skillnad mot ddPCR där en absolut kvantifiering ses (18).  

 

Vid spädning av ett prov, med känd mängd HPV-16 kopior, kunde minsta möjliga 

detektionsnivå av HPV-16 analyseras. Resultatet från denna spädningsserie visade att 

ddPCR har en jämn detektionsförmåga då en rät logaritmisk kurva erhölls (figur 4). Det 

var även en bekräftelse på att spädningarna var gjorda på ett korrekt sätt. 

Spädningsserien visade att mycket låga virusnivåer (1,4 HPV-16 kopior/20ng) kunde 

detekteras vilket skulle kunna vara en fördel med metoden ddPCR.  
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Vid analys av patientprover erhölls en absolut kvantifiering av HPV-16 både när det 

gäller paraffininbäddad vävnad och vätskebaserad cervixcytologi. Patientproverna hade 

en varierande mängd HPV-16 kopior, mellan 166 och 616 000 HPV-16 kopior/20ng 

och mellan 0,3 och 1484 HPV-16 kopior/cell. Vid beräkning av medelvärdet sågs en 

varierad mängd viruskopior/20ng beroende på vilken typ av vävnad. Vid prover av typ 

cervixcytologi fanns störst mängd viruskopior. Vid en närmare analys av de individuella 

provresultaten var det bara ett prov (prov 38) som hade en väldigt stor mängd HPV-16 

kopior vilket gav ett högt medelvärde (figur 5). Medelvärdet kunde därmed inte 

användas för att få någon slutsats om en varierad mängd HPV-16 kopior fanns beroende 

på vilken typ av prov det var. I vidare statistiska analyser skulle man därför kunna 

använda sig av medianvärdet för jämförelse och även analysera fler prover som kan ge 

ett mer tillförlitligt resultat. Syftet med studien kunde dock uppfyllas då avsikten var att 

analysera om det gick att identifiera och kvantifiera HPV-16 hos paraffininbäddad och 

vätskebaserad cervixcytologi med ddPCR.  

 

Proverna från paraffininbäddad vävnad (vulva, vagina) hade mer regn än vätskebaserad 

cervixcytologi (figur 6). Vävnader som är formalinfixerade och paraffininbäddad 

behåller sin morfologi oförändrad men formaldehyden bildar korsbindningar mellan 

proteiner som i sin tur leder till att nukleinsyror bryts ned. Detta fenomen är ett problem 

vid tillämpning av PCR då en ofullständig amplifiering blir där varierande 

amplikonstorlek kan ses (1). Regnet som ses i ddPCR vid analys av paraffininbäddad 

vävnad är helt enkelt positiva droppar men där en ofullständig amplifiering har skett. 

Ska paraffininbäddad vävnad analyseras med ddPCR krävs att negativa kontroller som 

exempelvis NTC används för att kunna sätta en trendlinje och bestämma vilka droppar 

som är positiva och vilka som är negativa.  

Metoden ddPCR var enkel att genomföra då inga standardkurvor krävdes och relativt 

snabb både vid framställning av droppar och vid flourescensavläsning. Däremot hade 

ddPCR svårt att detektera höga nivåer av virus och en del spädningar fick göras för att 

få ett resultat, vilket förlänger analystiden avsevärt. Ska denna metod användas inom 

klinisk verksamhet krävs att man analyserar prover både som ospätt och som spätt vid 

analystillfället, för att undvika extra väntetid. En annan negativ aspekt med ddPCR är 

att när man framställer droppar så kan varje cartridge som innehåller åtta brunnar endast 
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ta 3 prover/cartridge om en negativ kontroll och NTC inkluderas i varje analysomgång. 

Det gör att mycket material går åt vilket kan ge en ökad kostnad. Även kostnaden för 

reagenser är något dyrare men vägs upp då inga reagenser för standardkurvor krävs 

(14). Priserna på reagenserna kommer även troligtvis minska om ddPCR blir ett 

vedertaget analysinstrument inom klinisk verksamhet.   

 

Då ddPCR kan hitta låga nivåer HPV kan metoden vara av intresse vid uppföljning efter 

exempelvis kirurgisk behandling av patienter som haft cellförändringar orsakade av 

HPV där eventuella rester av virus skulle kunna finnas kvar. Används ddPCR som 

metod vid uppföljning skulle eventuellt en snabbare detektion av kvarvarande HPV 

kunna göras. Det i sin tur skulle kunna ge tidigare behandlingsmöjligheter och en bättre 

prognos för patienten. Detektion med en absolut kvantitativ metod som ddPCR skulle 

även kunna ge säkrare data kring virusmängd i cancerutveckling, ett område där data 

hittills bygger på mer tidskrävande och osäkrare metoder. Virusmängd skulle även 

kunna ge upplysning om i vilken form/stadie viruset befinner sig i cellen då olika 

genitala tumörer har visat sig ha varierande virusmängd. Tumörer som har viruset 

integrerat har ofta en lägre virusmängd (3). 

 

Sammanfattningsvis visade denna studie att HPV-16 kunde identifieras och kvantifieras 

med ddPCR. Patientprover av typ vulva, vagina och vätskebaserad cervixcytologi hade 

en variation i medelvärde men vidare studier krävs där fler prover analyseras för 

bedömning av variation i virusmängd mellan olika provtyper.  
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BILAGA 1 
Primer- och probsekvenser 

Genotyp Primer/
Prob 

Sekvens 5’-3’ Amplikon-
längd  

HPV-16 Forward 5´-TTGCAGATCATCAAGAACACGTAGA-3´ 113bp 
 Reverse  5´-CAGTAGAGATCAGTTGTCTCTGGTTGC-3´  
 Prob  5´-FAM-

AATCATGCATGGAGATACACCTACATTGCATGA-3´  
 

Betaglobin Forward  5´-GCTCATGGCAAGAAAGTGCTC-3´ 74bp 
 Reverse 5´-GCAAAGGTGCCCTTGAGGT-3´  
 Prob  5´-VIC-AGTGATGGCCTGGCTCACCTGGAC -3´  
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BILAGA 2 
Provresultat 

 

Prov 
Vulva 

Späd-
ning 

Medelvärde 
HPV16 
kopior/µl  

HPV16 
kopior/20ng 

Medelvärde 
beta. kopior/µl  

Betaglobin 
kopior/20ng 

HPV-16 
kopior/cell 

1  12,1 242 41,9 838 0,6 
2  16,6 332 55,3 1105 0,6 
3  49,7 994 51,4 1027 1,9 
4  35,3 705 7,4 147 9,6 
5 1/10 1187*10 237400 16 320 1 483,8 
6  719,5 14190 90,5 1810 15,7 
7  145,5 2910 44,4 888 6,6 
8  40,9 818 90,5 1810 0,9 
9  5495 109900 101,5 2030 108,3 
10  601 12020 35,9 717 33,5 
11  169,5 3390 47,1 942 7,2 
12 1/10 1739*10 347800 60 1200 579,7 
13  337,5 6750 16,6 332 40,7 
14  9 179 62,1 1241 0,3 
15  2 285,5 45710 72,5 1450 63,0 
16  14,4 285 7,8 155 3,7 
17  28,4 567 134 2680 0,4 
18  173 3460 15,8 315 22,0 
19  344 6880 41,2 824 16,7 
20  22,6 451 8,3 165 5,5 

Prov 
Vagina 

Späd-
ning 

Medelvärde 
HPV16 
kopior/µl  

HPV16 
kopior/20ng 

Medelvärde 
beta. kopior/µl  

Betaglobin 
kopior/20ng 

HPV-16 
kopior/cell 

21  226 4520 29,9 597 15,1 
22  27,3 546 5 99 11,0 
23  41,2 823 69,5 1390 1,2 
24  8,3 166 17,8 356 0,9 
25  150 3000 11,4 228 26,3 
26  344 6880 33,2 664 20,7 
27  68,3 1366 29,8 595 4,6 
28  3245 64900 10,3 206 630,1 
29  104,7 2093 16,3 325 12,9 
30  2 084,5 41690 63,7 1274 65,4 
31  1829 36580 32,8 656 111,5 
32  16,4 328 11,8 236 2,8 
33  2358 47160 92,5 1850 51,0 
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Prov 
cytologi 

Späd-
ning 

Medelvärde 
HPV16 
kopior/µl  

HPV16 
kopior/20ng 

Medelvärde 
beta. kopior/µl  

Betaglobin 
kopior/20ng 

HPV-16 
kopior/cell 

34  402,5 8050 178 3560 4,5 
35  31,7 634 158,5 3170 0,4 
36  115,4 2307 169,5 3390 1,4 
37  129 2580 212 4240 1,2 
38 1/10 3080*10 616000 129 2580 477,5 
39  23,5 469 129 2580 0,4 
40  5765 115300 222 4440 51,9 
41 1/10 1160*10 232000 314 6280 73,9 
42  2912 58240 250 5000 23,3 


