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Optimering och validering av realtids-PCR-assay för detektion av 
verocytotoxinproducerande E. coli (VTEC) 

Mattias Carlsson 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Verocytotoxinproducerande E. coli (VTEC) är en patogen bakterie som kan orsaka 

infektioner som ofta ger allvarliga komplikationer hos människor. Genom att producera 

toxiner kan bakterien förleda värdens immunförsvar och kolonisera mag-tarmkanalen där den 

kan göra stor skada. Bakterien smittar ofta människor från livsmedel som blivit kontaminerat 

av faeces från nötkreatur som normalt är bärare av VTEC. Det senaste stora utbrottet 

inträffade våren/sommaren 2011 i Tyskland då mellan 1500-2000 personer insjuknade. Ett 

50-tal av dessa dog.  

För en snabb och effektiv identifiering av VTEC i livsmedel använder 

Livsmedelsverket en metod baserat på realtids-PCR. Tekniken bygger på detektion av 

fluorescerande molekyler och man kan genom detta detektera gener som kodar för virulens 

samt specifika antigener vilket gör olika stammar av VTEC unika.  

I det här projektarbetet beskrivs optimering och validering av en realtids-PCR som 

används för detektion av specifika antigener som gör olika VTEC-stammar unika. Vid 

optimeringen undersöktes hur detektionen i PCR-instrumentet påverkades när 

primerkoncentrationen, probkoncentrationen och annealingtemperaturen ändrades.  Vid 

validering beräknades och bestämdes effektiviteten och känsligheten för PCR-reaktionen. 

Slutligen validerades hela arbetsmetoden med livsmedel som utgångsmaterial för att se hur 

känsligheten påverkades av det. 

Examensarbete 30 hp 
Civilingenjörsprogrammet Molekylär bioteknik 
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Förkortningar     

 
BHI Brain heart infusion 

CFU Colony forming units (kolonibildande enheter) 

CT-RMAC Cefixime Tellurite- Rhamnose MacConkey agar 

CT-SMAC Cefixime Tellurite- Sorbitol MacConkey agar 

eae E. coli attaching and effacing (protein/locus) 

EHEC                Enterohemorragisk E. coli-infektion 

EFSA European Food Safety Authority 

EU-RL               European Union Reference Laboratory 

Gb3 Globotriaosylceramide 

GE Genomekvivalenter  

HC Hemorragisk kolit 

HUS Hemolytiskt uremiskt syndrom 

IMS Immunomagnetisk separation  

LEE Locus of enterocyte effacement 

LOD Limit of detection (detektionsgräns) 

LPS Lipopolysackarider 

MPC-M Magnetic particle concentration for eppendorf microtubes 

NTC Negative template control (negativ kontroll) 

PCR Polymerase Chain Reaction 

RFU Relative Fluorescence Units 

TTSS Typ III sekretionssystem 

VT Verotoxiner 

vtx1, vtx2 Verotoxingener 

VTEC Verocytotoxinproducerande E. coli 
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1. Inledning 
 

 

Våren/sommaren 2011 smittades mellan 1500-2000 personer i Tyskland av VTEC 

(verocytotoxinproducerande E. coli). I Sverige insjuknade ett 50-tal personer varav en dog. 

Smittan föreföll ha orsakats av groddar som antogs varit bevattnad med vatten 

kontaminerad av feces från idisslare. Utbrottet var det största på flera år.  

Under senare delen av 90-talet observerades en drastisk ökning av VTEC-

infektioner i Sverige från några enstaka fall per år till flera hundra (Livsmedelsverket, 

2007; Smittskyddsinstitutet, 2011). Eftersom VTEC kan orsaka allvarlig sjukdom 

utarbetade fem svenska myndigheter (Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens 

veterinärmedicinska anstalt, Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen) en handlingspolicy 

för bättre kontroll av VTEC. Syftet med handlingspolicyn var att utarbeta ett 

kontrollsystem där gårdar, smittvägar och prevalens i livsmedel mer genomgående skulle 

undersökas (Livsmedelsverket, 2007). 

År 2009 presenterade EFSA (European Food Safety Authority) en vetenskaplig 

rapport som grundades på angivelser från bland annat EU-RL VTEC (European Union 

Reference Laboratory VTEC) där specifikationer beskrivs för en samordnad övervakning 

av VTEC för samtliga medlemsländer i EU. EU-RL hänvisade till två vetenskapliga artiklar 

(Perelle et al., 2003; Perelle et al., 2004) där en effektiv detektion av VTEC sker med 

realtids-PCR (Polymerase Chain Reaction).  

 

 

1.1. Syfte 

 

Syftet med projektarbetet var att optimera och validera den realtids-PCR som används för 

detektion av VTEC i livsmedel. Metoden som är uppsatt av Livsmedelsverket har som 

underlag uppgifter från EU-RL. I rapporten beskrivs metoder för anrikning samt detektion 

av verocytotoxingenerna vtx1, vtx2 samt eae (intimin locus) med realtids-PCR. Ett negativt 

resultat efter realtids-PCR, det vill säga om varken vtx1 eller vtx2 detekteras, innebär att 

inga ytterligare försök genomförs. Om resultatet däremot är positivt analyseras provet 

ytterligare med en realtids-PCR för typning av serogrupperna O26, O103, O111, O145 och 

O157. Den sist beskrivna realtids-PCR med primrar mot de specifika serogrupperna ska 

optimeras och valideras i det här projektet.  
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2. Bakgrund 
  

 

2.1. Patogena E. coli 

 

E. coli identifierades 1885 då den österrikiske barnläkaren Theodor Escherchia 

genomförde undersökningar av tarmfloran hos spädbarn. Han fastslog att bakterien var en 

del av den normala floran och att kolonisation hos nyfödda sker redan några timmar efter 

födseln. Thedor Escherichia kallade till en början bakterien Bacterium coli commune och 

först 1919 fick bakterien sitt nuvarande namn; Escherichia coli (Eriksson, 2010). 

E. coli är en gramnegativ, fakultativt anaerob och stavformad bakterie som vanligtvis 

koloniserar tarmkanalen hos däggdjur. Normalt lever djur, människan inräknad, och E. coli 

i samlevnad vilket har en stor fördel för båda parterna då bakterien hjälper till vid 

matsmältningen (Youn et al., 2009; Wang et al., 1996). E. coli ger sällan upphov till 

sjukdomar, men i de fall där värden har ett nedsatt immunförsvar eller skada i mag-

tarmkanalen kan infektion uppstå. Det finns även grupper av E. coli som anskaffat sig 

virulensgener som gör dem patogena (Kaper et al., 2004).  

Förmågan att ta upp virulensfaktorer gör bakterier till mångsidiga och 

anpassningsbara organismer. Dessa virulensfaktorer kodas huvudsakligen genom 

genetiska element som plasmider, bakteriofager och transposoner. Hos patogena E. coli 

finns virulensfaktorer i arvsmassan på så kallade patogena öar, vilka inte förekommer hos 

vanliga E. coli-stammar (Eriksson, 2010). 

Patogena E. coli delas upp i sex klasser, beroende på vilka virulensfaktorer de 

besitter samt vilka värdcellsprocesser E. coli påverkar. Kaper et al. (2004) beskriver i en 

artikel sex olika typer, så kallad patotyper, av de mest studerade patogena E. coli: EPEC 

(Enteropatogena E. coli), EIEC (Enteroinvasiva E. coli), ETEC (Enterotoxinbildande E. coli), 

EAEC (Enteroadhererande E. coli), DAEC (Diffust adhererande E. coli) och VTEC 

(Verocytotoxinproducerande E. coli). 

 

 

2.2. Verocytotoxinproducerande E. coli (VTEC) 

 

VTEC kan ge upphov till enterohemorragisk E. coli-infektion (EHEC) och begreppet EHEC 

härstammar ifrån de symptom som uppkommer vid infektion. STEC 

(Shigatoxinproducerande E. coli) är en synonym till VTEC (Livsmedelsverket, 2007). För 

att inte blanda ihop de olika förkortningarna används endast benämningen VTEC 

hädanefter. 

1977 identifierades VTEC. Vid undersökningar av vissa E. coli-stammar sågs en 

cytopatisk effekt på veroceller (njurceller från grön markatta), därav namnet 

verocytotoxin.  Man såg att de skador som uppkom hos cellerna liknade de skador som 

uppkom på enterocyter hos spädbarn med diarré. 1983 identifierades toxinet och likheter 

sågs med det toxin som produceras av Shigella dysenteriae (Karmali et al., 2009; Caprioli et 

al., 2004). 

Under senare år har nya virulensfaktorer identifierats hos VTEC. Bättre och 

snabbare DNA-sekvensering har gjort det möjligt att sekvensera och identifiera olika 

stammar av VTEC. Jämförelser med icke-patogena stammar har gjort det möjligt att 
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utskilja ut de delar som överlappar mellan genomen och göra analyser av hur de skiljer sig 

åt. De gener som inte finns i normala E. coli men i VTEC antas koda för för virulens 

(Azavedo et al., 1994). 

VTEC delas upp i serotyper (undergrupper), där över 200 olika serotyper 

identifierats (Gyles, 2006). Skillnaden mellan serotyperna är ett O-antigen och ett H-

antigen. O-antigenet beskriver de variabla delarna hos lipopolysackarider (LPS), 

yttermembranet hos gramnegativa bakterier. LPS är särskilt viktiga för tarmbakterier 

eftersom de långa polysackariderna skyddar bakterien från att lösas upp av gallsyror som 

bryter ned fetter i tunntarmen (Kaper et al., 2004; Stewart et al., 2006). H-antigent utgörs 

av den variabla flagellen som är viktig för bakteriens rörelseförmåga (Bardy et al., 2003). 

VTEC kan ha olika kombinationer av båda antigenerna, vilket ger en oerhörd 

variation av serotyper, men det är endast ett fåtal som ger upphov till sjukdomar hos 

människor. Den mest frekventa patogena serotypen är O157:H7 och det är den som 

orsakar de flesta utbrotten (Karamali et al., 2009). Andra serogrupper som har kopplats 

till utbrott är O26, O91, O103, O111, O113, O121, och O145 (Livsmedelsverket, 2007). 

 

 

2.3. Smittkällor 

 

Människor smittas oftast från nötkreatur som normalt är bärare av VTEC, men även andra 

idisslare som gris och get har visat sig kunna sprida bakterien (WHO, 2005). Nötkreatur är 

så kallade asymptotiska bärare där bakterierna normalt lever i tarmen hos djuret (Bolton 

et al., 2009). Nötkreatur kan utsöndra mer än 107 CFU (kolonibildande enheter)/g i 

avföringen (Livsmedelsverket, 2007). I naturen sprids VTEC ytterligare genom gödsel och 

betande kreatur så att olika typer av livsmedel kan bli kontaminerade (Figur 1) (Bolton et 

al., 2006). I en rapport från Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens 

veterinärmedicinska anstalt, Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen och Naturvårdsverket 

(2007) beskrivs olika livsmedel som kopplats till utbrott: 

 

 

- Olika typer av köttprodukter. 

- Fermenterade köttprodukter.  

- Opastöriserad mjölk och ostar. 

- Sallad, groddar, morötter och andra grödor. 

- Kontaminerat dricksvatten.  

 

 

Gemensamt för utbrotten är att livsmedlen sannolikt direkt eller indirekt blivit 

kontaminerade av avföring från nötkreatur. 

           Ytterligare smittvägar för VTEC är via direktkontakt med djur. Exempel finns där 

människor, framförallt barn blivit smittade efter besöksdagar på bondgårdar efter att 

klappat boskapsdjur då djur som normalt inte utsöndrar VTEC kan ha bakterier på pälsen 

eftersom de är i så nära kontakt med idisslare. Infektion fås genom oralt intag av bakterier 

(Eriksson, 2010; Livsmedelsverket, 2007). Spridning har även inträffat från person till 

person. Bristfällig hygien efter toalettbesök är en anledning till detta (Andersson et al., 

2005). I figur 1 ges en mer detaljerad beskrivning av de olika smittvägarna för VTEC. 



7 

Figur 1. Smittvägar för VTEC från djur till människa. 

2.4. Virulensfaktorer 

Orsaken till att VTEC kan vara en farlig patogen är verotoxiner (VT), vilket är den primära 

virulensfaktorn. Det är VT som orsakar de allvarligaste symptomen som fås vid infektion. 

VT karaktäriseras av en enzymatisk A subenhet (32 kDa) kopplad till fem B subenheter 

(7.5 kDa) (Karmali et al., 2009). VT-genen delas upp i två grupper, vtx1 och vtx2, som har 

56 % sekvensidentitet (Youn et al., 2008). Vtx2 har kopplats till allvarligare symptom än 

vtx1. Serotyper av VTEC kan inneha både vtx1 och vtx2 eller endast ett av toxinerna. 

(O’Loughlin et al., 2001).  

VT som produceras av bakterierna frigörs i tarmen. Där binder B-subenheten hos 

toxinet specifikt till globotriaosylceramide receptorer (Gb3), som uttrycks av en rad olika 

celler, däribland celler i mag-tarmkanalen. Efter receptorbindning överförs toxinet till 

cytoplasman genom golgiapparaten där A-subenheten hos toxinet klyver rRNA så att 

proteinsyntesen blockeras, vilket leder till celldöd (Kaper et al., 2004, Youn et al., 2009).  

Vidhäftning till enterocyter är ett tidigt karaktärsdrag vid VTEC-infektioner hos 

människor (Figur 2). De gener som kodar för vidhäftningen till enterocyter benämns LEE 

(Locus of enterocyt effacement). En rad olika signaler antas reglera LEE (Gyles, 2004). 

Bland annat kontakt mellan fimbrier, små utskott av proteiner som finns på ytan hos 

gramnegativa bakterier vilket används för inbindning, och enterocyter antas vara en 

reglermekanism (Rendón et al., 2007).  
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Figur 2. Vidhäftning till av VTEC till tarmceller. Injicering av olika faktorer påverkar polymeriseringen av aktin 

(blå) vilket gör att mikrovilli förstörs. En piedestalformad struktur fås vilket underlättar för bakterierna att 

fästa till tarmcellen. Intimin/eae förstärker ytterligare kontakten mellan bakterien och tarmcellen. 

LEE är uppdelat i fem operon som kodar för de proteiner som behövs för adhesion. 

Systemet är ett så kallat typ III sekretionssystem (TTSS), vilket bildar ett nål-liknande 

komplex. Sekretionssystemet består av ett yttre membranprotein, eae/intimin (E. coli 

attaching and effacing protein), vilket är en betydelsefull komponent i sekretionssystemet 

och således en viktig virulensfaktor. Bakterien kodar även för en receptor till intimin, Tir 

(Translocated initimin receptor). Tir translokeras till enterocytens plasmamembran där 

den fungerar som en adhesionsreceptor till intimin (Kaper et al., 2004). 

Betydelsen av intimin för patogeniciteten har visats i en rad olika försök. Paton et al 

(1998) beskriver hur deletionsmutationer i eae påverkar bakteriens förmåga till 

vidhäftning. Muterade eae-negativa O157:H7 stammar visade sig inte alltid kunna orsaka 

de allvarliga sjukdomar som förknippas med VTEC (Paton et al., 1998). Det resultatet 

ligger till grund för att eae ofta används som mål när man designar primrar och prober för 

detektion av VTEC med realtids-PCR. 

VTEC använder TTSS för att injicera proteiner i värdcellen. Olika cellfunktioner 

påverkas av detta. Bland annat stimuleras polymerisering av aktin vilket påverkar 

cytoskelettet så att mikrovilli förstörs. Piedestaler fås vilket underlättar för bakterierna att 

fästa till ytan hos cellerna (Figur 2) (Caprioli et al., 2004). 

2.5. Patofysiologi 

Ett lågt antal bakterier krävs för infektion och det gör VTEC till en höginfektiös patogen. 

För O157:H7, den mest studerade serotypen, krävs mindre än 50 CFU för att VTEC ska 

kunna kolonisera mag-tarmkanalen (Youn et al., 2009). Det första försvaret mot patogena 

organismer är det låga pH-värdet i magsäcken, men eftersom E. coli generellt har en hög 

syraresistens kan den därför kringgå det hindret. Därefter är vägen öppen för kolonisation 

av tarmkanalen (Gyles, 2006). 

Om vissa centrala virulensfaktorer saknas hos en serotyp och VTEC endast vidhäftar till 

enterocyter fås en vattnig diarré vilket inte är livshotande.  Den vattniga diarrén beror 

framförallt på att mikrovilli skadats vilket förhindrar upptag av vätska. 

Hemorragisk kolit (HK), blodig diarré, uppkommer när VT absorberas igenom 

cellmembranet hos enterocyter. I submucosa, området mellan cellerna, inducerar VT 

Piedestal Intimin 
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produktion av interleukiner, vilket produceras som svar mot en infektion. Interleukiner 

tillsammans med VT antas orsaka bristningar i kapillärer. Påföljden av detta är blödningar 

i tarmkanalen (Figur 3) (Donnenberg, 2002).    

VT kan vidare transporteras till njurarna där Gb3-receptorer finns (Caprioli et al., 

2004). Inflammationen antas påverka endotelceller i njuren. På liknande sätt som i mag-

tarmkanalen fås bristningar i kapillärer. Följden av detta blir hemolytiskt uremiskt 

syndrom (HUS), njursvikt, vilket är direkt livshotande och kräver akut sjukvård (Eriksson, 

2010). 

Figur 3. VTEC binder till ytan hos tarmceller. Bakterien producerar VT som skadar blodkärl och bristningar 

uppstår vilket leder till blödningar i tarmen. Verotoxin kan vidare transporteras i blodkärlen där skada kan ske 

på njurarna. 

2.6. Symptom och behandling 

Inkubationstiden för sjukdomen är vanligtvis mellan 3 till 8 dagar, men kan variera (WHO, 

2005). Sjukdomen börjar med att patienten får kraftiga magkramper och diarré. Ibland 

förekommer feber, men det är ovanligare (Livsmedelsverket, 2007). Kräkningar 

förekommer hos 30-60 % hos patienterna (Eriksson, 2010). Beroende på serotypens 

virulensmönster samt patientens skick kan den vattniga diarrén fortsätta i ytterligare 

några dagar eller så blir den blodblandad (HK), vilket inträffar efter 3-4 dagar. Sjukdomen 

går normalt över efter 1-2 veckor men hos 5-10 % hos patienterna, framförallt barn och 

äldre kan HUS utvecklas. Njurskadan som fås till följd av detta kräver 

intensivvårdsbehandling med dialys. Ungefär 5 % av de patienter som utvecklar HUS 

avlider (Livsmedelsverket, 2007). Patienter med HUS löper större risk att drabbas av 

ytterligare åkommor som till exempel stroke och andra neurologiska sjukdomar (Karach 

et al., 2005). 

I första hand innefattar behandlingen vätskeersättning i form av saltlösning som ett försök 

att täcka den vätskeförlust som fås av diarréerna (Livsmedelsverket, 2007).  Ett debatterat 

ämne är om antibiotikabehandling ska användas vid VTEC- infektion. Studier in vitro har 

visat att behandling med olika antibiotika kan inducera en ökad extracellulär frisättning av 

VT, vilket skulle förvärra sjukdomsbilden och möjligtvis öka risken för utveckling av HUS 

(Todd et al., 2001). 
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2.7. Realtids-PCR och detektion av specifika serogrupper 

Realtids-PCR är en värdefull och effektiv teknik inom molekylärbiologin. Tekniken gör det 

möjligt att följa amplifieringen av ett DNA-fragment i realtid, till skillnad från vanlig PCR 

där slutprodukten detekteras med elektrofores. En vanlig PCR med dess efterföljande 

experiment tar lång tid att genomföra medan en realtids-PCR tar betydligt mindre tid och 

man minimerar risken för att få falska positiva resultat (Real-time PCR Applications Guide, 

Bio-Rad). 

Realtids-PCR bygger på detektion av fluorescerande molekyler. TaqMan® prober är 

specifika så att de binder till DNA-sekvensen mellan de två primrarna.  Proben har en 

fluorescent reporter (5’) samt en quencher (3’). 5’ till 3’ aktiviteten hos polymeras 

degraderar proben. Fluoroforen frigörs och tappar kontakt med quenchern och 

fluorescens fås. Den fluorescens som fås är proportionell mot antalet genkopior som finns 

i provet (Mackay, 2007). 

Figur 4. 1. Primrar (gröna) binder till komplementärt DNA. 2. TaqMan-prob binder och polymeriseringen 

startar. 3. Polymeras bryter ned proben och fluoroforen frigörs från quenchern och flourescens fås. 4. Kopior 

fås av samma DNA-sekvens samt degenererade prober.  

En annan fluorofor som kan användas för detektion i realtid är SYBR Green®, som till 

skillnad från TaqMan® prober binder ospecifikt till dubbelsträngat DNA (Figur 5). 

Användandet av SYBR Green® är ett viktigt komplement i projekt då en del består av att 

utvärdera primrar och undersöka om ospecifika produkter erhålls (Mackay, 2007). 

Figur 5. 1. SYBER Green® (blå) kan inte binda enkelsträngat DNA. 2. När SYBER Green® binder dubbelsträngat 

DNA fås fluorescens som detekteras av instrument.   
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I en optimal realtids-PCR amplifieras DNA-fragmenten exponentiellt. Efter varje cykel fås 

en ny kopia av varje templat och fluorescensen ökar. Till en början är fluorescensen låg 

och detekteras inte. Efter ett visst antal cykler fås en signal som är detekterbar. Den cykel 

där detta inträffar kallas tröskelvärdet, C(t) (figur 6). C(t) beror framförallt på hur mycket 

templat som finns i början av amplifikationen. En större mängd templat ger ett lägre C(t) 

då det inte behövs lika många cykler för instrumentet att detektera fluorescensen. En 

mindre mängd templat ger ett högre C(t) (qPCR Technical Guide, Sigma Life Science). 

Efter ett visst antal cykler fås en exponentiell fas. Under tiden som reaktionen 

fortgår konsumeras reagenserna och slutligen tar något av dem slut och en platåfas erhålls 

(Figur 6) (qPCR Technical Guide, Sigma Life Science). 

Figur 6.  De olika faserna och viktiga parametrar i en realtids-PCR. X-axeln representerar antalet cykler och y-

axeln responsen i form av fluorescens, RFU (Relative Fluorescence Units). Pilarna visar den exponentiella 

fasen, platåfasen och i vilken punkt C(t)-värdet erhålls. 

Vid detektion av VTEC med realtids-PCR används designade primrar och prober som är 

riktade mot viktiga virulensfaktorer (vtx1, vtx2 och eae) och karaktäristiska genelement 

som gör serogrupper unika. Den del av DNA som kodar för biosyntes av LPS är variabel för 

olika serogrupper och kan med specifika primrar och prober amplifieras i en realtids-PCR. 

2.8. Optimering av serogrupp-specifik realtids-PCR 

För analyser där man har som avsikt att påvisa patogena bakterier krävs en väl optimerad 

metod så att bästa möjliga resultat fås när hela metoden används. Parametrar som valts 

att optimeras i det här projektet är primerkoncentration, probkoncentration och 

annealingtemperatur. 

Vid optimering av primerkoncentrationen undersöks alltifrån låga till höga 

koncentrationer av primrar för att erhålla vilken koncentration som ger bäst detektion. På 

liknande sätt optimeras probkoncentrationen. Annealingtemperaturen är det steg i PCR då 

primer respektive prob binder till enkelsträngat DNA. Optimeringen genomförs i syfte att 

undersöka vilken temperatur som är optimal för anneling då primrar kan ha olika 

smälttemperatur. En annealingtemperatur som ligger närmare den optimala 

temperaturen för primer-templat komplexet borde ge bättre detektion. De optimerade 

parametrarna används sedan vid valideringsförsöken.  
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2.9. Validering av serogrupp-specifik realtids-PCR 

Valideringen fastställer att metoden genomför det den har till avsikt att göra. Validering 

kan vidare ses som ett prestationstest för hela metoden samt ger indikationer hur den 

optimering som genomförts fungerar.  

Under projektet valideras tre parametrar; effektivitet, reaktionskänslighet (LOD100) 

och metodkänslighet (LOD50). Amplifieringseffektiviteten beskriver hur bra måltemplatet 

amplifieras under PCR. Detta utförs genom analys av standardkurvor där man plottar C(t)-

värdet för varje prov mot 10-logaritmen av antalet GE (Genomekvivalenter) i varje prov 

(Beräkning av GE beskrivs i detalj i avsnitt 3.4). Lutningen i kurvan, som fås genom linjär 

regression, beskriver hur effektiv PCR är. En lutning på cirka -3,32 ger en effektivitet på 

100 %.  

En lutning mellan -3,1 och -3,6 är acceptabel då effektiviteten helst bör ligga mellan 

90-110%. En korrelationskoefficient R2<0,99 är optimalt (Raymaekers et al., 2009).   

Reaktionskänsligheten, LOD100, är den koncentration där 18 av 18 replikat, som är 

seriellt spädda, detekteras vid tre olika försök under tre olika dagar. Genom att bestämma 

LOD100 vet man hur känslig PCR-reaktionen är det vill säga det lägsta antal genkopior som 

krävs för att få en detekterbar fluorescens. Målet med försöket är att erhålla en 

reaktionskänslighet på 10 GE. 

Syftet med att undersöka metodkänsligheten är att testa hela arbetsmetoden. 

Försöksserien utförs med livsmedelsprov och ger en inblick i hur detektionen påverkas av 

detta.  Vid analys av metodkänsligheten undersöks hur känslig hela metoden är. Istället för 

100 % undersöks en detektion på 50 % (LOD50). Det vill säga de prov där 50 % detekteras 

är den lägsta detektionsgränsen. I försöksserien ingår även ett identifieringssteg där VTEC 

racklas på serogrupp-specifika plattor. Serogrupp O157 kan till exempel inte fermentera 

sorbitol vilket gör att de kan identifieras på specifika plattor (Youn et al., 2009). 

Konfirmering genomförs i syfte att säkerställa att bakterier finns i proven samt att de lever 

och går att odla på plattor.  
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3. Material och metoder

I figur 7 visas en sammanfattning av de försök som genomfördes samt i vilken ordning de 

fullföljdes. 

Figur 7. Beskrivning av försöksupplägget för projektet. 

Kontrollstammar som användes vid optimering och validering härstammar från EU-RL 

VTEC. Primrar och prober, designade för serotyperna O157, O26, O103, O111 och O145 

här tagna från två artiklar (Perelle et al., 2003,2004). För det här projektet är de 

tillverkade av Eurofins MWG Operon. Sekvensinformation för primrar och prober beskrivs 

i tabell 1. 

Tabell 1. Sekvensinformation för primrar och prober (Perelle et al., 2003,2004).  FAM (Fluorescein amidite) är 

reporter.  TAMRA (Tetramethylrhodamine) och MGB (Minor Groove Binder) är två alternativa quenchers. 

3.1. Bioinformatisk förstudie 

Undersökning genomfördes för att säkerställa att primrar och prober var bra designade. 

Undersökningen gjordes även för att få fram specifik information om primrarna som 

användes vid efterföljande optimering.  

Serotyp Målgen Forward primer (5'-3') Reverse primer (5'-3') Prob

E.coli O157 rfbE TTTCACACTTATTGGA CGATGAGTTTATCTGC FAM-AGGACCGCAGAGGAAA

TGGTCTCAA AAGGTGAT GAGAGGAATTAAGG-TAMRA

E.coli  O26 wzx CGCGACGGCAGAGAA AGCAGGCTTTTATATT FAM-CCCCGTTAAATCAATACT

ATTA CTCCAACTTT ATTTCACGAGGTTGA-TAMRA

E.coli O103 wzx CAAGGTGATTACGAA GAAAAAAGCACCCCC FAM-CATAGCCTGTTGTTTTAT-

AATGCATGT GTACTTAT MBG

E.coli O111 wbdl CGAGGCAACACATTA TTTTTGAATAGTTATG FAM-TTGAATCTCCCAGATGAT

TATAGTGCTTT AACATCTTGTTTAGC CAACATCGTGAA-TAMRA

E.coli O145 lhp1 CGATAATATTTACCC GCCGCCGCAATGCTT FAM-CCGCCATTCAGAATGCA

ACCAGTACAG CACAATATCG-TAMRA
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Databasen GenBank användes för att erhålla information om sekvenslikhet till andra 

organismer. Programmen Allelle ID (PREMIER Biossoft International) och Primer Express 

(Applied Biosystem) användes för att få specifik information om primrar och prober.  

Enligt handboken för Primer Express fanns olika riktlinjer man ska följa vid design av 

primrar och prober. Vid probdesign ska proben lämpligen vara mellan 12-25 nukleotider 

och ha en smälttemperatur mellan 68˚C-70˚C. Man ska även undvika alltför många 

repeterande element samt inte ha fyra G (kvävebas) efter varandra. För FAM-märkta 

prober ska man undvika att ha G i den andra positionen vid 5’ då hybridisering kan uppstå 

med primrar. (Getting Started Guide, Applied Biosystem). 

Vid primerdesign var den optimala sekvenslängden 20 nukleotider och 

smälttemperaturen 58-60˚C. G/C-halten bör vara mellan 30-80 %. Helst ska man inte ha 

G/C vid 3’ vilket ökar chansen för inbindning där då de kvävebaserna binder starkare. En 

för hög G/C-halt ökar risken för formation av primer-dimers. Dessa kriterier jämfördes 

sedan med resultatet efter att sökningen var genomförd (Getting Started Guide, Applied 

Biosystem, 2004). 

3.2. Detektion av ospecifika produkter 

SYBR Green® användes för detektion av ospecifika produkter. 1000 och 100 GE i duplikat 

användes till proven samt två NTC (negative template control) utan templat. Till varje 

prov tillsattes 12,5 µl 2x SYBRGreen (Applied Biosystems), 1,25 µl forward och reverse 

Primer (10 µM) för respektive serogrupp, 6 µl MilliQ-vatten och 5 µl templat. Realtids-PCR 

kördes med instrumentet CFX96 Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad Laboratories). 

Vid PCR-körning användes temperaturprogrammet i figur 4 samt en efterföljande 

temperaturökning på 1˚C/sekund från 65˚C-95˚C. Resultatet analyserades därefter genom 

att granska smältkurvor i programmet BioRad cfx Manager (Bio-Rad Laboratories). 

3.3. Extraktion av DNA från kontrollstammar 

DNA för realtids-PCR extraherades från samtliga serotyper genom två extraktionstekniker. 

BioRobot EZ1 (Qiagen) användes för optimeringsförsöken och DNeasy Blood & Tissue kit 

(Qiagen) för valideringen. Arbetet med VTEC genomfördes i laboratorium med 

säkerhetsklass 3** (ej luftburen smittorisk). Arbetet utfördes i säkerhetsbänk då risken för 

smitta var stor.  

Kontrollstammar för serotyper ströks på NA-plattor (Nutrient Agar) och 

inkuberades i 37˚C över natt. Dagen efter plockades en koloni från respektive serogrupp 

och odlades i BHI-medium (Brain heart infusion) över natt i 37˚C. För BioRobot EZ1 

pipetterades 1 ml av BHI-medium och placerades i ett 1.5 ml extraktionsrör. Provet 

centrifugerades (Minispin Plus, Eppendorf) i 7500 rpm i 10 minuter. Pelletten sparades 

och 200 µl G2-buffert tillsattes (EZ1 DNA tissue kit). Proven skakades på vortex. Processen 

upprepades för varje serotyp. Samtliga extraktionsrör, elueringsrör och kassetter 

innehållande reagenser för extraktion placerades i maskinen. Maskinen startades enligt 

instruktionsmanualen Isolation of DNA from cultured cells using the EZ1 DNA Tissue Kit 
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(Qiagen, 2010). Efter elueringsprocessen placerades proverna i värmeblock 95˚C i 10 

minuter för avdödning av eventuella kvarvarande bakterier.   

För manuell DNA-extraktion pipetterades 1 ml av BHI-medium till ett 1.5 ml 

eppendorfrör (övernattskultur). På liknande sätt som för BioRobot EZ1 centrifugerades 

provet i 7500 rpm, i 10 minuter. Till pelletten tillsattes 180 µl ATL-buffert och provet 

skakades på vortex tills pelletten var upplöst. 20 µl Proteinase K tillsattes och provet 

skakades på vortex. Proven inkuberades i 56˚C i värmeblock i en timme. Efter inkubering 

skakades proven 15 sekunder på vortex. 4 µl RNase A (Qiagen) tillsattes och proven 

inkuberades i 2 minuter i rumstemperatur. 200 µl AL-buffer tillsattes och provet 

blandades. Därefter tillsattes 200 µl 99,5% etanol och proven skakades igen på vortex. 

Blandningen pipetterades till DNeasy® Mini spin kolonn. Proven centrifugerades i 8000 

rpm i 1 minut. Därefter kastades supernantanten medan filtret sparades. Filtret placerades 

i ett nytt 2 ml eppendorfrör och 500 µl AW1-buffert tillsattes. Provet centrifugerades igen i 

8000 rpm i 1 minut och supernantanten kastades med filtret sparades. 500 µl AW2-buffert 

tillsatts i ett nytt 2 ml eppendorfrör och provet centrifugerades i 14000 rpm i 3 minuter. 

Till sist placerades filtret i ett nytt 1.5 ml rör och 100 µl AE-buffert pipetterades direkt på 

DNeasy-membranet. Provet inkuberades i rumstemperatur i 1 minut. Därefter 

centrifugerades det i 1 minut i 8000 rpm för eluering av DNA. Processen upprepades för 

varje serotyp. Proverna placerades i värmeblock för avdödning på samma sätt som 

beskrivs för BioRobot EZ1-processen.  

3.4. NanoDrop-mätning för bestämning av DNA-koncentration 

Koncentrationen extraherat DNA mättes med en NanoDrop ND-1000 spektrofotometer 

(Saveen Werner). För varje mätning noterades koncentrationen av DNA i ng/µl, renheten 

A260/A280 samt A230/A260.  Mätningarna gjordes i triplikat. För beräkning av antalet 

GE/µl för uträkning av spädningsserier användes följande formel: 

NA är Avogadros konstant (6,022x1023 mol-1). Koncentrationen (ng/µl) fås genom 

NanoDrop-mätningen. Den molära medelmassan per baspar är för E. coli 650 gmol-1bp-1. 

Genomstorleken för E. coli är 4.6x106 nukleotider.  

3.5. Realtids-PCR 

För realtids-PCR med TaqMan® prober användes per prov 12,5 µl PCR reaction mix x2 No 

Amperase UNG (Applied Biosystems), 0,75 µl forward och reverse primer (10 µM) för 

respektive serogrupp, 0,25 µl prob (20 µM), 5,75 µl MilliQ-vatten och 5 µl templat. 

Slutkoncentration för primer var 0,5 µM och för prob 0,2 µM. 

20 µl/prov av mastermix pipetterades till en 96-håls platta. Utifrån resultat från 

NanoDrop-mätningen där koncentration i GE/µl beräknades, utfördes seriella spädningar 

𝑁𝐴 × 𝐾𝑜𝑛𝑐 ( µ
𝑛𝑔
𝑙 ) × 10^9

(
𝑔
𝑚𝑜𝑙
𝑏𝑝 ) × 𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘



16 

av templat. 5 µl templat extraherat från kontrollstamar användes vid försöken. Plattan 

centrifugeras i 4000 rpm i 1 minut. Instrumentet CFX96 Real-Time PCR Detection System 

användes vid försöken.  PCR-program för försöken beskrivs i figur 8. Efterföljande analys 

av resultat genomfördes i programmet BioRad cfx Manger. 

Figur 8. Temperaturprogram för realtids-PCR.  

3.6. Optimering 

3.6.1. Primerkoncentration 

I metoden var standard-primerkoncentration 500 nM. Under optimeringsförsöken 

testades följande primerkoncentrationer; 100, 400, 500, 600, 800, 900 och 1000 nM. DNA- 

koncentrationer som användes vid försöken var 500, 100, 50, 10 och 5 GE i triplikat. För 

samtliga PCR-körningar användes beskrivningen i avsnitt 3.5. 

3.6.2. Probkoncentration 

 Probkoncentrationerna som undersöktes var 200, 300 och 400 nM. DNA-

koncentrationerna som användes vid försöken var 10000, 1000, 1000 och 10 GE i triplikat. 

För samtliga PCR-körningar användes beskrivningen i avsnitt 3.5. 

3.6.3. Annealingtemperatur 

Vid optimering av annealingtemperatur användes de optimala temperaturer som var 

framtagna genom undersökning i programmet Allelle ID. 500 nM primerkoncentration 

användes under försöksserien. Funktionen insert gradient, i BioRad cfx 96 användes för att 

studera en stege av åtta temperaturer. Templatkoncentrationen under försöket var 500, 

50 och 25 GE. För samtliga PCR-körningar användes beskrivningen i avsnitt 3.5. I tabell 2 

visas de temperaturer som användes under försöken för respektive serogrupp. 

Tabell 2. Temperaturer som testades under optimering av annealingtemperaturen. 

Serogrupp

O157 50,6 51,3 52,5 54,5 56,9 58,9 60 60,6

O26 50,8 51,5 52,8 54,7 57,1 59,1 60,2 60,8

O103 49,3 50 51,3 53,2 55,6 57,6 58,7 59,3

O111 54,5 55,2 56,5 58,4 60,9 62,8 64 64,5

O145 55,8 56,5 57,8 58,9 62,2 64,1 65,3 65,8

Temperatur (˚C)
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3.7. Validering 

3.7.1. Effektivitet 

Vid analys av effektiviteten gjordes först seriella spädningar av DNA från 106-101 GE i 

triplikat. Spädningar gjordes i 10 µg/µl tRNA. Samma mastermix användes förutom att 

primer och probkoncentrationer ändrades efter resultat från optimering. C(t)-värdet för 

respektive prov plottades mot den logaritmiska koncentrationen och effektiviteten 

beräknades. För samtliga PCR-körningar användes beskrivningen i avsnitt 3.5. 

Effektiviteten beräknades som ett medelvärde av resultatet från två olika försök utförda 

under två olika dagar. Formeln nedan användes vid beräkning. 

3.7.2. Reaktionskänslighet LOD100 

Vid reaktionskänsligheten undersöktes följande GE: 500, 100, 50, 25, 12.5, 6.25, 3.12 och 

1.56 i triplikat. Den koncentrationen där 18/18 prover detekterades var 

detektionsgränsen. Tre försök genomfördes under tre olika dagar. För samtliga PCR-

körningar användes beskrivningen i avsnitt 3.5. 

3.7.3. Metodkänslighet LOD50 

Serogrupper ympades på NA-plattor (Nutrient Agar) och inkuberades i 37˚C över natt. En 

koloni från respektive serogrupp plockades och odlades i BHI över natt i 37˚C. Med 

antagandet att BHI-medium innehöll 109 CFU/ml gjordes spädningar 1:10 med 

peptonvatten. Spädningsserierna placerades i kyl över natt i 24 timmar. Spädningar med 

förmodad slutkoncentration 103-101 CFU ströks i duplikat på NA-plattor. Plattorna 

inkuberades 37˚C över natt. Dagen efter räknades kolonier och antalet CFU/ ml i 

ursprungsrören fastställdes. 

25 g köttfärs/prov (40 prover) från två olika satser vägdes upp i Stomacherpåsar 

(Seward). Köttfärsen ympades med 100 µl 225 mTSB + 16 mg/L Novobiocin i duplikat 

(Tabell 3) med tre olika halter per serogrupp. Påsarna homogeniserades i en Stomacher 

(Seward) i 1 minut. Två negativa kontroller användes till varje serogrupp (ingen 

ympning). Proverna inkuberades 18-24 timmar i 37˚C.  

Tabell 3. I tabellen redovisas spikning av köttfärsen i antalet CFU. 

 

Serogrupp Koncentration (CFU) Koncentration (CFU) Koncentration (CFU)

O157 6,3 63 630

O26 5,9 59 590

O103 9,6 96 960

O111 4,9 49 490

O145 5,2 52 520

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑡𝑒𝑡 (%) = 10(− 1
𝐿𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔) − 1) × 100 
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Vid DNA-extraktion med EZ1 BioRobot togs 200 µl av anrikningen och extraktionen 

gjordes enligt manual för BioRobot EZ1. 100 µl valdes som elueringsvolym. 

Extraherat DNA analyserades med realtids-PCR. Detektion genomfördes för eae, 

vtx1, vtx2 och samtliga serogrupper. Detektion av vtx1 och vtx2 utfördes med duplex 

realtids-PCR. För ett prov blandades 12,5 µl Quanta PerfeCTa supermix (Quanta 

BioSciences), 1,5 µl av forward och reverse primer för både vtx1 och vtx2 (10 µM), 0,25 µl 

av prob för vtx1 och vtx2 (20 µM), 1 µl MilliQ-vatten och 5 µl templat. För detektion av eae 

användes per prov 12,5 µl Reaction mix 2x, 1,5 µl forward och reverse primer för eae (0,6 

µM), 0,25 µl prob eae, 4,25 µl MilliQ-vatten och 5 µl templat. För serogrupp-specifik PCR 

användes beskrivningen i avsnitt 3.5. Samma temperaturprogram användes för samtliga 

realtids-PCR som vid tidigare försök (figur 4). 

Immunomagnetisk separation (IMS) utfördes på samma anrikningsbuljong. Som 

positiv kontroll användes följande kontrollstammar; SLV-479 O157 (eae), G08 O26 (eae), 

E08 O103 (vtx1, eae), C08 O111 (vtx1, vtx2, eae) och A08 O145 (vt1, eae). En koloni 

slammades upp i 4 ml peptonvatten. Som negativ kontroll användes 1 ml peptonvatten. 

Alla kontrollerna behandlades på samma sätt som proven i följande analyssteg. 

Eppendorfrör placerades i ett magnetställ, Magnetic Particle Concentration for Eppendorf 

microtubes (MPC-M). Magneten togs ur MPC-M-stället och 20 µl Dynabeadkulor 

(Invitrogen) för respektive serogrupp pipetterades till varje eppendorfrör. 1 ml av provet 

tillsattes till varje rör. Proven blandades på en rotationsmixer i 10 minuter. *Provrören 

placerades i MPC-M och magneten sattes tillbaka. Efter tre minuter sögs vätskan upp utan 

att pipettera med kulorna. Magneten togs ur och 1 ml tvättlösning (PSB Tween 20%) 

tillsattes. MPC-M-stället vändes tre gånger för att resuspendera kulorna i tvättlösningen. 

Proceduren repeterades två gånger (från *). I det sista steget tillsattes 100 µl PBS Tween 

20 och proverna skakades på vortex. 50 µl av den resuspenderade lösningen från IMS 

ströks på plattor (två plattor per prov). Följande selektiva plattor användes för respektive 

serogrupp: 

 

O157: CT-SMAC (Cefixime Tellurite- Sorbitol MacConkey agar) och SMAC. 

O26: CT-RMAC (Cefixime Tellurite-Rhamnose MacConkey agar) och RMAC. 

O103, O111 och O145: MAC och Chromagar VTEC. 

Plattorna inkuberades i 37˚C i 24±3 timmar. En typisk koloni plockades från varje platta 

utom MAC-plattorna. För CT-SMAC och SMAC betraktades alla ofärgade kolonier med eller 

utan brunaktigt centrum. För CT-RMAC och RMAC betraktades ofärgade och ljusrosa som 

potentiella O26 kolonier. För Chromagar betraktades alla lila, blåa och gröna kolonier som 

presumtiva VTEC. För att göra identifiering lättare jämfördes kolonierna med morfologin 

hos de positiva kontrollerna.  

 Kolonierna resuspenderades i 100 µl MilliQ-vatten och placerades i värmeblock 

(95˚C) i 10 minuter. Konfirmering genomfördes med serogrupp-specifik realtids-PCR. 

 Analys utfördes för att verifiera om köttfärsen innehöll VTEC från början. Därför 

genomfördes försöket på nytt med den köttfärs som fanns kvar. Samma arbetsmetod 

användes som innan fast utan spikning med kontroller. Buljong med köttfärs inkuberades 

i 18 timmar i 37˚C. Därefter utfördes duplex (vtx1 och vtx2), O145 och eae realtids-PCR. 
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4. Resultat 

 

 

4.1. Bioinformatisk förstudie 

 

Efter sökning med primrar och prober i GeneBank konstaterades att ingen 

sekvensidentitet fanns med andra organismer. I tabell 4 redovisas resultat efter analys i 

AlleleID. Tabellen åskådliggör att primrar för samtliga serotyper är dåligt konstruerade. 

TaqMan® proberna var av bra kvalitet. Till höger i tabellen visas den optimala 

annealingtemperaturen för primrarna. Temperaturen varierar mellan serogrupperna. 

Högst optimal temperatur har O145 på 62,2°C, lägst har O103 på 55,6°C. 

 
Tabell 4. Erhållet resultat efter sökning med primersekvenser i AlleleID. De optimala annealingtemperaturen 

visas i höger i tabellen. 

 
 

 

4.2. Detektion av ospecifika produkter 

 

Ospecifika produkter påträffades vid smältpunktsanalys av två serogrupper. O157 och 

O103 representeras i figur 9 och 10. I figurerna visas kontrollprover och NTC. De högre 

kurvorna är kontrollproverna medan de mindre är NTC. För O157 var smälttemperaturen 

för de två NTC 71 ˚C och 70.50˚C. För kontrollerna var motsvarande resultat 74 ˚C och 

73,5˚C. För O103 hade NTC smälttemperaturerna 69.70˚C och 71.5˚C, samt 

kontrollproverna 72 ˚C.  

Smälttemperaturen skiljer sig alltså åt mellan NTC och kontrollprover. Störst 

temperaturskillnad erhölls för O157 där det i genomsnitt skilde 3,5 ˚C mellan NTC och 

kontrollprov. Det antogs att ospecifika produkter bildats då det syntes i diagrammen efter 

smältpunktsanalysen. 

 

 

 

Serogrupp Primer Prob Opt.temp (°C)

O157 Sämre kvalitet Bra kvalitet 56,9

O26 Sämre kvalitet Bra kvalitet 57,1

O103 Sämre kvalitet Bra kvalitet 55.6

O111 Sämre kvalitet Bra kvalitet 56.5

O145 Sämre kvalitet Bra kvalitet 62.2
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Figur 9. Smältpunktsanalys av O157. Figuren visar två kurvor där NTC samt kontroller detekteras. Små toppar 

visar NTC medan de högre visar kontrollerna. X-axeln representerar temperaturen och y-axeln minus-

derivatan av signalstyrkan delat på derivatan av tiden.  

 

     
Figur 10. Smältpunktsanalys av O103. Figuren visar två kurvor där NTC samt kontroller detekteras. Små 

toppar visar NTC medan de högre visar kontrollerna. X-axeln representerar temperaturen och y-axeln minus-

derivatan av signalstyrkan delat på derivatan av tiden.  

 

Analys av O157 och O103 gjordes därefter i Primer Express. Resultatet visas i figur 11 och 

12. Enligt instruktionerna från handboken för Primer Express 3.0 hade O157 forward 

primer för låg smälttemperatur på 57,3˚C. Reverse primer för O103 innehöll för många 

repeterande C i sekvensen. Dessa problem orsakade möjligtvis de ospecifika produkter 

som detekterades. 

 

    
Figur 11. Analys av O157 i Primer Express 3.0. I figuren redovisas beräknad smälttemperatur, halten GC (%) 

samt längden på sekvenserna. Grön färg representerar om gränsvärden är uppnådda. Röd färg visar problem 

för någon av parametrarna.  
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Figur 12. Analys av O103 i Primer Express 3.0. I figuren redovisas beräknad smälttemperatur, halten GC (%) 

samt längden på sekvenserna. Grön färg representerar om gränsvärden är uppnådda. Röd färg visar problem 

för någon av parametrarna.  

 

 

4.3. NanoDrop-mätning för bestämning av DNA-koncentration 

 

Tabellerna 5 och 6 visar resultatet efter NanoDrop-mätningar från DNA-extraktioner 

gjorda med två tekniker. I tabell 5 visas resultat efter EZ1 BioRobot och i tabell 5 DNeasy 

Blood & Tissue kit med tillsats av RNase A. Fler parametrar redovisas i tabell 5 då den 

extraktionen användes för validering. A230/A260 visar kontamination av salter och 

etanol.  

Enligt tabellerna erhölls bättre värden på A260/A280 i tabell 6 än 5. Samtliga 

värden var under 2,0 men för två serogrupper fås medelvärden under 1,8 vilket tyder på 

att rester av extraktionen finns i proverna. Ett lågt värde på A260/A280 indikerar 

proteinkontamination. Ett högre värde visar att rester av RNA i proverna. Värdet för 

A260/A230 är något lägre för DNeasy än för EZ1. Till höger i tabellerna visas beräknad 

koncentration i GE/µl som användes vid beräkning av seriella spädningar.  

 
Tabell 5. NanoDrop-mätning av DNA för optimeringsförsök. I tabellen redovisas koncentration för DNA i 

ng/µl, medelvärden av triplikat, A260/A280, A260/A230 samt den beräknade koncentrationen i GE/µl. 

 

 

 

 

Prov ng/µl Medel A260/A280 Medel A260/A230 Medel GE/µl

EZ1 O157 67,23 2,16 2,03

EZ1 O157 70,09 2,19 1,97

EZ1 O157 71,02 2,2 2,02

EZ1 O26 51,38 2,11 2,21

EZ1 O26 52,08 2,03 2,2

EZ1 O26 45,04 2,04 2,18

EZ1 O103 62,26 2,16 2,17

EZ1 O103 61,66 2,15 2,18

EZ1 O103 63,08 2,09 2,19

EZ1 O111 42 2,03 2,17

EZ1 O111 44,02 2,12 2,11

EZ1 O111 45,27 2,17 2,15

EZ1 O145 67,05 2,12 2,22

EZ1 O145 67,06 2,11 2,18

EZ1 O145 72,18 2,11 2,23

1,49*10^7

1,06*10^7

1,34*10^7

9,39*10^6

1,48*10^7

2,01

2,2

2,18

2,14

2,21

69,45 2,18

49,5 2,06

68,76 2,11

62,33 2,13

43,76 2,11
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Tabell 6. NanoDrop-mätning av DNA för valideringsförsök. I tabellen redovisas koncentration för DNA i ng/µl, 

medelvärden av triplikat, A260/A280, A260/A230 samt den beräknade koncentrationen i GE/µl. 

 

 

4.4. Optimering 

 

 

4.4.1. Primerkoncentration 

Resultaten av optimering av primerkoncentrationen redovisas med serogrupp O26 som 

exempel. De övriga serogrupperna redovisas i bilaga 1. 

För alla serogrupper erhölls sämre detektion när låg primerkoncentration (<500 

nM) användes. För O26 erhölls ett lägre C(t) för 900 och 500 nM vilket innebar att en 

tidigare signal observerades. Ett lägre antal GE i proverna gav högre C(t) och spridningen 

(standardavvikelse) på värdena ökade vilket i figuren representeras av de svarta 

staplarna. I figuren syns att standardavvikelsen var stor när 500 GE, 900 nM användes. 

Den högre standardavvikelsen medför en större spridning på värdena. Som figuren visar 

erhölls ingen signal vid 5 GE för 900 och 100 nM (Figur 13). Den optimala 

primerkoncentrationen för respektive serogrupp togs fram bland annat genom att 

analysera C(t)-värden och standardavvikelser. 

  

 
Figur 13. I figuren visas resultat av primerkoncentration 900, 500 och 100 nM för serogrupp O26. X-axeln 

representerar antalet genkopior i provet samt primerkoncentration. Y-axeln visar C(t)-värdet. De svarta 

staplarna anger standardavvikelsen. Där staplar saknas erhölls ingen signal.   

Prov ng/µl Medel A260/A280 Medel A260/A230 Medel GE/µl

DNeasy RNAse O157 51,8 1,98 1,98

DNeasy RNAse O157 53,2 1,97 1,97

DNeasy RNAse O26 36,71 1,73 1,54

DNeasy RNAse O26 36,01 1,83 1,52

DNeasy RNAse O103 77,6 1,92 1,92

DNeasy RNAse O103 78,5 1,89 1,89

DNeasy RNAse O111 22,79 1,7 1,44

DNeasy RNAse O111 22,73 1,7 1,42

DNeasy RNAse O145 29,69 1,83 1,52

DNeasy RNAse O145 29,01 1,86 1,53

1,06*10^7

7,32*10^6

1,57*10^7

4,48*10^6

5,91*10^6

1,98

1,53

1,91

1,43

1,53

52,5

36,36

78,05

22,76

29,35

1,98

1,78

1,91

1,7

1,85
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Som hjälpmedel till optimering av primerkoncentrationen analyserades signalstyrkan på 

amplifieringen. En högre signalstyrka gör det lättare att detektera och observera ett prov 

med lägre GE. Detta visas i figur 12 där samma antal GE i prov för olika koncentrationer 

gav olika hög signalstyrka. I figuren visas tre kurvpar. Den högsta toppen representerar 

900 nM. Efterföljande visar 500 och 100 nM. 

 

  
Figur 14. Bilden här tagen från analys i cfx Manger av O145. Cykler visar antalet genomförda 

temperaturcykler i realtids-PCR. RFU är den fluorescerande signal som instrumentet detekterar. I figuren visas 

tre primerkoncentrationer; 1:900, 2:500 och 3:100 nM för 500 GE.  

 

Efter analys av samtliga realtids-PCR-försök utreddes vilken koncentration som var bäst 

med avseende på C(t)-värden och signalstyrka. I tabell 7 sammanfattas resultatet efter 

optimering av primerkoncentration. För samtliga serogrupper förutom O145 fastställdes 

att 500 nM var den optimala primerkoncentrationen. För O145 konstaterades att 900 nM 

gav bäst resultat, framförallt med avseende på signalstyrka. 

 
Tabell 7. Resultat efter optimeringsförsök. 

 
 

 

4.4.2. Probkoncentration 

Resultaten av optimering av probkoncentrationen redovisas med serogrupp O157 som 

exempel. De övriga serogrupperna redovisas i bilaga 2. 

Generellt för alla serogrupper erhölls liten eller ingen skillnad mellan de olika 

probkoncentrationerna (Figur 15). Med hänsyn till de erhållna resultaten ändrades inte 

probkoncentrationen från 200 nM som var standard.  

Serogrupp Primerkoncentration 

O157 500 nM

O26 500 nM

O103 500 nM

O111 500 nM

O145 900 nM
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Figur 15. Optimering av probkoncentration för O157. X-axeln representerar antalet GE i proven och y-axeln 

visar C(t)-värdet. De svarta staplarna anger standardavvikelsen. Färgerna avser den koncentration av prob 

som testades.  

 

 

4.4.3. Annealingtemperatur 

I figur 16 redovisas resultat för optimering av annealingtemperaturen för de fem 

serogrupperna. För serogrupperna O26 och O103 erhölls högre C(t)-värden desto lägre 

annealingtemperatur som användes. För O26 var den bästa annealingtemperaturen 

mellan 59,1˚C och 60,8˚C. 59,3˚C var en bra temperatur för O103. För serogrupp O145 

erhölls en sämre detektion vid temperaturer över 62,2˚C, vilket i första hand beror på 

polymeraset som inte klarar av att amplifiera i alltför höga annealingtemperaturer.  

För O157 erhölls flera temperaturer som gav snarlika C(t)-värden (56,9-60,6 ˚C), 

medan under 56,9˚C erhölls sämre detektion. För serogrupp O111 ökade C(t)-värden vid 

högre temperaturer, stabilast C(t) erhölls mellan 56,5 till 60,9˚C 

Enligt de erhållna resultaten erhölls acceptabla resultat för samtliga serogrupper vid 

60˚C och den temperaturen användes som standard vid fortsatta försök.  
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Figur 16. Optimering av annealingtemperaturen för samtliga serogrupper. På x-axeln representeras de 

temperaturintervall som används för respektive serogrupp. Y-axeln visar C(t)-värdet. Färgerna representerar 

antalet GE i proven. Där stapel saknas erhölls ingen detektion. 

 

 

4.5. Validering 

 

 

4.5.1. Effektivitet 

Resultaten av effektiviteten redovisas med serogrupp O157 som exempel. De övriga 

serogrupperna redovisas i bilaga 3. 

I figur 17 visas ekvationen som erhålls efter linjär regression som anger lutningen i 

kurvan. För O157 var lutningen -3,43 och effektiviteten beräknades till 96 %.  

 
Figur 17. Effektivitetskurva för O157. Log10(GE) plottas mot C(t)-värdet för respektive spädning. Lutningen i 

kurvan fås genom linjär regression. 
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För O157, O26, O103 och O111 uppnåddes en effektivitet ≥90% vilket är acceptabelt enligt 

förutbestämda gränsvärden. För serogrupp 0145 uppnåddes en effektivitet strax under 90 

%. R2-värdet är inom gränsvärdet (R>0,99) för samtliga sergruppen. För O111 och O145 

uppnåddes ett R2 på 1. Lutningen i kurvorna är inom godkända nivåer för samtliga 

serogrupper utom O145 som ligger strax under (Tabell 8). 

 

Tabell 8. Sammanfattning av resultat från metodeffektiviteten. R2 är ett mått på kurvanpassningen, det vill säga 

sambandet mellan två variabler. 

 
 

 

4.5.2. Reaktionskänslighet LOD100 

Resultaten av reaktionskänsligheten redovisas med serogrupp O157 som exempel (Tabell 

9). De övriga serogrupperna redovisas i bilaga 4. 

 
Tabell 9. LOD100 för serogrupp O157. + är de prov där detektion erhölls med 0 visar de prov där ingen 

detektion erhölls.  

 

 

I tabell 10 sammanfattas reaktionskänsligheten när 18/18 replikat detekterades (LOD100) 

för samtliga serogrupper. Detektionsgränsen är bra, då nästintill alla serogrupper har 

LOD<10 GE. Målet var en reaktionskänslighet under 10 GE. Att O157 erhöll något lägre 

känslighet beror att för 6,25 GE detekterades 17/18 replikat. Ett replikat saknades alltså 

för högre känslighet.  

 
 

 

 

 

Serogrupp Effektivitet (%) R
2

Lutning

O157 96 0,9995 -3,43

O26 95 0,9998 -3,45

O103 90 0,9986 -3,59

O111 93 1 -3,49

O145 88 1 -3,65

Reaktionskänslighet

GE Detektion GE Detektion GE Detektion GE Detektion

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 0

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 0 1,56 0

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 0

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 +           18/18 replikat 6,25 + 3,12 + 1,56 0

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 0

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 0 3,12 + 1,56 +
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Tabell 10. Sammanfattning av reaktionskänsligheten.  

 
 

 

4.5.3. Metodkänslighet LOD50 

Resultat efter realtids-PCR för serogrupper, eae, vtx1 och vtx2 redovisas i tabell 11. LOD50 

kunde inte bestämmas då den lägsta detektionsgränsen inte kunde ses. Utifrån resultat 

bestämdes det lägsta antalet CFU som köttfärsen spikades med då detektion erhölls vid 

realtids-PCR. Det resultatet visas nedan.  

-  O157: 6,3 CFU/25 g köttfärs 

- O26: 5,9 CFU/25 g köttfärs 

-  O103: 9,6 CFU/25 g köttfärs 

- O111: 4,9 CFU/25 g köttfärs 

- O145: 5,2 CFU/25 g köttfärs 

- vtx1, vtx2: 4,9 CFU/25 g köttfärs 

- eae: 4,9 CFU/25 g köttfärs 

 

För O145, eae, vtx1 och vtx2 erhölls detektion i de negativa kontrollerna. Överlag 

observerades låga C(t)-värden vilket tyder på att proverna innehöll väldigt höga halter av 

bakterier.  

 
Tabell 11. Resultat från Realtids-PCR av DNA-extraherade prover från spikade matriser. + visar de prov där 

detektion erhölls medan 0 visar de prov där ingen detektion erhölls. Siffror visar antalet CFU som köttfärsen 

spikades med. 

 
 

Serogrupp LOD (GE)

O157 12,5

O26 3,12

O103 6,25

O111 6,25

O145 3,12

O157 O26 O103 O111

CFU Detektion CFU Detektion CFU Detektion CFU Detektion

630 + 590 + 960 + 480 +

630 + 590 + 960 + 480 +

63 + 59 + 96 + 48 +

63 + 59 + 96 + 48 +

6,3 + 5,9 + 9,6 + 4,8 +

6,3 + 5,9 + 9,6 + 4,8 +

Neg. Ctrl 0 Neg. Ctrl 0 Neg. Ctrl 0 Neg. Ctrl 0

Neg. Ctrl 0 Neg. Ctrl 0 Neg. Ctrl 0 Neg. Ctrl 0

O145 eae vtx1, vtx2

CFU Detektion CFU Detektion CFU Detektion vtx1 Detektion vtx2

520 + 480 + 480 + +

520 + 480 + 480 + +

52 0 48 + 48 + +

52 0 48 + 48 + +

5,2 + 4,8 + 4,8 + +

5,2 + 4,8 + 4,8 + +

Neg. Ctrl + Neg. Ctrl + Neg. Ctrl + +

Neg. Ctrl + Neg. Ctrl + Neg. Ctrl 0 +
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Identifiering av isolat gjord med IMS (Immunomagnetisk separation) och specifika plattor 

redovisas i tabell 12.  Resultat av O145 redovisas inte då tidsbrist uppstod vid försöket. 

O157 isoleras från samtliga prover. För serogrupp O26 kunde enbart kolonier från CT-

RMAC isoleras. Identifiering av rätt kolonier försvårades för O103 då utstrykning på 

plattorna misslyckades. Fuktiga plattor smetade ut kolonierna och att skilja ut en koloni 

blev extremt svårt. Sämst resultat erhölls för O111 där inget isolat kunde erhållas. Endast 

en koloni per platta plockades. För att få en bättre identifiering borde minst fem kolonier 

plockas från plattorna.  

 
Tabell 12. Konfirmering av isolat med realtids-PCR av serogrupper. + är de prov där detektion erhölls medan 

0 visar de prov där ingen detektion erhölls. Siffror visar antalet CFU som köttfärsen spikades med. 

 
 

I tabell 13 visas resultaten från analys av den spikade köttfärsen för att ta reda på om den 

innehöll VTEC från början. Positivt resultat observerades för O145 i samtliga prover. Det 

resultat kan kopplas till resultatet för O145 i tabell 10 där detektion erhölls i de negativa 

kontrollerna.  För vtx1 och vtx2 erhölls mer sporadisk detektion. vtx1 ger detektion i Neg 

Ctrl (ii) medan vtx2 ger detektion i både Neg Ctrl (i) och (ii). Ingen detektion observerades 

för eae. 

 
Tabell 13. Resultat efter realtids-PCR av negativa kontroller. N/A beskriver de prover där ingen detektion 

erhölls. 

 

 

 

 

 

 

O157 O26 O103 O111

CFU, platta Detektion CFU, platta Detektion CFU, platta Detektion CFU, platta Detektion

630, CT-SMAC + 590, CT-RMAC + 960, Chromagar + 490, Chromagar 0

630, CT-SMAC + 590, CT-RMAC + 960, Chromagar 0 490, Chromagar 0

63, CT-SMAC + 59, CT-RMAC + 96, Chromagar + 49, Chromagar 0

63, CT-SMAC + 59, CT-RMAC 0 96, Chromagar 0 49, Chromagar 0

6,3, CT-SMAC + 5,9, CT-RMAC 0 9,6, Chromagar 0 4,9, Chromagar 0

6,3, CT-SMAC + 5,9, CT-RMAC + 9,6, Chromagar 0 4,9, Chromagar 0

Neg. Ctrl 0 Neg. Ctrl 0 Neg. Ctrl 0 Neg. Ctrl 0

630, SMAC + 590, RMAC 0

630, SMAC + 590, RMAC 0

63, SMAC + 59, RMAC 0

63, SMAC + 59, RMAC 0

6,3, SMAC 0 5,9, RMAC 0

6,3, SMAC + 5,9, RMAC 0

Neg. Ctrl 0 Neg. Ctrl 0

O145 vtx1, vtx2 eae 

Prov Detektion Prov Detektion vtx1 Detektion vtx2 Prov Detektion

NTC 0 NTC 0 0 NTC 0

Neg Ctrl (i) + Neg Ctrl (i) 0 + Neg Ctrl (i) 0

Neg Ctrl (i) + Neg Ctrl (i) 0 0 Neg Ctrl (i) 0

Neg Ctrl (ii) + Neg Ctrl (ii) + 0 Neg Ctrl (ii) 0

Neg Ctrl (ii) + Neg Ctrl (ii) + + Neg Ctrl (ii) 0

NTC 0 NTC 0 0 NTC 0

Pos Ctrl + Pos Ctrl + + Pos Ctrl +
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5. Diskussion 

 

 
5.1. Bioinformatisk förstudie 

 

Initialt startade projektet med en bioinformatisk undersökning. Undersökningen 

genomfördes med databasen GeneBank, samt programmen AlleleID och Primer Express. 

Undersökning med efterföljande analyser gav tecken på svagheter i designen hos primrar 

och prober. Primrar för O157 och O103 uppfyllde inte de riktlinjer som hämtades från 

handboken för Primer Express. Reverse primer för O103 hade enligt kraven alltför många 

repeterande G/C vilket kunde ge upphov till primer-dimers. En svag primerdesign 

märktes även vid smältpunktsanalys med SYBR Green. Samtliga NTC av O157 och O103 

gav positivt resultat även fast de hade placerats långt ifrån proverna. Det gjordes för att 

minimera risken för kontamination så att den faktorn minimerades avsevärt.  Det 

förmodades att ospecifika produkter hade bildats. Detta antogs ytterligare vid analys av 

smältpunktsdiagram då NTC inte hade samma smälttemperatur som proverna. För 

serogrupp O157 skilde 3,5°C mellan NTC och prover. Om en kontamination hade varit 

aktuell skulle topparna i smältpunktdiagrammet sett lika ut för både NTC och proverna 

vilket de inte gjorde. Det antogs att de ospecifika produkterna inte påverkade resultatet i 

så stor grad att optimering och validering gav felaktiga resultat. 

I efterhand kan man kortfattat sammanfatta försöket med att det finns luckor i 

designen hos primrar och prober. Framförallt bör man vidare granska primerdesignen 

genom gelanalyser så att det kan fastställas om primer-dimers bildats. Detta är något man 

bör ha i åtanke i framtiden om metoden ska förbättras. Man bör även överväga 

möjligheten att konstruera nya primrar till O157 och O103. 

 

 

5.2. Optimering 

 

Vid optimering bestämdes den optimala primerkoncentration, probkoncentrationen och 

annealingtemperaturen. Ett brett spektrum av koncentrationer undersöktes. Det syntes 

tidigt att detektionen med erhållna C(t)-värden påverkades drastiskt när 

primerkoncetrationen sänktes under 500 nM. Den högsta koncentrationen som användes 

var 1000 nM, vilket gav tydligt sämre detektion för de flesta serogrupper. En mindre 

skillnad syntes mellan 500 och 900 nM men att höja koncentrationen så pass mycket utan 

någon synlig förbättring var utan mening. Efter analyser och det som nämnts ovan var 500 

nM bäst för majoriteten av serogrupper, framförallt med avseende på materialkostnad då 

det inte skilde mycket i C(t) mellan närliggande koncentrationerna (500,600 och 800 nM). 

O145 var den enda serogrupp där primerkoncentrationen ändrades från standardvärdet. 

En bättre signalstyrka syntes för 900 nM jämfört med lägre koncentrationer.  

För optimering av probkoncentration syntes generellt ingen skillnad i 

detektionsgränsen mellan antalet GE och de olika koncentrationerna som undersöktes 

(200, 300, 400 nM). Med detta i åtanke fanns det ingen anledning att ändra 

koncentrationen då proben är väldigt dyr. Att höja koncentration gav en betydande 

materialåtgång vilket är helt onödig enligt erhållna resultat. 200 nM ansågs vara den 
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optimala probkoncentrationen. Eventuellt skulle koncentrationer lägre än 200 nM prövas 

för att undersöka hur detektionen påverkas.  

Optimering av annealingtemperaturen gav resultat som tydde på att en hög 

temperatur (>60°C) påverkade detektionen och gav generellt högre C(t) och sämre 

detektion. Erhållna resultat visade ingen större skillnad mellan närliggande temperaturer 

runt 60˚C. Utifrån erhållna C(t) antogs att små temperaturändringar runt 60˚C inte 

påverkar detektion i så stor grad att någon konkret förbättring kan ses. För samtliga 

serogrupper konstaterades det att 60°C var optimal annealingtemperatur. Att använda 

samma annealingtemperatur för samtliga serogrupper förenklade hela arbetsprocessen då 

multipla försök kunde genomföras samtidigt. Det var även en fråga om materialkostnad då 

fler serogrupper kunde undersökas under ett och samma försök. Att nämna var att endast 

ett försök genomfördes per serogrupp. Fler försök kan eventuellt ge en utökad förståelse 

för hur små temperaturändringar påverkar PCR-reaktionen. Ett intressant försök för 

fortsättningen skulle vara att undersöka annealingtemperaturer när olika primer eller 

probkoncentrationer används. Vid dessa försök användes endast 500 nM 

primerkoncentration och 200 nM probkoncentration. 

 

 

5.3. Validering 

 

Vid valideringen bestämdes och beräknades metodeffektiviteten, reaktionskänsligheten 

och metodkänsligheten. Vid beräkning av metodeffektiviteten erhölls en effektivitet >90% 

för O157, O26 och O111 vilket är acceptabelt enligt de arbetsprotokoll utförda av 

Raymaekers et al. (2009) (över 90 % är acceptabelt). För O145 uppnåddes en effektivitet 

på 88 % vilket är något under givna gränsvärden. Varför O145 erhöll en lägre effektivitet 

undersöktes inte vidare utan det ansågs vara så nära gränsvärdet att effektiviteten var 

inom rimlig nivå. För R2 och lutning var i princip samtliga värden inom de gränsvärden 

som rekommenderades utom lutningen för O145 som låg något över. Som slutsats erhöll 

O145 lägst effektivitet. Det betyder att målsekvenser inte fördubblades efter varje cykel 

utan ett lägre antal kopior erhölls efter avslutad PCR.  

Vid bestämning av reaktionskänsligheten pekade erhållna resultat på att ett lågt 

antal GE behövs för att detektion ska fås vilket betyder att PCR-assayen är känslig. En 

detektionsgräns på 3,12 GE erhölls för O26 och O145. En något högre detektion erhölls för 

O103 och O111. 12,5 GE var den lägsta känsligheten vilket O157 hade. Att den blev något 

högre berodde på att 17/18 prov detekterades för 6,25 GE. Resultaten för 

reaktionskänsligheten tyder på att realtids-PCR är väl optimerad. Resultatet visar även att 

renheten på DNA är väldigt viktig för att få en bra detektion. Resultat som erhölls vid 

optimering hade inte så låg detektion jämfört med vad som erhölls vid detta försök.  

Metodkänsligheten var den viktigaste försöksserien under projektet. Genom att 

ympa bakterier till livsmedel utfördes försöken i den miljö som metoden är anpassad till. 

Som livsmedel valdes köttfärs då smitta oftast kopplats till kontaminerat nötkött.  

Realtids-PCR med DNA extraherat från anrikningsbuljong användes för att 

bestämma LOD50. Låga detektionsgränser erhölls och fler försök samt fler prover borde ha 

använts för att få in mer data i försöket. En mer tillförlitlig detektionsgräns hade då 

erhållits. För serogrupp O145 erhölls detektion i de två negativa kontrollerna. Det antogs 

antingen att det positiva resultatet berodde på en kontamination eller att en förväxling 

inträffat mellan två prover då ett prov inte detekterades alls. För eae blev båda negativa 
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kontrollerna positiva. För vtx2 erhölls detektion även i båda negativa kontrollerna och för 

vtx1 endast i ett prov. Frågan i efterhand var om dessa positiva negativa resultat var 

kontaminationer under ympning och hanteringen av proverna eller om köttfärsen från 

början innehöll verotoxiner och proteinet intimin. En ny provtagning gjordes av köttfärsen 

och ytterligare en realtids-PCR med O145, eae, vtx1 och vtx2. Analysen visade att 

köttfärsen innehöll O145 från början vilket innebär att det positiva resultat som erhölls 

för negativ kontroll inte var en kontamination. Även här erhölls detektion av vtx1 och vtx2. 

Det fanns VT och O145 från början i köttfärsen men förmodligen i väldigt låg halt. Att 

O145 fanns från början innebär att de negativa kontroller som erhöll detektion inte blev 

kontaminerade under försöket men det betyder också att man inte kan lita på de resultat 

som erhölls för O145 när LOD50 skulle bestämmas. Man kan heller inte fullständigt lita på 

resultat för vtx1 och vtx2.  

Identifiering av serogrupper gav tydliga resultat som visade att rätt kolonier 

plockats från de selektiva plattorna. Resultatet gav även en antydan om hur selektiva 

plattorna var. För O157 erhölls detektion för både CT-SMAC och SMAC. För O26 endast i 

CT-RMAC. Totalt erhölls sämre detektion för O103 och O111. Det berodde på svårigheten i 

identifieringen av enskilda kolonier då plattorna var helt täckta med bakterier. 

Förmodligen var plattorna för blöta när de racklades. Att de negativa kontrollerna blev 

positiva för O103 berodde förmodligen på en kontamination mellan proverna då de inte 

blev positiva i realtids-PCR där LOD50 beräknades. Tyvärr redovisades inte O145 i 

resultatet då det försöket inte hanns med. Det hade varit intressant med den seroguppen 

då positivt resultat erhölls i negativa kontroller vid realtids-PCR för bestämning av LOD50. 
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7. Bilagor 

 
Bilaga 1: Optimering av primerkoncentration 

 

 
Figur 18. Optimering av primerkoncentrationen för serogrupp O157. Y-axeln representerar C(t)-värdet. X-axeln 

representerar det antal GE som används för respektive prov samt primerkoncentrationen . Svarta staplar visar 

standardavvikelsen. Där ingen stapel visas erhölls ingen detektion.  

 

 
Figur 19. Optimering av primerkoncentrationen för serogrupp O26. Y-axeln representerar C(t)-värdet. X-axeln 

representerar det antal GE som används för respektive prov samt primerkoncentrationen . Svarta staplar visar 

standardavvikelsen. Där ingen stapel visas erhölls ingen detektion.  

 

 

 

 



 
 

 

 
Figur 20. Optimering av primerkoncentrationen för serogrupp O103. Y-axeln representerar C(t)-värdet. X-axeln 

representerar det antal GE som används för respektive prov samt primerkoncentrationen . Svarta staplar visar 

standardavvikelsen. Där ingen stapel visas erhölls ingen detektion.  

 

 
Figur 21. Optimering av primerkoncentrationen för serogrupp O111. Y-axeln representerar C(t)-värdet. X-axeln 

representerar det antal GE som används för respektive prov samt primerkoncentrationen . Svarta staplar visar 

standardavvikelsen. Där ingen stapel visas erhölls ingen detektion.  

 

 

 

 



 
 

 

 
Figur 22. Optimering av primerkoncentrationen för serogrupp O145. Y-axeln representerar C(t)-värdet. X-axeln 

representerar det antal GE som används för respektive prov samt primerkoncentrationen . Svarta staplar visar 

standardavvikelsen. Där ingen stapel visas erhölls ingen detektion.  

 

Bilaga 2: Optimering av probkoncentration 

 

 
Figur 23. Optimering av probekoncentrationen. I diagrammen redovisas samtliga serotyper när 400, 300 och 200 nM 

undersöks. X-axeln representerar antal GE i proven. Y-axeln visar C(t) för respektive prov och koncentration. Där 

ingen stapel visas erhölls ingen detektion. 

 

 



 
 

 

 

Bilaga 3: Effektivitet 

 

 
Figur 24. Effektivitetskurva för O26. Log10(GE) plottas mot C(t)-värdet för respektive spädning.  

 

 
Figur 25. Effektivitetskurva för O103. Log10(GE) plottas mot C(t)-värdet för respektive spädning.  

 

 



 
 

 

 
Figur 26. Effektivitetskurva för O111. Log10(GE) plottas mot C(t)-värdet för respektive spädning.  

 

 
Figur 27. Effektivitetskurva för O145. Log10(GE) plottas mot C(t)-värdet för respektive spädning.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bilaga 4: Reaktionskänslighet LOD100 

  

Tabell 14. LOD100 för serogrupp O26. + beskriver de prov där detektion erhölls med 0 visar de prov där ingen 

detektion erhölls. Parentesen anger det antal GE där 18/18 prover detekterades.  

 

 
Tabell 15. LOD100 för serogrupp O103. + beskriver de prov där detektion erhölls med 0 visar de prov där ingen 

detektion erhölls. Parentesen anger det antal GE där 18/18 prover detekterades.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reaktionskänslighet

GE Detektion GE Detektion GE Detektion GE Detektion

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 0

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 18/18 replikat 1,56 0

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 0

Reaktionskänslighet

GE Detektion GE Detektion GE Detektion GE Detektion

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 0

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 0

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 0

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 0

12,5 + 6,25 + 18/18 replikat 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 0 1,56 0

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 0

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +



 
 

 

Tabell 16. LOD100 för serogrupp O111. + beskriver de prov där detektion erhölls med 0 visar de prov där ingen 

detektion erhölls. Parentesen anger det antal GE där 18/18 prover detekterades.  

 

 
Tabell 17. LOD100 för serogrupp O145. + beskriver de prov där detektion erhölls med 0 visar de prov där ingen 

detektion erhölls. Parentesen anger det antal GE där 18/18 prover detekterades.  

 

 

 

Reaktionskänslighet

GE Detektion GE Detektion GE Detektion GE Detektion

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 0 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 18/18 replikat 3,12 + 1,56 0

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 0

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 0

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

Reaktionskänslighet

GE Detektion GE Detektion GE Detektion GE Detektion

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 0

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 0

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 18/18 replikat 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 0

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 +

12,5 + 6,25 0 3,12 + 1,56 0

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 0

12,5 + 6,25 + 3,12 + 1,56 0




