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Sammandrag
Detta arbete är en beställning från Vidilab AB som går ut på att kart-
lägga resistensmekanismer hos nematoder samt ta fram en resistensassay.
Beställningen grundar sig i problematiken kring dagens metoder för resistens-
bestämning, som går ut på att analysera förekomsten av ägg i avföring-
en från betande djur innan respektive efter avmaskning. Vidilab efterlyser
en molekylär diagnostikmetod för resistensbestämning innan boskapsdjuren
behandlas med anthelmintika. Som avgränsning har projektet riktat in sig
på resistensmekanismer hos nematoden Haemonchus contortus som i första
hand parasiterar får. I projektet har i huvudsak förslag på tre tekniker ta-
gits fram som skulle kunna användas för resistensbestämning hos H. con-
tortus. Dessa tre metoder är allelspecifik PCR, RT-PCR och MALDI-TOF.
Slutsatsen i detta projekt är att samtliga av dessa tre metoder har po-
tential som molekylär diagnostikmetod. Dock krävs mer forskning kring H.
contortus resistensmekanismer, storskalig sekvensering samt kartläggning av
transkriptom och proteomikstudier innan teknikerna kan appliceras som stan-
dardiserade diagnostikmetoder.
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1 Förkortningar
Här beskrivs alla förkortningar som tas upp i rapporten i den ordning som
de förekommer.

• PCR = Polymerase Chain Reaction

• RT-PCR = Real-time polymerase chain reaction

• MALDI-TOF = Matrix assisted laser desorption ionization - time of
flight

• L1 - L4 = Olika larvstadier som ingår i nematodens livscykel.

• FECRT = Faecal egg count reduction test

• EPG = Egg per gram (avföring)

• LDA = Larval development assay

• EHA = Egg hatch assay

• LMA = Larval motility assay

• LMIA = Larval migration inhibition assay

• LFIA = Larval feeding inhibition assay

• ML = Makrocykliska laktoner

• IVM = Ivermektin

• MOX = Moxidektin

• GluCl = Glutamatreglerade kloridkanaler

• GABA = γ-aminokarboxylsyra

• P-gp = P-glykoprotein

• NA = Nikotinagonister

• AKR = Acetylkolinreceptor

• SNP = Single nucleotide polymorphism

• MGB = Minor groove binder
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• LNA = Locked nucleic acid

• VRE = Vancomycin resistent enterococci

• PMF = Peptide mass fingerprinting

• GWAS = Genome-wide association study
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2 Inledning

2.1 Projektbeskrivning

Infektioner med parasitiska rundmaskar (nematoder), har sedan länge varit
ett globalt socioekonomiskt problem hos betande djur. De sjukdomar inom
djurhållning som orsakas av dessa nematoder leder ofta till att djuren dör
vilket skapar stora komplikationer för världens djurägare. Läkemedlen som
används mot dessa parasiter kallas för anthelmintika och har sedan 60-talet
används flitigt världen över (Kotze och Prichard 2016). Överkonsumtion och
rutinmässiga behandlingar med anthelmintika har lett till ett annat problem
som snarast behöver åtgärdas, anthelmintikaresistens. Idag uppvisar många
parasitiska nematoder någon form av resistens mot anthelmintika och ande-
len resistenta nematoder ökar alltjämt (Kotze och Prichard 2016).

I dagsläget saknas bra molekylära diagnostikmetoder för att detektera ant-
helmintikaresistens, något som krävs för att kunna ge rätt behandling till in-
fekterade djur. Denna litteraturstudie är en beställning från företaget Vidilab
AB och kommer främst att undersöka om det idag är möjligt att övergå till
molekylära diagnostikmetoder för detektion av anthelmintikaresistens. Om
övergången ännu inte är möjlig kommer förslag på potentiella diagnostikme-
toder presenteras samt vad som krävs forskningsmässigt för att göra meto-
derna möjliga i framtiden.

Litteraturstudien innehåller en kartläggning över de resistensmekanismer som
är eller tros vara aktuella för detektion av anthelmintikaresistens. Studien be-
handlar främst uppgifter om den parasitiska nematoden Haemonchus contor-
tus då mycket av den forskning som behandlar anthelmintikaresistens utförs
på denna nematod. En annan nematod som används inom forskning rörande
anthelmintikaresistens är Caenorhabditis elegans. Denna modellorganism är
dock frilevande och kommer därför ej att vara vårt primära fokus i denna
studie.

2.2 Nematoder

Nematoder är en grupp av maskar som består av tiotusentals arter. Dessa
maskar är vanligtvis mycket små och kan leva i många olika miljöer. Inom
gruppen nematoder finns det både frilevande och parasiterande maskar, där
de parasiterande maskarna kan infektera både växter, insekter och djur in-
klusive människa (rundmaskar - Uppslagsverk - NE.se 2018). Den frilevande
nematoden C. elegans lever i jorden (Hodgkin 2001), medan flertalet parasite-

7



Självständigt arbete i molekylär bioteknik
Projektgrupp 18-X6

Uppsala universitet
1 juni 2018

rande maskar hos djur lever i tarmsystemet hos värddjuret och sprider sig ge-
nom ägg i värddjurets avföring.H. contortus är en av dessa parasiter. H. con-
tortus lever som vuxen i löpmagen hos små idisslare, såsom får och getter, där
den livnär sig på värddjurets blod. Arten är en av de mest patogena nemato-
derna och skapar stora problem inom djurhållning. Honorna av arten H. con-
tortus kan lägga mellan 5000 till 15000 ägg om dagen och detta, tillsammans
med den korta livscykeln hos arten, leder till stor genetisk variation samt hög
mutationshastighet (Emery et al. 2016).

I artikeln The genome and transcriptome of Haemonchus contortus, a key
model parasite for drug and vaccine discovery beskriver Laing et al. (2013)
att H. contortus har en komplex livscykel med många olika stadier. Det
första livsstadiet är äggstadiet. Det är då ägget följer med avföring ut ur
värddjuret och ner på marken där de utvecklas i avföringen. Därefter föl-
jer larvstadium ett (L1) och i detta stadium så kläcks ägget. L2 är följande
stadium, då den nykläckta larven samlar näring genom att livnära sig på
bakterier i sin omgivning. Larven i L2 befinner sig fortfarande i avföringen.
I L3 har larven samlat tillräckligt med näring och förflyttar sig till grässtrån
för att kunna bli uppäten av ett potentiellt värddjur. Larverna samlas i vat-
tendroppar på grässtråna. Nematoden tar sig in i värddjuret via djurets bete
ner i löpmagen där de borrar in sig i epitelet. Larven övergår till L4 då den
livnär sig på värddjurets blod. Till slut övergår larven till en vuxen mask
som kan föröka sig. Honmaskarna lägger ägg i värddjurets tarmsystem som
följer med avföringen ut ur djurets kropp.

2.3 Befintliga metoder

I dagsläget är den vanligaste metoden för att bestämma resistens hos
nematoder “Faecal egg count reduction test” (FECRT). Denna metod går
ut på att man räknar antalet ägg per gram i djurens avföring (EPG) innan
behandling, respektive efter behandling med anthelmintika. På så sätt erhålls
ett mått på hur väl behandlingen har fungerat. Problemet med denna metod
är att djuret måste behandlas med anthelmintika innan eventuell resistens
hos nematoderna är bestämd, vilket leder till onödiga behandlingar med ant-
helmintika (Tandon och Kaplan 2004). Därför har forskare försökt ta fram
ett antal icke-molekylära in vitro-metoder med målet att kunna diagnostisera
resistensen hos nematoderna oavsett behandling med anthelmintika (Matt-
hews et al. 2012). Några av dessa metoder är Larval development assay, Egg
hatch assay, Larval motility assay, Larval inhibition assay och Larval feeding
inhibition assay (Matthews et al. 2012; George et al. 2018; Kotze et al. 2004).
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2.3.1 Larval Development Assay

Larval Development Assay (LDA) går ut på att ägg från nematoder isoleras
från djurets avföring för att sedan placeras i olika brunnar med stigande
koncentrationer av olika sorters anthelmintika (Matthews et al. 2012). Provet
inkuberas upp till sju dagar för att ge äggen tid att utvecklas till L3 (Lind
et al. 2005). Om äggen utvecklas till L3 tyder detta på resistens mot det
specifika anthelmintikum de blivit utsatta för, medan om de stannar upp i
ett tidigare stadium så tyder det på att de är mottagliga.

2.3.2 Egg Hatch Assay

Egg Hatch Assay (EHA) fungerar genom att ägg från smittade djur renas
fram ur avföringen och placeras i brunnar och exponeras för stigande koncent-
rationer anthelmintika precis som vid LDA. Skillnaden mellan denna metod
och den tidigare är att EHA går ut på att undersöka äggens förmåga att kläc-
kas (Matthews et al. 2012). EHA kräver en inkubationstid på 15-72 timmar
beroende på vilket stadium och hur rena äggen i provet är samt hur myc-
ket äggen önskas utvecklas (Sant’Anna et al. 2017; Babják et al. 2018). En
nackdel med EHA är att endast resistens mot bensimidazol kan detekteras
(Matthews et al. 2012).

2.3.3 Larval Motility Assay

En annan befintlig metod är Larval Motility Assay (LMA) som istället
bygger på att man studerar larvernas rörelseförmåga. Metoden lämpar sig
bäst för detektion av resistens mot makrocykliska laktoner (Kotze et al. 2005)
som orsakar paralys hos nematoderna (Evans et al. 2017). LMA går ut på att
precis som i ovan nämnda metoder placera ägg från det infekterade djurets
avföring i brunnar med ökande koncentrationer anthelmintika. Efter inkube-
ring i cirka 48 timmar studeras rörligheten hos nematoderna i provet (Kotze
et al. 2004). Antalet motila nematoder i provet beräknas i procent vilket ger
ett indirekt mått på graden av resistensen.
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2.3.4 Larval Migration Inhibition Assay

Larval Migration Inhibition Assay (LMIA) liknar LMA på många sätt då
denna metod också baseras på nematodernas motilitet för att bestämma
resistensen mot i första hand makrocykliska laktoner (Evans et al. 2017).
Först inkuberas L3-larver på en inkuberingsplatta i 48 timmar (Evans et
al. 2017). Skillnaden från föregående metod är att i LMIA placeras sedan
L3-larverna i migrationstuber vars botten består av ett finmaskigt nät som
nematoderna kan ta sig igenom om de inte har påverkats av anthelmintika.
Migrationstuberna placeras under cirka två timmar på en migrationsplatta
med en brunn för varje tub (se figur 1) (Evans et al. 2017). Antalet maskar
som lyckats ta sig från migrationstuben till migrationsplattan räknas vilket
ger ett mått på andelen motila nematoder. Denna procentsats blir ett mått
på antalet resistenta nematoder i provet.

Figur 1: En skiss över uppställningen i LMIA. (A) visar inkubationsplattan, (B)
visar migrationstuberna placerade på migrationsplattan med en förstoring där bar-
riären på migrationstuben visas och (C) visar hur migrationstuberna kan tas ut ur
migrationsplattan. Inspirerad av Evand et al. (2017).
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2.3.5 Larval Feeding Inhibition Assay

Larval Feeding Inhibition Assay (LFIA) undersöker nematodernas förmåga
att inta föda i närvaro av olika koncentrationer av paralyserande anthelmin-
tika, som till exempel ivermektin (Matthews et al. 2012). Metoden går ut
på att födan märks in med fluorescerande ämnen som sedan kan detekteras
med hjälp av ett fluorescensmikroskop (Matthews et al. 2012). Om larverna
har fluorescerande ämnen i tarmen tyder det på att de har haft möjlighet att
ta in föda trots närvaro av anthelmintika vilket tyder på resistens (Alvarez-
Sanchez et al. 2005).

Ingen av de ovan nämnda in vitro-metoderna för resistensbestämning har
hittills, trots över 20 år av forskning, påvisat resultat med lika stor säkerhet
som FECRT (Matthews et al. 2012). Därför anses det befogat att istället
undersöka möjligheterna att applicera moderna molekylära tekniker för dia-
gnostik av anthelmintikaresistens hos nematoder.

3 Resistensmekanismer
I dagsläget finns det tre huvudtyper av anthelmintika. Dessa är bensimidazol,
makrocykliska laktoner och nikotinagonister. Trots att de olika läkemedlen
riktar in sig på olika molekylära processer har H. contortus, liksom vissa
andra nematoder, utvecklat resistens mot samtliga grupper. De molekylä-
ra resistensmekanismerna antas uppkomma på olika sätt. Dels kan det vara
mutationer i gener som kodar för läkemedlens målmolekyler, det vill säga mo-
lekyler som anthelmintikum binder till. Resistens kan även uppkomma genom
förändring av uttrycket för målmolekylen. Utöver dessa sätt är det möjligt att
nematoder kan pumpa ut anthelmintika ur celler med hjälp av olika proteiner
som kan transportera xenobiotiska ämnen genom cellmembran (Whittaker et
al. 2016). Enligt Gilleard och Redman (2016) är orsaken till den höga före-
komsten av anthelmintikaresistens att H. contortus har stor genetisk diversi-
tet. När parasiterna utsätts för en miljö med anthelmintika är det oundvikligt
att de efter ett tag anpassar sig till miljön eftersom de har en så hög muta-
tionsfrekvens. Gilleard och Beech (2007) förklarar att anthelmintikaresistens
har uppkommit från redan existerande alleler, nya och återkommande muta-
tioner, samt migration av nematoder från resistenta populationer.

3.1 Bensimidazoler

Bensimidazoler är en typ av anthelmintika som används vid bekämpning av
bland annat nematoder. Det är en aromatisk, organisk förening som är en
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sammanslagning av bensen och imidazol och är en klass av föreningar där
bland annat albendazole, thiabendazole och mebendazol ingår (Salahuddin et
al. 2017). Furtado et al. (2016) skriver i sin artikel att bensimidazoler fungerar
genom att hindra uppbyggnaden av mikrotubuli i cellerna. Läkemedlet binder
in till β-delen av α-β-tubulin på den sida av mikrotubuli där uppbyggnaden
sker. Inbindningen leder till en blockering och omöjliggör inbindning av nästa
α-β-tubulin, se figur 2. På så sätt kommer mikrotubuli endast brytas ner och
aldrig byggas upp, vilket leder till celldöd.

Figur 2: Figuren illustrerar interaktionen mellan bensimidazol och mikrotubuli hos
en icke-resistent nematod (vänster) och en resistent nematod (höger). Inspirerad
av Whittaker et al. (2016).

Bensimidazoler har använts i stor utsträckning och resistens har påvisats hos
flera arter över hela världen. I artikeln Benzimidazole resistance in helminths:
From problem to diagnosis av Furtado et al. (2016) skrivs det att resistens
mot bensimidazol har hittats i Amerika, Asien, Europa, Afrika och Oceanien.
Resistensmekanismerna mot bensimidazol hos nematoder är fortfarande till
viss del oklara eftersom det är osäkert om det är flera mekanismer som spe-
lar roll i ett komplext samspel eller om det är enskilda mekanismer. Det som
är klarlagt idag är att det finns en korrelation mellan bensimidazolresistens
och vissa punktmutationer i nematodens genom. I samma artikel av Furtado
et al. (2016) där en studie gjordes på H. contortus visar resultatet att det
främst är en mutation i kodon 200 som är den viktigaste resistensmekanis-
men mot bensimidazol. Denna mutation finns beskriven i ett flertal artiklar.
Furtado et al. skriver också att mutationen på kodon 200, i genen som kodar
för isotyp 1 av β-tubulin, är ett basbyte från kodon TTC till TAC. Basby-
tet leder till en ersättning av fenylalanin till tyrosin, som i sin tur gör att
β-tubulin får en konformationsförändring. Konformationsändringen gör att
tubuli tappar sin affinitet för bensimidazol. Bensimidazol kan då inte binda
in och nematoden förblir oberörd av anthelmintikat.
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Andra rapporter tar även upp två andra punktmutationer, på kodon 167
och 198, som enligt dessa studier också kan sammanlänkas med resistens för
bensimidazol. Även dessa mutationer leder till utbyte av aminosyror, för
kodon 167 är det från fenylalanin till tyrosin och för kodon 198 är det från
glutaminsyra till alanin (Mayers et al. 2017). Dessa mutationer leder ock-
så till minskad affinitet för bensimidazol vilket bidrar till resistens (Furtado
et al. 2016). Dessa tre punktmutationer har inte observerats samtidigt på
samma allel och förklaringen till varför skiljer sig mellan vissa författare. I
boken Antimicrobial Drug Resistance av Mayers et al. (2017) skrivs det att
anledningen till att det inte har observerats är på grund av att det troligtvis
är en dödlig kombination av mutationer. I den tidigare artikeln av Furtado
et al. (2016) förklaras det som att det snarare beror på att sannolikheten
att hitta de tre mutationerna på samma allel är väldigt liten och att det har
gjorts för få försök för att kunna utesluta denna teori.

Trots att bensimidazol är ett av de mest använda avmaskningsmedlen i värl-
den är kunskapen kring hur det fungerar som läkemedel och nematoders
resistensmekanismer ännu inte fullt klarlagda. Hur bensimidazol binder in
till β-tubulin är fortfarande oklart, samt som tidigare nämnts är det oklart
om dessa mutationer bara är en del i ett komplext nätverk av resistensme-
kanismer som orsakar resistens (Furtado et al. 2016). Det har i vissa studi-
er påvisats att transporterprotein överuttrycks hos bensimidazol-resistenta
nematoder och kan därför troligtvis kopplas till att vara delaktig som resi-
stensmekanism (Mayers et al. 2017).

13



Självständigt arbete i molekylär bioteknik
Projektgrupp 18-X6

Uppsala universitet
1 juni 2018

3.2 Makrocykliska laktoner

Makrocykliska laktoner (ML) är en annan grupp av anthelmintika som bland
annat inkluderar ivermektin (IVM) och moxidektin (MOX) (Beech et al.
2011). Mayers et al. (2017) skriver i boken Antimicrobial drug resistance:
mechanisms of drug resistance, volume 1 att denna grupp av anthelmin-
tika binder till ligandreglerade kloridkanaler. Makrocykliska laktoner akti-
verar flera olika typer av anjonkanaler, som γ-aminokarboxylsyra (GABA)-
reglerade kloridkanaler och glutamatreglerade kloridkanaler (GluCl). GluCl
är troligen den typ av anjonkanal som ML framförallt binder till. ML binder
till GABA-reglerande kloridkanaler och GluCl och öppnar irreversibelt ka-
naler i cellmembranet. Öppnandet leder till en konstant hyperpolarisation,
alltså konstant förändring i cellens membranpotential, vilket i sin tur leder
till att nematoden paralyseras.

Mayers et al. (2017) skriver i samma bok att resistensmekanismer för ML
framförallt har studerats hos H. contortus som exponerats för ivermektin.
Forskare har studerat GluCl-receptorsubenheter för att undersöka om för-
ändringar hos dessa kan vara en resistensmekanism. Mayers et al. (2017)
skriver att en ökad frekvens hos en allel av en α-subenhet för GluCl-genen
har upptäckts hos H. contortus som selekterats för ivermektin och som blev
ivermektinresistenta. Vid jämförelse med en stam som inte selekterats med
ivermektin tyder selektionen på att en mutation i denna gen kan associeras
med ivermektinresistens.

I boken Antimicrobial drug resistance: mechanisms of drug resistance, vo-
lume 1 (Mayers et al. 2017) skrivs även att det har visats att substitution
av fenylalanin vid aminosyrarest L256 i H. contortus i genen GluClα3B led-
de till minskad inbindning av ivermektin. Förutom att denna förändring hos
GluCl-subenheten ledde till minskad känslighet mot ML hos ett fältisolat
samt en experimentellt producerad GluCl-receptor så har det inte lyckats
visas att denna receptormutation orsakar resistens mot ML hos andra isolat.
Forskarna har därför kommit fram till att modifiering av GluCl-receptorer
sannolikt inte är en huvudsaklig mekanism för ML-resistans hos nematoder.

H. contortus tillhör enligt Mayers et al. (2017) en grupp ivermektinkäns-
liga arter och har visats ha en glycinaminosyrarest på en viss position för
en domän i GluCl-receptorn. Mutation av denna glycinaminosyrarest resul-
terade i att nematoderna inte längre var mottagliga för ivermektin. Förutom
denna mutation finns det dock inga ytterligare bevis på att ivermektinre-
sistens beror på förändringar hos denna aminosyrarest.
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Williamson et al. (2011) skriver i rapporten Candidate anthelmintic resistance-
associated gene expression and sequence polymorphisms in a triple-resistant
field isolate of Haemonchus contortus att ingen signifikant förändring i se-
kvens hittades för några GluCl- och GABA-kanalgener mellan resistenta och
icke-resistenta nematoder. De GluCl- och GABA-kanalgener som undersök-
tes var avr-14B, glc-5, lgc-37 och glc-6. Jämförelsen gjordes mellan isolat av
H. contortus som var resistent mot bensimidazol, levamisol och ivermektin
och ett isolat som var icke-resistent mot dessa anthelmintika. Forskarna skri-
ver däremot att de såg en liten minskning av uttryck av generna Hco-glc-3
och Hco-glc-5 för resistenta larver.

Flera studier har enligt Mayers et al. (2017) indikerat att ATP-bindande
kassettmembranproteiner, så kallade (ABC)- transportörer, som exempelvis
P-glykoproteiner (P-gp) har ytterligare en roll i nematoders resistens mot
ML. ABC-transportörer och P-gp, samt deras roll i resistens kommer förkla-
ras mer i avsnittet 3.4.1 transportprotein.

Sammanfattningsvis går ML på ligandstyrda kloridkanaler som GABA- och
GluCl-kanaler genom att aktivera kanalerna vilket leder till att nematoder
paralyseras. Studier har gjorts på GluCl-receptorsubenheter för att studera
om förändringar hos dessa leder till resistens. Det finns vissa indikationer
på att förändring av aminosyrarester i subenheter eller förändrat uttryck av
subenheter kan påverka känsligheten mot ML. Det krävs dock fler studier för
att kunna försäkra sig om vilka mekanismer som leder till resistens mot ML.

3.3 Nikotinagonister

Nikotinagonister (NA) är en av de vanligaste typerna av anthelmintikum.
Några av de mest använda NA är pyrantel och levamisol. NA verkar ge-
nom att binda in till nikotinacetyljonkanaler som finns vid neuromuskulära
förbindelser hos nematoden (Whittaker et al. 2016). Dessa kanaler är upp-
byggda av fem glykoproteinsubenheter som tillsammans bildar en acetyl-
kolinreceptor (AKR) med en pentamerisk struktur, som framgår i figur 3.
Forskning visar att det hos nematoder finns mer än 30 subenheter till
receptorerna och att dessa subenheter kan kombineras på ett stort antal sätt
(Kotze et al. 2014). Det är ännu inte känt exakt vilka kombinationer som är
tillåtna, men beroende på vilka subenheter som ingår är receptorerna olika
känsliga mot olika typer av NA-anthelmintika. Whittaker et al. (2016) skriver
att den naturliga liganden till dessa receptorer är acetylkolin, men vid när-
varo av NA binder NA-molekyler in till receptorerna istället för acetylkolin.
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Konsekvensen blir att kanalerna aktiveras, vilket leder till depolarisering av
det neuromuskulära systemet. Depolariseringen i sin tur gör att musklerna
paralyseras, och masken kan då varken röra sig, äta eller föröka sig, utan dör
eller förs ut ur värddjuret naturligt.

Whittaker et al. (2016) nämner i Molecular mechanisms for anthelmintic
resistance in strongyle nematode parasites of veterinary importance att det
finns två möjliga resistensmekanismer mot NA. Den ena är minskat uttryck
av specifika AKR-subenheter, vilket innebär att måltavlan för läkemedlet
kommer finnas i mindre mängd. På grund av den minskade mängden kan
färre NA-molekyler binda in. Den andra resistensmekanismen som tas upp
är förändring i transkript av nikotin-AKR-subenheter som leder till att vissa
receptorsubenheter förkortas. När dessa förkortade subenheter ingår i recep-
torer minskar känsligheten för NA.

Figur 3: Bilden visar en möjlig resistensmekanism för resistens mot NA. (A) En
pentamerisk nikotin-AKR hos en mask som är mottaglig mot NA. NA-molekyler
binder in på agonist-inbindningsställen mellan olika subenheter. (B) Visar struk-
turen av subenheter, samt inbindningsställen för NA hos en nikotin-AKR som är
mottaglig för NA. NA kan binda in mellan α- och β-subenheter. (C) En pentamerisk
nikotin-AKR hos en mask som är resistent mot NA. Den mörkgröna β-subenheten
är trunkerad, vilket hindrar inbindning av NA till receptorn. (D) Visar strukturen
av subenheter, samt inbindningsställen för NA, hos en nikotin-AKR som inte har
någon affinitet för NA. Inspireread av Whittaker et al. (2016 ).
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Whittaker et al. (2016) presenterar även resultat från studier som visar att
det finns specifika gener hos H. contortus som har koppling till resistens
mot NA. De som nämns i artikeln är Hco-acr-8, Hco-unc-63, Hco-unc-29,
Hco-mptl-1, Hco-des-2H, och Hco-deg-3H. Vissa av dessa gener har ett för-
ändrat transkript till följd av en mutation, medan de andra har ett ökat
eller minskat uttryck av genen. Ett exempel är en transkriptomstudie på två
levamisolresistenta och två levamisolmottagliga isolat av H. contortus där
genen Hco-acr-8 undersöktes. Resultatet visade att de isolaten som var re-
sistenta uttryckte både det ursprungliga mRNA:t i normallängd och en splice-
variant, Hco-acr-8b, som är kortare än den ursprungliga. Hos de icke-resistenta
isolaten hittades däremot endast den vanliga varianten av Hco-acr-8.

3.4 Generella mekanismer

3.4.1 Transportprotein

Williamson et al. (2011) beskriver att i den välbevarade familjen ATP-binda-
nde kassettmembranprotein finns ABC-transportörer. De är kända för att ha
en betydande roll i multidrogresistens och innehåller P-glykoprotein. P-gp
fungerar som effluxpumpar och tar bort lipofila xenobiotiska ämnen från cel-
lerna. Det finns bevis på att P-gp har en roll i anthelmintikaresistens av
parasitiska nematoder mot bensimidazol och makrocykliska laktoner. Homo-
loger av dessa transportörer har hittats i mängder av olika patogener, såsom
protozoa, fungi, bakterier samt i insekter där de är involverade i drogresistens.
Hos däggdjur så transporterar P-gp ivermektin och andra ML till mag- och
leverområdet för nedbrytning (Kotze et al. 2014).

Nematoder har ett stort antal gener som är homologa till de ABC-transportö-
rer som hittas hos däggdjur och flera studier pekar på att uttrycket av dessa
gener är involverade i drogtransport (Janssen et al. 2013). Kristallstruktu-
rer av nematoden C. elegans P-gp1 har gett värdefull information om att
3D-strukturen av ABC-transportören, samt flera förmodade substrat- och
drogbindningssäten, liknar de transportörer funna i humant P-gp. Det på-
visar starkt att detta protein är kapabelt att transportera kemikalier. Vid
minskning av funktion hos P-gp i C. elegans observerades en tydlig ökning
av mottaglighet för ivermektin, vilket avslöjar att P-gp:er i denna art inte-
ragerar med ML, där P-gp1, 2, 8, 9, 11 respektive 12 ger större effekt än de
andra. Slutsatsen är att P-gp hos nematoder tydligt bidrar till lägre drogef-
fektivitet, förmodligen genom minskad exponering av drogen för dess mål.
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I Kotze et al. (2014) beskrivs att reglering av ABC-transportgener har rap-
porterats i frilevande- samt parasitnematoder som har exponerats för iver-
mektin. I C. elegans observerades att flera P-gp-gener är överuttryckta en
kort tid efter exponering av ivermektin eller moxidectin. Stegvis exponering
av ökande doser av ivermektin resulterade i drogresistens samt överuttryck
av flera ABC-transportörer. När ABC-transportgenen tystades med RNA in-
terference, som är en biologisk process där RNA-molekyler används för att
inhibera genuttryck, observerades en förändring i fenotypisk respons mot
ivermektinexponering. Liknande test har gjorts i en mängd olika nematoder
med samma tydliga resultat: där det finns hög koncentration av transpor-
terprotein finns det ofta resistens mot vissa typer av anthelmintika. I mul-
tiresistenta isolat av H. contortus observerades ett tydligt ökat uttryck av
P-gp-kodande gener (Williamson et al. 2011).

I Kotze et al. (2014) diskuteras möjligheten att P-gp aktivitet gällande trans-
portörer kan ha en betydande roll för framtida diagnostikmetoder. Målet är
att minska drogtransportörers aktivitet för att öka drogkänslighet (Nobili
et al. 2006). En mängd olika typer av ämnen har visat sig kunna inhibe-
ra ABC-transportörer. Bartley et al. (2012) beskriver att vid behandling
med ML samt inhibering av transportörerna fås en ökad ML-koncentration
i blodplasman samt vävnaden hos värddjuret vilket också leder till högre
koncentrationer ML i parasiten. Optimalt leder det då till ökad effektivi-
tet av läkemedlet. Denna strategi har testats in vivo i djur infekterade med
ivermektin-resistenta nematoder. När ML kombineras med loperamid som är
en transportörinhibitor så ökade effektiviteten av ML. Samma resultat upp-
nåddes med pluronic P85, som också är en inhibitor, i H. Contortus. Slutligen
användes inhibitorn verapamil och där återställdes drogkänsligheten i vissa
fall hos nematoderna till 100 %. Dessa resultat stödjer starkt att transpor-
törinhibitorer ökar effektiviteten av ML genom att blockera P-gp.

Det finns dock nackdelar med att inhibera transportörer. Även om den
potentiellt skulle ha stor effekt på nematoden, så skulle den också kunna ha
stor effekt på värddjuret. Målet är att komma åt nematodens transportörer,
men även värddjuret skulle kunna påverkas negativt. Utmaningen ligger i
att skapa specifika substrat som endast binder in till de transportörer som
är av intresse. Ett annat problem är att det finns många ABC-transportörer
i nematoder och det är i nuläget svårt att avgöra vilken transportör som är
involverad i specifika resistenser. Ultimat vore att kontrollera uttrycket av
flera transportörer samtidigt, och därigenom öka effektiviteten av drogerna.
I nuläget krävs dock mer vetskap om proteiner involverade i transport inuti
nematoder, samt mekanismerna för dess reglering (Kotze et al. 2014).
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3.4.2 MikroRNA

Höga nivåer av P-gp kan i vissa fall nedregleras i närvaro av specifika mikroR-
NA (miRNA). MiRNA är en samling icke-kodande RNA-molekyler som är
cirka 20 baspar långa (Devaney et al. 2010). Dessa små molekyler har tidiga-
re varit relativt okända, men på senare år har forskare upptäckt att miRNA
spelar en betydande roll för många organismers biologiska funktioner. Den
huvudsakliga rollen som miRNA har är dess inverkan på genreglering och
genuttryck i olika biologiska och patologiska processer i den posttranslatio-
nella fasen. Forskning har visat att miRNA binder in till specifika områden
på mRNA-molekyler, oftast kring 3’-UTR (Devaney et al. 2010; Gillan et al.
2017). Inbindningen leder till ett förändrat genuttryck, antingen genom upp-
reglering, nedreglering eller att mRNA-molekylen degraderas.

Eftersom miRNA bevisligen har en så pass stor inverkan på genreglering
följer naturligt frågan om miRNA även kan ha en påverkan på anthelmintika-
resistens. Just den frågan ställde sig Gillan et al. (2017) då de undersökte
uttryck av miRNA i ivermektin-resistenta respektive mottagliga stammar av
arten H. contortus. Totalt evaluerades fem olika stammar av H. contortus :
en mottaglig (S), två olika resistenta (R1 & R2), samt två parade avkom-
mor mellan den mottagliga stammen och respektive resistent stam (RS1 &
RS2). I studien användes en mikroarray bestående av alla identifierade miR-
NA från H. contortus och även från C. elegans. Vid analys av datan från
mikroarrayen upptäcktes inga märkvärdiga skillnader i genuttryck mellan de
olika stammarna, förutom hos ett miRNA. Forskarna kom fram till att detta
miRNA uttrycktes ungefär sex gånger mer hos R1 och R2 jämfört med S
och dessutom ungefär fyra gånger mer hos RS1 och RS2 jämfört med S. För
att undersöka om uttrycket av miRNA:t ökade vid exponering av ivermektin
upprepades assayen med ivermektinresistenta stammar som blivit behandla-
de med ivermektin sju dagar innan. Ingen skillnad i uttryck hos de resistenta
stammarna observerades dock jämfört med den förstnämnda assayen, varpå
Gillan et al. drog slutsatsen att miRNA:t inte uppregleras vid exponering av
ivermektin.

Med hjälp av qRT-PCR undersökte Gillan et al. (2017) sedan om det ökade
genuttrycket var könsbestämt samt om det uppkom i ett visst livsstadium
hos nematoderna. Resultatet av denna analys var att honmaskar i R1, R2,
RS1 och RS2 uppvisade ungefär samma ökade genuttryck som sågs i mikro-
arrayen medan det för hanmaskar och larver i L3-stadiet inte observerades
någon märkbar skillnad mellan resistenta och mottagliga stammar. Om detta
miRNA bidrar till ivermektin-resistens borde rimligtvis honmaskar vara mer
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resistenta mot ivermektin än hanmaskar, eftersom honmaskar har ett högre
uttryck av miRNA:t. Detta ställningstagande är en sanning med modifikation
som delvis stöds av tidigare studier. För att undersöka om uppregleringen av
miRNA:t även sker hos andra parasitiska nematoder som är resistenta mot
ivermektin analyserade Gillan et al. (2017) honmaskar från arten Teladorsa-
gia circumcicta, en släkting till H. contortus. En ivermektinresistent stam
jämfördes med en mottaglig stam och resultatet här var detsamma som
innan; den resistenta stammen hade 16 gånger högre genuttryck av
miRNA:t än den mottagliga.

Eftersom det i tidigare studier inte har kunnat fastställas att endast hon-
maskar är resistenta mot anthelmintika så kan det än så länge inte dras nå-
gon slutsats om att ivermektinresistens enbart uppkommer ur genreglering
från miRNA (Gillan et al. 2017). Däremot kan det ej uteslutas att miRNA
är en bidragande faktor till anthelmintikaresistens. En alternativ teori som
behöver undersökas ytterligare är att uppregleringen av specifika miRNA kan
vara en indirekt konsekvens av resistens, till exempel för att balansera upp
transportnätverk (Gillan et al. 2017). Vidare forskning och studier kring om-
rådet krävs för att öka kunskapen om huruvida miRNA har en potentiell roll
i uppkomsten av anthelmintikaresistens.
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4 Potentiella molekylära diagnostikmetoder

4.1 Sammanställning av metoder
Arbetssättet som tillämpades under litteraturstudien gick ut på att först ta
fram förslag på ett antal molekylära diagnostikmetoder för att sedan utvär-
dera dessa och komma fram till tre metoder som fördjupning skulle ske på.
Samtliga förslag på molekylära diagnostikmetoder som togs fram presenteras
i tabell 1. De metoder som valdes för fördjupning var allelspecifik PCR, RT-
PCR och MALDI-TOF, vilka presenteras ingående under sektion 3.2, 3.3 och
3.4. En kortare beskrivning av de resterande metoder presenteras i Bilaga 1.

Tabell 1: Sammanställning av samtliga molekylära diagnostikmetoder som under-
söktes och presentation av vilka metoder som fördjupning skedde på.

Metod Fördjupning Fokusområde
Allelspecifik PCR X DNA

RT-PCR X RNA
MALDI-TOF X Protein

Direct Sequencing DNA
Bildanalys Morfologi eller RNA
RFLP-PCR DNA

4.2 Allelspecifik PCR
En av de teknikerna som vi har valt att fördjupa oss i är allelspecifik PCR. Tekni-
ken skulle i framtiden kunna användas för nematoder genom att detektera resistens
som beror på mutationer vid enskilda baspar, även kallat för single nucleotide po-
lymorphism (SNP).

Allelspecifik PCR är egentligen inte en enskild metod utan en samling av me-
toder som alla bygger på en liknande princip. Huvudsakligen innebär principen att
man enkelt, med hjälp av PCR, kan avgöra vilken variant av olika SNP:er som
finns i en gen. Det som alla metoder har gemensamt är att de använder sig av
allelspecifika primrar eller prober, vilket innebär att primrarna eller proberna är
speciellt designade för en variant av en SNP och därmed inte binder in till sekvenser
där den andra varianten av SNP:n förekommer. Med hjälp av dessa allelspecifika
komponenter har metoderna på olika sätt utvecklats för att de produkter som bil-
das vid PCR-reaktionerna ska bli olika beroende på vilken SNP som förekommer i
sekvensen. Ett krav för att dessa metoder ska kunna användas är att gensekvensen
där SNP:n sitter är känd. Det är dessutom viktigt att veta om en fenotyp, som
exempelvis anthelmintikaresistens, verkligen orsakas av en enpunktsmutation. De
varianter av allelspecifik PCR som har studerats närmare i denna litteraturstudie
är tetra primer ARMS-PCR samt TaqMan R© SNP genotyping.
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4.2.1 Tetra primer ARMS-PCR

Tetra primer ARMS-PCR är en metod som är utvecklad med en “mismatch”-
strategi för att kunna producera en allelspecifik reaktion. I artikeln Guidelines
for the Tetra-Primer ARMS–PCR Technique Development (Medrano och Oliveira
2014) beskrivs i detalj hur tekniken är uppbyggd, samt de viktigaste faktorerna vid
optimering av tekniken för att den ska fungera för att detektera en specifik SNP.
Något som utmärker denna metod är att den innehåller fyra primrar som alla är
involverade i en och samma PCR-reaktion. Två av dessa kallas för yttre primrar
och de är icke-allelspecifika primrar som i början av reaktionen amplifierar upp en
sekvens där enpunktsmutationen ingår. Det amplikon som då bildas fungerar som
mall för de inre primrarna. De inre primrarna är allelspecifika och kommer ge upp-
hov till allelspecifika fragment. Primrarna binder in vid varsin SNP och placerar
sig så att sista basen i primern hybridiserar till SNP:n. Grunden till att fragmenten
blir olika är att man har satt de yttre primrarna på olika avstånd från SNP:n och
att man har designat den ena inre primern för att vara en forward primer och den
andra för att vara en reverse primer. Resultatet blir därmed att de olika allelspe-
cifika primrarna amplifierar upp fragment som är olika stora. I och med detta kan
fragmenten separeras i en agarosgel.

Zongze et al. (2018) beskriver att vid användning av tetra primer ARMS-PCR
kan man få fram tre olika resultat, en för varje genotyp. Alla sekvenser, oavsett
alleltyp vid SNP:n, kommer ge upphov till ett band som representerar det som
bildas av de yttre primrarna. Om resultatet vid körning av gelelektrofores blir tre
band innebär det att organismen är heterozygot och förutom bandet från de yttre
primrarna, har ett band från varje typ av allel. På liknande sätt kan man avgöra
att organismen är homozygot för en av allelerna, samt för vilken av dem, om resul-
tatet i agarosgelen blir två band. I figur 4 illustreras tekniken bakom tetra primer
ARMS-PCR.
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Figur 4: En schematisk bild över hur tetra primer ARMS-PCR går till. De två yttre
primrarna amplifierar upp ett fragment som inte är allelspecifikt, medan de inre
primrarna amplifierar upp var sin allelspecifik sekvens. Resultatet från reaktionen
kan illustreras med gelelektrofores. Inspirerad av Medrano och Oliveira (2014).

För att de inre primrarna ska vara allelspecifika har de en mismatch i sin 3’-ände,
som sitter på samma position som SNP:n (Medrano och Oliveira 2014). Då kom-
mer varje primer vara specifik för en allel, men kan inte binda in till den andra.
DNA-polymeras kommer alltså endast att kunna bygga en ny komplementär sträng
i PCR-reaktionen om 3’-änden på primern har bundit in korrekt. För att minska
risken för falska positiva har det dessutom adderats en extra mismatch i primern på
platsen bredvid 3’-änden. Adderingen försvårar inbindning av primern till en allel
den inte är designad för eftersom det där kommer finnas två mismatch istället för
en. Vid design av primrar är det viktigt att ha i åtanke att olika mismatch kan ha
olika destabiliseringseffekter och de därför samverkar med varandra på olika sätt.
Om det är en stark mismatch på 3’-änden räcker det om den andra är en svagare
och vice versa, medan en medium mismatch på 3’-änden kräver att även den andra
mismatchen måste vara medium.

En fördel med tetra primer ARMS-PCR är att det är en “PCR multiplex reaction”,
vilket innebär att den är specifik och snabb, samt lämpar sig väl för laborativt
rutinarbete (Medrano och Oliveira 2014). Den är även billigare än många andra
molekylära metoder som är beroende av dyra instrument eller reagenser, som t.ex.
TaqMan R©-teknologi, DNA microarray, MALDI-TOF masspektrometri och pyro-
sekvensering. Två begränsningar som nämns av Medrano och Oliveira (2014) är
dock att metoden lämpar sig dåligt om den SNP som studeras finns i ett område
med hög GC-halt eller om DNA:t är orenat. I studien observerades att det var bäst
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kvalitet på resultaten från de försök som gjordes med DNA som hade gått igenom
ett reningssteg från proteiner och RNA. Ytterligare en nackdel är att det krävs
mycket tid och planering för att lyckas optimera metoden innan den kan använ-
das för detektion av just den SNP man är intresserad av. De faktorer som enligt
Medrano och Oliveira (2014) är viktigast vid optimering är smälttemperaturen,
DNA-kvaliteten och en korrekt koncentration av reagenser och primrar. Vanliga
svårigheter om något av detta misslyckas är att primrarna kan få låg känslighet
och specificitet, vilket kan leda till amplifiering av oönskade produkter.

4.2.2 TaqMan R© SNP genotyping

När TaqMan R© assays används i SNP genotyping så kombineras allelspecifik PCR
med RT-PCR (realtids-PCR) (Woodward 2014). I assayen används två olika pro-
ber. Dessa prober är 13–18 baspar långa oligonukleotider som specifikt hybridiserar
kring varsin alleltyp på en SNP i sekvensen (Woodward 2014). De båda proberna
är utrustade med varsin fluorofor i 5’-änden som avger ljus när de exciteras. I 3’-
änden av proberna sitter en fluorescerande ”quencher” vars funktion är att reglera
ljusexcitation så att det endast sker vid rätt tillfällen. I denna ände sitter det även
en minor groove binder (MGB) som ökar stabiliteten och specificiteten av hybri-
diseringen (Woodward 2014). Genom att i realtid mäta ljusintensiteten under en
PCR-reaktion kan det tas reda på vilken eller vilka SNP som finns i ett DNA-prov
(Woodward 2014).

Processen går till som en vanlig PCR men med några få undantag, se figur 5.
Forward och reverse primers är designade så att de binder in några tiotal baspar
bort från varsin sida om polymorfin som skall undersökas för att amplifiera rätt
område i sekvensen (Woodward 2014). Alla standardkomponenter som används i en
vanlig PCR tillsätts, samt de två olika proberna och sekvensen med SNP:n som skall
undersökas. När templatet denatureras kan proberna binda in till det polymorfiska
området. Om provet är homozygot för en allel kommer bara den ena proben att
kunna binda in då endast den är komplementär till templatet. Om provet istället
är heterozygot för lokuset i fråga kommer båda proberna att kunna hybridisera,
eftersom båda allelerna finns i provet. När polymeraset påbörjar elongeringen och
till slut når den inbundna proben kommer polymeraset börja klyva bort probens
baser och ersätta dem med “nya” baser. Basen med fluoroforen separeras då från
quenchern vilket gör att fluoroforen kommer kunna excitera ljus (Woodward 2014).
Genom att i realtid mäta graden av fluorescens och även vilken ljusfärg som ex-
citeras kan, med hjälp av TaqMan R©-proberna, alleltyperna som uppvisas i provet
fastställas (Woodward 2014).
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Figur 5: Här beskrivs processen för en TaqMan R© assay. 1) Komponenterna i as-
sayen samt DNA-templaten tillsätts. Proberna har varsin fluorescerande färg som
motsvarar varsin alleltyp, i detta fall G respektive A. Primrarna är designade så
att de binder in på varsin sida om polymorfin som skall undersökas så att endast
det området amplifieras. 2) De prober som är komplementära till de denaturerade
templaten kommer hybridisera med det polymorfiska området. 3) När polymera-
set kommer till proben under elongeringsfasen klyvs proben med tillhörande delar
(såsom fluoroforen) bort, vilket avger en ljussignal. Inspirerad av How TaqMan
Assays Work (2018).

Likt tetra primer ARMS-PCR är TaqMan R© SNP genotyping en snabb och specifik
teknik med god potential för att användas som diagnostikmetod för fenotypändring-
ar som orsakas av SNP:er. Det krävs inga dyra instrument för att genomföra denna
metod vilket gör metoden överkomlig kostnadsmässigt, dock är som tidigare nämnt
TaqMan R© snäppet dyrare än ARMS på grund av probernas komponenter. En stor
fördel med TaqMan R© jämfört med många andra allelspecifika PCR-tekniker är
att det inte krävs någon gelelektrofores för att bestämma allelfrekvensen vilket gör
TaqMan R© mer tidseffektiv (Walsh et al. 2007).

Den absolut största nackdelen med allelspecifik PCR överlag är att det idag in-
te finns tillräckligt med forskning kring nematoder och deras resistensmekanismer.
Som tidigare nämnt kräver samtliga allelspecifika PCR-metoder att genen som skall
analyseras är sekvenserad.
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4.2.3 Hur allelspecifik PCR kan användas för att hitta resistens
hos H. contortus

Som nämnts tidigare är allelspecifik PCR en teknik som kan användas för att
detektera enpunktsmutationer. När det gäller resistens mot anthelmintika hos H.
contortus är det, vilket tas upp i stycket om resistensmekanismer, främst resistens
mot bensimidazol som har visat sig vara starkt kopplat till tre mutationer. Dessa
förekommer i isotyp 1 av β-tubulingenen på kodon 200, 198 och 167 men vilka av
dessa mutationer som har gett upphov till resistens kan skilja sig mellan olika fall
(Zongze et al. 2018).

I en nyligen gjord studie från Kina (Zongze et al. 2018) utvecklades en tetra primer
ARMS-PCR för att detektera förekomsten av mutationen E198A hos H. contortus.
Mutationen leder, precis som de två andra mutationerna, till ändrad struktur av
β-tubulin vilket försvårar inbindning av bensimidazol till proteinet. Orsaken till att
forskarna bakom denna studie valde att rikta in sig på kodon 198, trots att den van-
ligaste mutationen världen över är den i kodon 200, är att förekomsten av E198A
är relativt hög i Kina och kan komma att utgöra ett stort problem i framtiden.
För design av primrar använde de sig av sekvensen av isotyp 1 av β-tubulingenen
från H. contortus som finns tillgänglig på NCBI. Utvärdering av hur väl metoden
fungerade gjordes genom jämförelse av resultaten som fåtts då proverna körts i
agarosgel med resultaten från direkt sekvensering. Ingen skillnad kunde upptäckas
mellan dessa resultat. Slutsatsen som Zongze et al. (2018) gör utifrån denna studie
är att tetra primer ARMS-PCR är en snabb, enkel och ekonomisk metod för att
detektera E198A hos H. contortus. Den visade sig även vara specifik, känslig och
noggrann.

När det gäller TaqMan R© SNP genotyping har det gjorts ett antal studier gällande
bensimidazolresistens hos H. contortus, tyvärr dock ej för andra anthelmintika. I en
studie från Brasilien (Lambert et al. 2017) undersöktes resistensläget mot bensimi-
dazol hos H. contortus med hjälp av en TaqMan R© SNP assay. Främst undersökte
de allelfrekvensen vid kodon 167 respektive 200 då mutationer i dessa kodon, som
tidigare nämnts, korrelerar med bensimidazolresistens. Gällande användandet av
TaqMan R© som analysmetod anser forskarna i studien att metoden är effektiv och
känslig nog för analyser av anthelmintikaresistens. De tillägger även att metoden
skulle kunna användas för att förutsäga effektiviteten hos anthelmintikum innan
det används för att förhindra onödig behandling.

I en annan studie (Walsh et al. 2007) undersöktes sensitiviteten och användar-
vänligheten hos TaqMan R©-prober samt LNA TaqMan R©-prober vid detektion av
bensimidazolresistenta alleler hos H. contortus. LNA står för Locked Nucleic Acid
och innebär i korthet att nukleotiden är modifierad med en extra bindning mellan
2’-syret och 4’-kolet i ribosen. Den extra bindningen ökar stabiliteten, vilket ger en
högre smälttemperatur samt starkare hybridisering (Walsh et al. 2007). I resulta-
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tet såg forskarna att både TaqMan R© och LNA TaqMan R© genererade bra resultat,
men LNA TaqMan R© visade sig vara både mer känslig och mer selektiv än vanliga
TaqMan R©. Som följd av resultatet drog forskarna slutsatsen att LNA TaqMan R©
bör användas över vanlig TaqMan R© i studier likt denna, då LNA TaqMan R© var-
ken är svårare att använda eller nämnvärt dyrare.

En intressant fråga är om allelspecifik PCR även skulle vara möjlig att använ-
da för att hitta resistens mot annan anthelmintika än bensimidazol, eftersom det
bara är ett av de läkemedel som används frekvent i Sverige. Det har gjorts stu-
dier på huruvida det finns någon koppling mellan resistens mot bensimidazol och
mot ML. En upptäckt som gjordes av Santos et al. (2017) var att både ivermektin
och oxfendazol selekterar fram de två SNP:erna, F200Y and F167Y, vilka är de
SNP:er som är kopplade till resistens. Dock är en betydande skillnad att medan
behandling med ivermektin i studien ledde till resistens mot bensimidazol så fanns
inte det motsatta förhållandet. Det gick alltså inte att säkerställa resistens mot
ivermektin endast på grund av förekomsten av F200Y and F167Y, vilket tyder på
att resistensmekanismen mot ivermektin är mer komplex.

4.3 RT-PCR
Realtids-PCR (RT-PCR) eller kvantitativ PCR (qPCR) är en metod som bygger
på PCR men där det är möjligt att detektera och mäta produkter som genere-
ras under varje cykel av PCR-processen (Real-time polymerase chain reaction -
an overview | ScienceDirect Topics 2018). RT-PCR kan användas på två sätt. I
det första sättet används en fluorescerande prob som binder in till målsekvensen.
Proben klyvs när polymeraset amplifierar sekvensen och ger då ifrån sig en fluore-
scerande signal. Styrkan av den fluorescerande signalen är direkt proportionell till
antalet amplifierade molekyler. I det andra sättet används SYBR green R© som bin-
der in till dubbelsträngat DNA. RT-PCR är en användbar metod för att undersöka
genuttryck.

4.3.1 Hur RT-PCR kan användas för att hitta resistens hos H.
contortus

I artikeln P-Glycoproteins of Haemonchus Contortus: Development of Real-Time
PCR Assays for Gene Expression Studies gjord av Williamson och Wolstenholme
(2012) undersöktes skillnaden i uttryck av transkript av P-gp mellan resistenta och
icke-resistenta nematoder. I denna studie selekterades ivermektinresistenta maskar
fram genom in vivo-ivermektinbehandling med ökande dos över tre generationer.
Ett lamm infekterades med det resistenta isolatet och när det sedan behandlades
med ivermektin vid 0,2 mg/kg minskade faecal egg count med bara 24 %. Primrar
designades för att kunna amplifiera det område som man var intresserad av att
undersöka. Optimering gjordes för varje primerpar för att försäkra sig om att bara
en enskild PCR-produkt bildades. RNA extraherades från L3-stadiet och cDNA
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syntetiserades genom att använda en typ av omvänt transkriptas. Forskarna an-
vände sig av linjär regression för att anpassa en linje till punkterna. Nio sekvenser
från genomet hos H. contortus som var homologa till kända P-gp-kodande gener
som finns hos C. elegans amplifierades. Dessa sekvenser användes sedan för att
designa och optimera en kvantitativ RT-PCR. Analysen gjordes för att undersöka
skillnader i uttryck av P-gp-transkript.

Williamson och Wolstenholme skriver även i samma artikel att en BLAST-sökning
av H. contortus genom gjorde att flera sekvenser med homologi till C. elegans till
P-gp-gener identifierades. Dessa sekvenser motsvarade nukleotidbindande domäner
som är väl konserverade. Det gick inte alltid att med hjälp av PCR bekräfta att
dessa sekvenser som fanns i genomet uttrycktes, vilket kan ha varit en konsekvens
av dålig genprediktion eller felaktig prediktion av introner och exoner. Det kan
också ha berott på skillnad i uttryck av P-gp:er i olika livsstadier hos H. contortus.
Det fanns dock några P-gp-gener som både var predikterade från genomet och dess
uttryck konfirmerat av PCR. För vissa P-gp-transkript var det ett stort intervall
av nivån av uttryck vilket kan tyda på att omätbara förändringar i miljön kan
leda till förändringar i genuttryck. Eftersom identifiering av flera sekvenser från H.
contortus visar en hög nivå av identitet till P-gp-gener från C. elegans, skulle detta
kunna leda till information om funktioner.

I samma studie gjord av Williamson och Wolstenholme hittades inga märkbara
förändringar i P-gp-uttryck av mRNA i ett isolat av ivermektinresistenta para-
siter. Författarna skriver dock att likheterna inte behöver utesluta att P-gp har
en roll i resistensen. Det faktum att inga märkbara skillnader i P-gp-uttryck av
mRNA upptäcktes kan bero på att nematoderna kan uttrycka vissa proteiner i va-
rierande grad i olika stadier av livet. Denna studie gjordes på L3-stadiet, med det
kan vara så att det är stadier som parasiten befinner sig i då den är i magen eller
avföringen från djuret som skulle kräva mest skydd från ivermektin. I denna studie
hade de för lite parasiter för att kunna undersöka olika stadier. Det skulle alltså
behöva göras fler experiment för att undersöka om så är fallet. Författarna skriver
att det skulle vara intressant att undersöka ägg istället då det har rapporterats att
H. contortus uttrycker P-gp på ytan av äggen. Baserat på erfarenheten av denna
studie menar författarna att variationen mellan olika prov av samma isolat kan
vara stora och att det därför kan vara svårt att upptäcka små förändringar i nivå
av uttryck som är statistiskt relevanta. Ivermektinresistens kan vara en följd av
flera små förändringar i uttrycket av flera olika gener. I artikeln Candidate ant-
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helmintic resistance-associated gene expression and sequence polymorphisms in a
triple-resistant field isolate of Haemonchus contortus gjord av Williamson et al.
(2011) undersöktes genuttryck av 29 olika gener hos arten H. contortus. Generna
som undersöktes var relevanta för att analysera resistensen mot olika anthelmin-
tika. Hälften av parasiterna var multiresistenta mot ivermektin, bensimidazol och
levamisol och resterande var icke-resistenta.

Utgångsmaterialet i studien av Williamson et al. var mRNA från L3-stadiet hos
nematoderna. På de gener där det är klarlagt att resistensen består av en punktmu-
tation gjordes SNP-sekvensering och på resterande gener undersöktes genuttrycket
med RT-PCR. Med det extraherade mRNA:t och omvänt transkriptas skapades
cDNA som användes tillsammans med genspecifika primrar.

Författarna Williamson et al. skriver i artikeln att resultatet av studien visade
på en minskning i uttrycket av Hco-pgp-1 och en ökning av Hco-pgp-2 samt Hco-
pgp-9 hos de resistenta parasiterna i jämförelse med de icke-resistenta. Dessa gener
är kopplade till specifika P-gp:er hos nematoden som tidigare har länkats till re-
sistens mot bensimidazol och makrocykliska laktoner. Författarna skriver även att
en markant nivå av uttrycket av genen Hco-acr-8b kunde noteras hos de resisten-
ta nematoderna, men var obefintlig hos de icke-resistenta. Denna gen skapar en
trunkerad variant av subenheter hos nikotinacetylkolinreceptorer och har tidigare
kopplats till resistens mot levamisol. Resultatet av denna studie jämfördes med
en LDA som även gjorts på samma parasitpopulationer. Författarna skriver att
genom denna jämförelse går det att se att resultaten från studien av genuttrycket
går att direkt översättas till de fenotyper i L3-stadiet från LDA:n.

Dicker et al. (2011) undersökte i artikeln Gene expression changes in a P-glycoprot-
ein (Tci-pgp-9) putatively associated with ivermectin resistance in Teladorsagia cir-
cumcincta P-gp:er hos T. circumcincta som parasiterar får. I studien har två popu-
lationer av T. circumcincta använts, en multiresistent och en icke-resistent, för att
undersöka genuttrycket av dessa P-gp:er. Den resistenta populationen hade utveck-
lat resistens mot fenbendazole, levamisol och ivermektin. Författarna skriver att
mRNA isolerades från båda populationerna för att kunna skapa cDNA med hjälp
av omvänt transkriptas. Genom kvantitativ RT-PCR och användning av TaqMan R©
primrar så mättes graden av genuttryck av vissa P-pgs hos de båda populationerna.

Enligt Dicker et al. visade resultaten att uttrycket av många P-gp:er var upp-
reglerat hos den resistenta populationen och att uttrycket av Tci-pgp-9 hade ökat
mest. Skillnaden i uttryck mellan resistent och icke-resistent var överlägset störst
för denna gen i äggstadiet hos nematoden men var fortfarande befintlig i resterande
larvstadier. Resultatet visade även att uttrycket av Tci-pgp-2 var nedreglerat hos
den resistenta populationen i jämförelse med den icke-resistenta.
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4.3.2 Utmaningar med RT-PCR

I studien som gjordes av Dicker et al. (2011) undersöktes uttrycket av olika P-
glykoproteiner i resistenta och icke-resistenta T. circumcincta. Uttrycken under-
söktes i olika livsstadier hos nematoderna, närmare bestämt ägg, L1, L3, L4 och
vuxen. Resultatet av denna studie visar att det skiljer sig i genuttrycket hos ett
viktigt P-gp under olika delar av livscykeln hos nematoder. Det finns inte tillräck-
ligt med forskning om genuttryck hos nematoder i olika stadier av livscykeln och
det går därför inte att förutsätta att genuttrycket hos en nematod i äggstadiet
är densamma genom resterande stadier i livet. Potentiella skillnader i genuttryck
kan ge upphov till problematik vid snabb diagnostisering av anthelmintikaresistens
eftersom analys av ett ägg kan ge annat resultat än analys av en utvecklad larv.

Många artiklar som undersöker genuttrycket har analyserat larver i stadiet L3,
bland annat i artikeln som Williamson et al. (2011) skrev. I den rapporten väl-
jer de att använda L3-stadiet eftersom det är då larven infekterar värddjuret. Ett
effektivt sätt att isolera en nematod från värddjuret är genom att extrahera ägg
från avföringen (Mes et al. 2001). Då utgångspunkten är äggstadiet måste äggen
kläckas och larven få växa till sig innan en korrekt analys kan utföras. RT-PCR
tar maximalt någon timme och är därför en snabb metod (”Real-Time Thermal
Cyclers”). Om larven däremot måste utvecklas till andra livsstadier kan processen
ta lång tid.

4.3.3 Sammanfattande ord om RT-PCR

Sammanfattningsvis är denna metod lovande då det har visat sig finnas skillnader
i uttrycket av vissa proteiner hos resistenta och icke-resistenta nematoder, som
behandlas i artiklarna skrivna av Dicker et al. (2011) och Williamson et al. (2011).
I artikeln skriven av Williamson och Wolstenholme (2012) som sammanfattades
tidigare i texten upptäcktes ingen uppreglering av P-gp hos resistenta nematoder.
Författarna anser ändå att det finns potential för framtida användning av metoden
i detta syfte. Utmaningen med metoden grundar sig i att det saknas forskning på
hur proteinerna uttrycks i olika stadier hos nematoden.
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4.4 MALDI-TOF
4.4.1 Principen hos MALDI-TOF

MALDI-TOF är en förkortning av “Matrix Assisted Laser Desorption Ionization -
time of flight”, vilket är en sorts masspektrometri. Metoden kan användas för att
detektera och karakterisera organiska molekyler som till exempel peptider, lipider,
nukleotider och sackarider.

I artikeln MALDI-TOF mass spectrometry: an emerging technology for microbi-
al identification and diagnosis förklarar Singhal et al. (2015) hur MALDI-TOF
används. Provet som ska undersökas placeras på en metallplatta och därefter ap-
pliceras ett så kallat matrix-material. Matrix-materialet består av små organiska
molekyler som hjälper till vid joniseringsprocessen genom att absorbera UV-ljus.
En laserstråle skjuts på plattan som gör att matrix-molekylerna absorberar UV-
ljuset, vilket leder till att de abladerar, det vill säga bränns bort, från ytan och
drar med sig analyten i joniserad gasform. Joniseringen sker genom att matrix-
molekylerna donerar vätejoner till analyten. Hosseini och Martinez-Chapa (2016)
förklarar i artikeln Principles and Mechanism of MALDI-ToF-MS Analysis att det
sedan används en TOF-masspektrometer för att analysera analyten. Jonerna ac-
celererar i ett elektriskt fält med konstant kinetisk energi, och medför att de joner
med minst mass/laddnings-förhållande (m/z) färdas snabbast. TOF-detektorn lä-
ser av hur lång tid det tar för de olika grupperna av joner att färdas en specifik
distans. Med hjälp av detektorn kan maskinen räkna ut m/z-förhållandet.

En fördel med denna metod är att den tillåter jonisering av polymerer utan att de
förstörs, vilket är svårt med andra metoder (Hosseini och Martinez-Chapa 2016).
Den tillåter även analys trots att provet är blandat med olika polymerer, vilket
är fördelaktigt om framrening av en specifik polymer inte är möjlig (Singhal et al.
2015). Det MALDI-TOF däremot kräver är att referensmaterial finns tillgängligt.
Då resultatet endast ges i form av m/z-förhållandet så krävs kunskap om m/z hos
de molekyler man letar efter i provet.

Artikeln Kostrzewa et al. (2013) beskriver att det enklaste sättet att använda
MALDI-TOF för att hitta resistens skulle vara att hitta karakteristiska skillnader
i spektrumet mellan känsliga och resistenta typer inom en art. De karakteristiska
proteintopparna i spektrummet kan ses som en reflektion av de sekvenser som kodar
för dem och därför kallas metoden för en genotypisk approach. När man kan göra
en sådan typ av urskiljning så möjliggör det en snabb identifieringsprocess som kan
avgöra om provet är resistent eller mottagligt för en viss typ av läkemedel.
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4.4.2 Hur MALDI-TOF används idag

I artikeln Potential Use of MALDI-Tof Mass Spectrometry for Rapid Detection of
Antifungal Resistance in the Human Pathogen Canidida glabrata skriven av Vella
et al. (2017) beskrivs det hur MALDI-TOF MS används för att detektera käns-
lighet respektive resistens mot anidulafungin, samt fluconazole, som är två medel
som används för att bekämpa svamp. Svamparten i fokus i denna artikel var C.
glabrata. I första testet mot anidulafungin gjordes test på en vildtyp samt en stam
med resistens mot anidulafungin. De generna som observerades var FKS1/FKS2
HS1. Resultat från MALDI-TOF visade att 98,3 % av vildtypen var känslig, 100
% med FKS1 -mutationen var resistenta samt 25 % av isolaten med mutationen
FKS2 var resistenta.

För fluconazole observerades uttrycket av CDR1/CDR2 hos en vildtyp, samt en
stam med högt uttryck där ett basalt uttryck av CDR1/CDR2 klassificerades som
känslig mot fluconazole och en ökad nivå av CDR1/CDR2 klassificerades som re-
sistent mot fluconazole. Här visade MALDI-TOF en felfrekvens på 2,4 % för de
känsliga isolaten, samt en felfrekvens på 5,1 % för de resistenta isolaten. Felfrekven-
serna här var betydligt större när de testade efter anidulafungin än för fluconazole.
11 stycken stora fel påvisades för anidulafungin samt två stora fel när de testade
för fluconazole. Testerna gjordes om för de isolat som visat sig felaktiga med hög-
re inkubationstid, 6-12 timmar istället för tre timmar med anindulafungin. Efter
att testerna upprepades återstod endast två fel totalt. Provet upprepades med 15
timmar inkubationstid och denna gång visade MALDI-TOF 0 % felfrekvens.

I artikeln Use of Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization-Time of Flight Mass
Spectrometry To Identify Vancomycin-Resistant Enterococci and Investigate the
Epidemiology of an Outbreak skriven av Griffin et al. (2012) används MALDI-
TOF för att jämföra vancomycin-resistent enterococci (VRE) med känsliga isolat.
MALDI-TOF lyckades identifiera vancomycin-resistenta samt de känsliga isolaten
med 96,7 % sensitivitet och 98,1 % noggrannhet. Av de 67 unika isolaten samt de
49 körningar som användes som kontroll var ett enda prov felaktigt identifierat,
men enligt rapporten skall de isolat som inte identifierats med MALDI-TOF ses
som fel i preparationssteg snarare än en felbedömning av MALDI-TOF.

4.4.3 Hur MALDI-TOF skulle kunna användas i framtiden för att
detektera anthelmintikaresistens

MALDI-TOF är idag inte en vanlig metod inom studier gällande anthelmintikare-
sistens och därmed finns inte något tydligt experimentprotokoll för hur man stude-
rar nematoder och anthelmintikaresistens med MALDI-TOF. Utmaningar här är
att det finns ont om referensmaterial och kartläggning kring vilka proteiner som
är inblandade i nematoders resistensmekanismer för anthelmintika. Därför skulle
denna metod först kräva en kartläggning av skillnader i proteomet hos resistenta
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respektive icke-resistenta nematoder av den önskade arten. Kartläggningen skulle
kunna göras genom att samla prover av båda sorters nematoder och genomföra en
MALDI-TOF-analys för att sedan jämföra de resultat och spektran som ges. En
sådan analys kräver alltså inte kunskap om vilket specifikt protein som påverkar
resistensmekanismerna eller dess struktur, utan endast dess m/z-förhållande vilket
skulle kunna tas fram med hjälp av MALDI-TOF.

I en studie gjord av Millares et al. (2012) undersöktes möjligheten att använ-
da MALDI-TOF i kombination med PMF (peptide mass fingerprinting) för att
göra en proteomik-profilering samt proteinidentifiering hos H. contortus. Förfat-
tarna undersökte även skillnaden mellan denna metod och traditionell tandem-
masspektrometri. Som slutsats konstaterar författarna att den kostnadseffektiva
MALDI-TOF öppnar nya möjligheter att med säkert resultat analysera protei-
ner trots att det finns bristfälliga referensmaterial. Slutsatsen tyder därmed på
att MALDI-TOF skulle kunna appliceras på resistensbestämning hos H. contortus,
efter ytterligare kartläggning av de proteiner som berörs av resistensmekanismerna.

En utmaning med att utföra MALDI-TOF-analys på nematoder är att nemato-
derna inte är lika enkla att laborera med jämfört med exempelvis bakterier. Det
finns ingen allmänt beprövad metod för att rena fram proteinprover från nema-
toder vilket försvårar arbetet. I artikeln Rapid and highly sensitive detection of
single nematode via direct MALDI Mass Spectrometry undersökte Ahmad et al.
(2012) möjligheten att detektera proteiner hos nematoden Meloidogyne incognita i
L2 respektive i vuxet stadium. Detektion gjordes dels på intakta larver respektive
maskar där de placerade hela organismerna direkt på metallplattan för att sedan
applicera en matrix. Dessutom testade de att genomföra en typ av upplösning av
organismerna genom att efter applikation på metallplattan picka sönder larverna i
L2-stadiet samt maskarna med hjälp av en nål. Det visade sig i denna studie att
alla fyra prover gav resultat i MALDI-TOF-analysen, men starkast toppar kunde
detekteras i de lyserade organismerna både för L2 och vuxet stadium. Dock visade
det sig att det inte var samma sammansättning av proteiner hos de olika stadierna
så skillnader i proteinuttryck bör undersökas för den önskade nematoden för att
kunna dra slutsats om resistensläget.

33



Självständigt arbete i molekylär bioteknik
Projektgrupp 18-X6

Uppsala universitet
1 juni 2018

5 Diskussion

5.1 Jämförelse av metoderna
5.1.1 Kostnad

Det har varit svårt att få fram exakta siffror på hur mycket var och en av teknikerna
som diskuterats kan tänkas kosta. Uppfattningen vi har fått genom litteraturstu-
dien är dock att tetra primer ARMS-PCR är den billigaste tekniken eftersom den
inte kräver någon dyr utrustning eller dyra reagenser, till skillnad från exempelvis
MALDI-TOF och metoderna som använder sig av TaqMan R©-tekniken (Medrano
och Oliveira 2014). TaqMan R© för RT-PCR kostar ca 16 000 kr för 100 reaktioner
(TaqMan qRT-PCR Kits 2018) medan SYBR R© Green, som även det kan användas
för RT-PCR, kostar ca 1100 kr per ml (SYBR Green PCR Master Mix 2018).

5.1.2 Tidsaspekt

Tidsmässigt har metoderna gemensamt att den eventuella inkubationstiden från
ägg till det önskade larvstadiet är det som i huvudsak avgör hur snabb metoden
är. För alla metoder går analysen på högst ett par timmar medan inkubationstiden
kan variera. Samtliga metoder kräver mer information om för vilket stadium i H.
contortus utveckling som analysen kan ske. Avsaknaden av information beror på
bristande kunskap om i vilken fas i livscykeln som DNA:t, RNA:t och proteinerna
uttrycks, samt när dessa går att extraheras. Eftersom Vidilab får in avföringsprover
där äggen detekteras vore det ultimat att utveckla en metod där det går att göra
en resistensanalys direkt på äggen. På så sätt sparas tiden det annars skulle ta att
odla fram larver från äggen, vilket tar några dagar, och Vidilab kan därmed ge
kunderna ett snabbare svar.

Resistensmekanismer som beror på förändringar i DNA:t skulle teoretiskt sett gå
att hitta genom att undersöka äggen eftersom att genomet är detsamma oavsett
livsstadium hos nematoden. Därför skulle det tidsmässigt vara fördelaktigt att
undersöka resistensmekanismer som beror på punktmutationer i DNA, vilket kan
göras med hjälp av allelspecifik PCR. Kravet för att mutationerna ska kunna under-
sökas från äggen är, som tidigare nämnts, att det är möjligt att extrahera DNA:t
från äggen. I denna litteraturstudie har vi dock inte lagt något större fokus på
DNA-extraktion från ägg, utan mer på analyssteget som utförs av de tre metoder-
na.

För att det ska vara möjligt att undersöka uttryck av mRNA eller miRNA hos
äggen för att analysera resistens hos larver krävs att en korrelation finns mel-
lan RNA:t hos äggen och resistens i larvstadiet. Dock saknas det information om
huruvida det finns mRNA som uttrycks i äggen och som har koppling till resistens
hos larverna. Om det existerar skulle dessa resistensmarkörer kunna detekteras re-
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dan i äggstadiet, vilket skulle leda till att metoderna blir mer effektiva.

Vad gäller proteinuttryck så varierar detta beroende på i vilket utvecklingsstadium
som nematoden befinner sig i (Dicker et al. 2011). Därför går det förmodligen inte
att identifiera de proteiner som är kopplade till resistensmekanismer hos larver-
na redan i äggstadiet. Frågan är dock om det uttrycks andra proteiner hos äggen
som skiljer sig beroende på om äggen utvecklas till resistenta eller icke-resistenta
nematoder. Dessa skillnader skulle i sådana fall kunna identifieras med hjälp av
MALDI-TOF. Om sådana skillnader inte går att påvisa kommer MALDI-TOF en-
dast gå att appliceras i senare larvstadier.

I själva analyssteget är både RT-PCR och TaqMan R© snabbare än tetra primer
ARMS-PCR eftersom de metoderna inte kräver gelelektrofores. Tetra primer ARMS-
PCR kan, som tidigare nämnts, dessutom kräva mycket tid och flertalet experiment
innan den är helt optimerad. Av de tekniker vi undersökt är MALDI-TOF den snab-
baste, då analyssteget endast går på några minuter (Singhal et al. 2015).

Om det skulle visa sig att det inte är möjligt att extrahera DNA, RNA eller protei-
ner från äggen skulle tiden för analysen, som tidigare nämnts, förlängas till följd av
att larverna måste odlas till ett stadium som tillåter analys. Vid behandling med
anthelmintika är det essentiellt att starta behandling så fort som möjligt. Risken
är då att behandling måste initieras innan resistensanalysen är klar. Teknikerna
vi har analyserat ger dock ett snabbare resultat än dagens metod, vilket skulle
vara fördelaktigt eftersom behandlingen då i efterhand skulle kunna anpassas efter
resistensen.

5.1.3 Noggrannhet och känslighet

Noggrannheten och känsligheten hos de diskuterade metoderna varierar till viss
del. Enligt Lemmon och Gardner (2008) har RT-PCR hög specificitet, men låg
känslighet. MALDI-TOF bedöms vara en mycket noggrann och känslig metod. Det
finns dock mycket begränsad information om hur den applicerats på nematoder
och därmed finns inga exakta siffror på metodens känslighet och noggrannhet i
det sammanhanget. När MALDI-TOF däremot applicerats på bakterier i diverse
studier bedöms den vara jämförbar med multiplexa PCR-metoder (Wu et al. 2017;
Singhal et al. 2015). Tetra primer ARMS-PCR visade sig vara en noggrann, känslig
och specifik metod då den användes för att studera resistens kopplad till kodon 198
hos H. contortus (Zongze et al. 2018). I artikeln Guidelines for the Tetra-Primer
ARMS–PCR Technique Development (Medrano och Oliveira 2014) nämns att för
att metoden ska vara just känslig och specifik är det viktigt att den optimeras ge-
nom primerdesign och genom att använda rätt koncentration av de reagenser som
används. Även TaqMan R© har visat sig vara effektiv och känslig nog för att un-
dersöka anthelmintikaresistens. Det finns svårigheter i att jämföra noggrannheten
och känsligheten hos de olika metoderna eftersom det saknas studier som grundligt
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jämför metoderna.

5.1.4 Vilken typ av resistens undersöker metoderna?

Vilken metod som är att föredra för Vidilab beror till viss del på vilken typ av resi-
stensmekanism som önskas detekteras. MALDI-TOF och RT-PCR har gemensamt
att de båda analyserar genuttryck, trots att MALDI-TOF detekterar proteiner och
RT-PCR detekterar RNA. De proteiner som har visat sig skilja i uttryck mellan
resistenta och icke-resistenta nematoder är P-gp och de receptorsubenheter som
NA binder till. Även ML binder till receptorsubenheter som skulle kunna påverka
resistens men det är ännu ej bevisat om subenheterna skiljer sig i uttryck mel-
lan resistenta och icke-resistenta nematoder. Eventuellt kan även andra, ännu ej
upptäckta, resistensmekanismer direkt eller indirekt medföra förändringar i tran-
skriptomet eller proteomet och skulle därmed också kunna detekteras med hjälp
av MALDI-TOF eller RT-PCR.

De allelspecifika PCR-metoderna bygger på analys av SNP:s vilket innebär att
anthelmintikaresistens som beror på enskilda punktmutationer kan analyseras med
denna metod. Bensimidazol har tre SNP:s som kan orsaka resistens. ARMS-PCR
och TaqMan R© skulle därmed vara lämpliga metoder för att analysera resistens
mot bensimidazol. Som tidigare nämnts har dessa metoder använts för att detek-
tera resistens med positivt resultat. Eventuellt skulle det även kunna finnas SNP:s
som leder till resistens mot ML och NA även om dessa inte är kartlagda än.

5.2 Generella utmaningar
En utmaning som är gemensam för alla metoder som studerats är att det fortfa-
rande saknas en stor mängd information om resistensmekanismerna hos nematoder
mot de olika anthelmintika som används i dagsläget. Som tidigare nämnts i denna
rapport finns idag vissa resistensmekanismer kartlagda, men för att hitta en me-
tod som med hög säkerhet ska kunna detektera resistens krävs ytterligare kunskap
om dessa mekanismer. Utöver avsaknaden av information om resistensmekanismer
saknas också forskning om när de olika mekanismerna uttrycks i nematodernas
livscykel. Det skulle dessutom krävas vidare forskning som styrker den information
som redan finns för att molekylära diagnostikmetoder ska kunna standardiseras.

5.2.1 Skillnad mellan arter

Ytterligare något som är viktigt att ta hänsyn till är att det kan variera mellan arter
av nematoder hur väl de svarar på olika sorters anthelmintika, men även att de kan
ha skilda resistensmekanismer. Det skulle därför behöva bedrivas forskning på fler
arter än H. contortus för att säkerställa att en viss resistens-assay kan tillämpas på
mer än en art nematoder. Vidilab har främst fårägare och hästägare som kunder. De
behöver alltså ha en metod som fungerar för att analysera resistens hos nematoder
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för båda dessa arter. H. contortus, som är den nematod som vi fokuserat på i
denna studie, är en parasit som främst finns hos får. De resistensmekanismer som
diskuterats i denna rapport skulle därför kunna studeras för att analysera resistens
för de prov som Vidilab erhåller från fårägare. Det skulle dock kunna finnas andra
nematoder hos får som har skilda resistensmekanismer från H. contortus. Hästar
har däremot andra parasiterande nematoder vilka, som tidigare nämnts, kan ha
andra resistensmekanismer än de som undersökts i denna studie. För att Vidilab
ska kunna applicera molekylära diagnostikmetoder för nematoder som parasiterar
hästar krävs det att fler studier görs på resistensmekanismer för dessa nematoder.

5.2.2 Sekvensering krävs

Ett första steg som krävs för att utveckla kunskapen om resistensmekanismer hos H.
contortus är ytterligare sekvensering. I dagsläget finns ett referensgenom på NCBI.
Ett möjligt tillvägagångssätt för att hitta skillnader mellan resistenta och icke-
resistenta stammar är att sekvensera de båda stammarna och jämföra genomen. En
metod som vi tror skulle vara lovande i framtiden för att hitta resistensmarkörer är
GWAS, som står för Genome-Wide Association Study. Syftet med en sådan studie
är att hitta samband mellan olika egenskaper och genetiska varianter, såsom SNP:s
(What are genome wide association studies (GWAS)? 2017). Med hjälp av GWAS
är det möjligt att exempelvis kunna hitta fler SNP:s som påverkar resistens, vilket
skulle underlätta användandet av allelspecifik PCR.

5.2.3 Allelspecifik PCR och bensimidazolresistens

Ett flertal allelspecifika PCR-metoder har visat sig fungera för att detektera ben-
simidazolresistens. Den uppfattning vi har fått genom litteraturstudien är att re-
sistens mot bensimidazol är den som är mest studerad och klarlagd, men trots det
är inte allt känt. Efter ett möte med Eva Tydén och Johan Höglund, parasitforskare
på SLU, fick vi intrycket av att resistens mot bensimidazol möjligtvis även kan bero
på andra saker än de SNP:s som har uppmärksammats i artiklar. Vidare forskning
krävs eftersom det i så fall kanske inte skulle vara så enkelt som att endast studera
kodon 200, 198 och 167 för att avgöra resistens. Eftersom koppling mellan kodonen
och resistens trots allt har observerats i så många studier skulle det eventuellt vara
tillräckligt att studera dessa kodon för att ta reda på resistens trots att det inte är
den enda resistensmekanismen som påverkar. Här kan det krävas en avvägning av
hur mycket information som behövs.

5.2.4 Kunskap om skillnader i uttryck av mRNA krävs för RT-
PCR

En utmaning med RT-PCR är att det måste vara känt vilket mRNA som ska
undersökas för att rätt primrar ska kunna designas. För att det ska vara möjligt
att veta vilket mRNA som ska studeras krävs det att man finner skillnader i uttryck
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av mRNA mellan resistenta och icke-resistenta nematoder. Det finns studier som
visar skillnader i kvantitet av vissa mRNA mellan resistenta och icke-resistenta
nematoder. För att kunna applicera RT-PCR skulle dock fler studier behöva göras
för att erhålla mer kunskap om vilka mRNA som uttrycks olika mellan resistenta
och icke-resistenta stammar.

5.2.5 Proteomikstudie krävs för vidare utveckling av MALDI-
TOF

Utöver sekvensering av genomet skulle även en proteomikstudie på H. contortus
behöva göras för att få en fullständig kartläggning av resistensmekanismer som
involverar protein. En sådan studie skulle ge ökad förståelse för mekanismerna samt
underlätta vid implementering av bland annat MALDI-TOF som diagnostikmetod
för resistens. I MALDI-TOF krävs dock inte kunskap om den exakta strukturen
hos de olika proteinerna, utan endast vad proteinerna har för m/z-värde. Dessa
värden skulle även kunna tas fram med hjälp av MALDI-TOF och från detta
skulle man kunna hitta skillnader mellan resistenta och icke-resistenta nematoder.
Ska metoden sedan appliceras på andra arter av nematoder bör en proteomikstudie
genomföras för vardera art.

6 Slutsats
I denna rapport har vi tagit fram tre förslag på molekylära diagnostikmetoder
som vi tror har potential att användas för detektion av anthelmintikaresistens hos
nematoder. Dessa tre metoder är allelspecifik PCR, RT-PCR samt MALDI-TOF,
som alla kan rikta in sig på olika resistensmekanismer. Idag är kunskapen om skill-
nader mellan resistenta och icke-resistenta nematoder bristfällig. Mer sekvensering,
transkriptom- och proteomikstudier behöver göras innan molekylära diagnostikme-
toder kan standardiseras. Om mer resurser läggs på forskning kring anthelmintika-
resistens är vi övertygade om att de molekylära metoderna är ett framtida verktyg
för att bekämpa anthelmintikaresistens.
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7 Etisk analys
Den etiska analysen av rapporten kommer att belysa tre olika områden som är vik-
tiga att uppmärksamma. Analysen kommer att diskutera olika frågor och synsätt
inom följande ämnen:

• Ekologisk hållbarhet

• Forskningsetik

• Rättighetsetik

7.1 Ekologisk hållbarhet
Läkemedelsresistens och dess spridning i världen är idag ett faktum. År 2015 rap-
porterades 15 500 fall av antibiotikaresisten i Sverige och år 2050 beräknas den siff-
ran ha fyrdubblats (Folkhälsomyndigheten 2018). Anthelmintikaresistens är även
det ett världsomfattande problem, framför allt hos betesdjur. Vi är snart i akut
behov av nya sorters anthelmintika eller nya typer av mediciner. En stor del av
problematiken kring anthelmintikaresistens ligger i att djur får en felaktig dos av
anthelmintika, att samma anthelmintika används under en längre tid, samt att pro-
fylaktisk behandling förekommer i stor skala.

En viktig fråga är om det är etiskt försvarbart att behandla djur profylaktiskt
för att det fungerar just nu, när det är känt att det leder till anthelmintikaresistens
i det långa loppet? Fakta säger att nyckeln till att fördröja utveckling av anthel-
mintikaresistens ligger i att inte exponera nematoder för anthelmintika i onödan
(Shalaby 2013). Dagens behandlingsmetoder går emot denna princip eftersom be-
handling sker innan det är känt om valet av anthelmintika kommer att verka på de
parasiterande nematoderna och risken är stor för att användning av anthelmintika
sker i onödan. Detta sätt att behandla kan ses som ett kortvarigt ekonomiskt per-
spektiv, snarare än ett hälso- och miljöperspektiv. Risken är att detta vanskliga
förhållningssätt får katastrofala följder för framtiden med multiresistenta parasiter
och verkningslösa behandlingsmetoder som konsekvens, som även riskerar att bli
ett problem för mänsklig behandling av nematoder.
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7.2 Forskningsetik
Djurförsök är vanligt förekommande inom många olika områden, både inom indu-
stri och forskning. Den huvudsakliga anledningen till att djur används är för att det
inte finns något in vitro-system som motsvarar människans metabolism. Även in-
om området om anthelmintika och resistensen mot dessa läkemedel så förekommer
det djurförsök. Friska får och getter infekteras då med parasiterande nematoder i
syfte att kunna forska på dessa nematoder och för att kunna utveckla anthelmin-
tika, samt olika analysmetoder. Ett exempel där får infekteras av människan för
försök beskrivs i artikeln Candidate anthelmintic resistance-associated gene expres-
sion and sequence polymorphisms in a triple-resistant field isolate of Haemonchus
contortus (Williamson et al. 2011).

Människan anser sig ofta kapabel till att ta beslut åt en annan art och männi-
skan ser ofta saker ur ett antropocentriskt perspektiv. Anthelmintikaresistens är
dock ett problem som berör både människor och djur. Det väcker frågan om utveck-
ling av anthelmintika och olika diagnosmetoder ligger i djurens eller människans
intresse. Hade får och getter fått leva fritt och inte som boskapsdjur så hade för-
modligen problematiken med parasitism inom arten inte varit lika stor. Om större
flockar tvingas leva på relativt små ytor så ökar risken för spridning av parasiter
inom arten (Vidilab 2018). Människan har valt att låta djuren leva på ett sätt
där parasiter sprids lätt och då är det rimligt att det också är människans ansvar
att lösa de problem som uppkommer vid dessa situationer, det vill säga att driva
forskningen framåt. Däremot är det ständigt återkommande i etiska dilemman att
människan anser sig vara en art av högre värde som tycker sig vara kapabel till
att göra beslut åt andra arter. Om människan skulle bemöta detta problem enligt
försiktighetsprincipen, det vill säga att valet blir att inte göra någonting på grund
av befintliga risker, så är det också ett val. Dock tar människan då ställning till att
inte göra någonting och avsäger sig allt ansvar för de problem som troligtvis beror
på vårt levnadssätt.

För att driva forskningen framåt inom detta område kommer det krävas att djur-
försök görs. Detta leder in på frågan om det är etiskt försvarbart att offra några
få djur för att rädda flera. Genom att göra tester och försök på enstaka djur ökar
chansen att kunna rädda en större mängd djur, i detta fall genom att ta fram ett
läkemedel som hjälper djuren. Detta med förutsättningen att försöken ger positiva
resultat som driver forskningen framåt. Samtidigt ger resultat inte alltid framgång
och då har djur utsatts för risker utan att det har lett till vinst för arten som
helhet. Enligt djurskyddslagen så ska forskning på djur bedrivas enligt de tre R:en
(replacement, reduction, refinement), vilket betyder att djurförsök helst ska undvi-
kas om möjligt. Om det dock måste ske så ska djurförsök göras i så små skalor som
möjligt och att djurförsöken inte sker med mer lidande än nödvändigt (CODEX
- regler och riktlinjer för forskning 2018). Eftersom forskning i Sverige sker enligt
dessa principer så bör principerna vägas in i diskussionen om att offra några få
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djur gentemot en större mängd djur.

7.3 Rättighetsetik
Anthelmintika är utvecklat för att fungera optimalt på olika typer av djur. Samma
typ av anthelmintika används för att behandla människor trots att de ursprungligen
har utvecklats för djur. Hur kommer det sig att ekonomiska resurser har fokuserats
på djurvärlden i detta fall? Det är uppenbart att nematoder som parasiter är ett
stort problem även hos människor. Hälften av jordens befolkning är infekterad med
någon typ av nematod och i 450 miljoner fall leder infektionen till en allvarlig sjuk-
dom (Kiontke och Fitch 2013). Det går att argumentera för att djur har samma
värde som människor och att det inte är något häpnadsväckande att utveckling har
fokuserats på just djur i detta fall, men det är känt att finansiering av forskning säl-
lan utgår ifrån ett sådant perspektiv. Stora problem med nematoder som mänskliga
parasiter finns i utvecklingsländer, medan nematoder i djur är ett problem spritt
över hela jorden. Kan det vara så att det är lättare att få forskningsprojekt fi-
nansierade som är fokuserade på djur i industriländer då det finns mer pengar i
den marknaden? Om så är fallet så finns det stora problem med regulationer kring
hur resurser ska fördelas, men en fördel med detta är att forskningen som sker på
djuren eventuellt kommer kunna appliceras på människan. Det går att diskutera
kring frågan angående vad djur och människor har för rättigheter och det bör då
övervägas om djuret i sig har ett intrinsikalt värde eller ett instrumentellt värde.
Ett synsätt är att det bör vara en rättighet för människan att få behandling mot
parasiter och att behandling av djur mer är utifrån människans intresse.
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10 Bilaga 1 - Resterande metoder

10.1 Direct Sequencing
Direktsekvensering av PCR-amplifierat DNA innehållande regioner av intresse från
diploida parasiter kan visa samtliga polymorfier inom en definierad region (Beech
et al. 2011). Varianter kan identifieras genom att jämföra sekvenskromatogram
med referenssekvensenser. En begränsning med denna teknik är att genotyper kan
identifieras, men inte specifika haplotyper.

10.2 Bildanalys
Bildanalys går ut på att detektera proteiner eller genuttryck med hjälp av fluore-
scerande mikroskop (Peng 2008). Datoriserad inlärning sker från en databas med
mikroskopbilder för att datorn ska kunna känna igen specifika mönster och utifrån
mönstret kunna analysera nya bilder. Genom att använda fluorescerande prober
som kan binda in till en känd sekvens eller fluorescerande molekyler som binder in
till ett visst protein så går det med datoriserad inlärning att snabbt analysera de
bilder som ett mikroskop tar fram. Det finns protokoll för att utföra denna slags
analys på encells-nivå på nematoden C. elegans (Long et al. 2009). En utmaning
med denna metod är att det måste vara klarlagt vad som ska undersökas, alltså en
smidig metod där resistensmekanismerna är klarlagda och tydliga. Bildanalys är
även relativt dyr vid uppstart eftersom ett bibliotek av bilder måste skapas innan
analysen kan ske automatiskt (Peng 2008).

10.3 Restriction Fragment Length Polymorphism PCR
(RFLP-PCR)

Berg (2012) beskriver i artikeln Restriction Fragment Length Polymorphism Analy-
sis of PCR-Amplified Fragments (PCR-RFLP) and Gel Electrophoresis - Valuable
Tool for Genotyping and Genetic Fingerprinting att RFLP-PCR är en allelspecifik
PCR-metod som utnyttjar att SNP:s ofta associeras med skapandet eller elimine-
ringen av ett klyvningsställe för ett restriktionsenzym. Inledningsvis amplifieras
fragmentet med SNP:n. När sedan ett lämpligt restriktionsenzym tillsätts kommer
den endast att kunna klyva de fragment som innehåller klyvningsstället. De frag-
ment som ej innehåller klyvningsstället har då den andra alleltypen i polymorfin.
Klyvningen kommer ge upphov till fragment av olika längd, som sedan kan sepa-
reras med gelelektrofores och allelfrekvensen kan identifieras.

Den största fördelen med denna teknik är att den är relativt billig då det ej krävs
några avancerade instrument. Tekniken är även relativt välanvänd vilket gör att
det finns färdigdesignade program tillgängliga att följa inför analyser som skall gö-
ras med denna teknik (Berg 2012).
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En stor nackdel med denna metod är dock att man är beroende av att hitta re-
striktionsenzym som kan klyva DNA-fragmenten vid SNP:n (Berg 2012). Finns
det inga restriktionsenzym för ett visst polymorfiskt område så går denna metod
ej att använda. Tekniken är inte heller optimal vid analys av flera SNP:s samti-
digt, då det krävs specifika primer-par och restriktionsenzym för varje enskild SNP.
En sista nackdel värd att nämna med denna teknik är att det krävs ett steg med
gelelektrofores för att färdigställa analysen, vilket gör tekniken tidskrävande. Det
finns andra tekniker som är snabbare, mer specifika och mer pålitliga som också
använder sig utav gelelektrofores, däribland tetra primer ARMS-PCR som tas upp
i litteraturstudien. (Duta-Cornescu och Simon-Gruita 2009; Medrano och Oliveira
2014).
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11 Bilaga 2 - Ansvarsområden
2.1 Projektbesrivning: Felix Olsson
2.2 Nematoder: Ellen Melin
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3.2 Makrocykliska laktoner: Julia Dencker
3.3 Nikotinagonister: Elin Malmström
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