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ABSTRACT 
 
    A new European labeling directive (2003/89/EC) states that certain foods and products derived 
thereof must always be declared. Among the tree nuts specified is Macadamia nut (Macadamia 
spp.). During the last few years, cases of IgE-allergic reactions, even severe anaphylaxes, have 
been reported. Reliable methods for the detection of this nut are needed. 
    Protein from Macadamia nuts was isolated. Polyacrylamide gel electrophoresis in SDS revealed 
two main protein bands of about 20 and 50kDa. These protein bands were cut and extracted from 
the gel and rabbits were immunized with each protein.  
    Immunoblotting showed dominant reactivity with the respective antigens. The antisera were 
further tested for specificity in immunodiffusion and in rocket immunoelectrophoresis.  
    In addition, a specific DNA-method was developed, based on Real-Time PCR using 
Macadamia vicilin as target sequence. Two different primer pairs were tested. Specificity was 
tested against potentially related nuts. Optimisation of primer and probe concentrations was 
performed. The limit of detection was 2-4 pg DNA, corresponding to a macadamia nut 
concentration of 50 to 100 µg per g. In a background of soybean DNA, down to 0,01 % 
macadamia DNA could be detected. 
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INTRODUKTION 
 

Allergier mot mat är ett vanligt förekommande problem: 5-10 % av barnen och 1-2% av de 
vuxna är drabbade. De livsmedel som oftast orsakar allergier är mjölk, ägg, fisk, skaldjur, nötter, 
baljväxter inklusive jordnötter och spannmål (1). Överkänslighetsreaktioner mot nötter och fröer 
är oftast IgE-medierade, dvs. allergiska. Symtomen vid allergiska reaktioner kan vara allt ifrån 
klåda i mun och svalg till livshotande anafylaktiska reaktioner. De som utvecklar allergi mot 
nötter redan under barndomen får särskilt svåra reaktioner. Nötallergi kan dock uppträda i alla 
åldrar (2). Eftersom nötter kan ge upphov till mycket allvarliga reaktioner hos den som är 
allergisk måste livsmedelsproducenterna iaktta stor försiktighet, så att inte nötter förekommer 
odeklarerade eller som föroreningar i livsmedel. 
 

Olika ätliga frukter kan vara släkt med varandra, vilket innebär att de innehåller samma eller 
liknande proteiner, s.k. korsreagerande allergener. Släktskap kan vara viktigt att känna till så att 
den allergiske kan undvika produkter från närbesläktade arter. Släktskap innebär dock inte 
automatiskt att den allergiske reagerar på alla växter inom en botanisk familj. Korsreaktivitet kan 
dock även förekomma mellan obesläktade arter (2). 
 

De flesta nötter och fröer är rika på fett (vanligtvis 45-78%), vilket anses vara nyttigt, då det 
mesta av fettet är omättat. Många studier har utförts där man undersökt om nötter i den dagliga 
kosten minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar (3).  
 

Nöten makadamia odlades ursprungligen av aboriginerna i Australien, men odlas numera 
kommersiellt i Australien, Kalifornien och på Hawaii. Namnet på nöten uppkom till minne av 
John Macadam (1827-1865), en framstående kemist från Australien. Makadamianöten kallas 
också Australian nut eller Queensland nut (4). 
 

Makadamiaträd kan bli 15 meter höga. Bladen är läderartade och ständigt gröna, blommorna är 
crèmevita. Det växer 8-20 frukter per stängel och mognadstiden är 8 månader. Nötterna faller till 
marken när de är mogna och plockas antingen manuellt eller maskinellt varefter de torkas. 
Makadamianötter äts mest som snacks eller används i sallader, bakverk och choklad. De säljs ofta 
på gourmetavdelningar och anses vara bland de finaste nötterna i världen. Skalet är mycket hårt 
och tjockt, men själva kärnan, nöten, är benvit och söt. Nötterna är besvärliga att skala och ganska 
svåra att rosta, därför säljs de alltid skalade och även rostade. De är då dubbelt så stora som en 
hasselnöt. Makadamianöten är än så länge ovanlig i Sverige, men importen ökar (5).  
 

Makadamianöten innehåller 78% fett, varav 80% är enkelomättat, vilket gör det till den fetaste 
nöten som man känner till (6). Nästan 10% är protein och 7,5% är kolhydrater (7), men nötterna är 
även rika på fibrer och kalcium. En studie antyder att oljan som utvinns ur makadamianötter kan 
ha samma välgörande effekt på det kardiovaskulära systemet som olivolja (8). 
 

Makadamianöten finns som flera arter, men det är bara en, Macadamia integrifolia, som är 
kommersiellt viktig (5). Makadamia tillhör familjen Proteaceae, men har inget känt släktskap 
med andra nötter, fröer eller frukter. Det finns endast ett fåtal fall beskrivna där makadamianötter 
orsakat allergiska reaktioner, dock inget dokumenterat fall i Sverige. En ökad konsumtion i 
Europa kommer antagligen leda till en ökad allergi mot makadamianöt. Allergireaktionen orsakas 
av specifika IgE-antikroppar som med immunoblotting visats binda bl.a. till ett protein med en 
molekylvikt på 17,4 kDa (9).  

Makadamianöten tillhör de nötter som alltid måste deklareras enligt en ny lagstiftning inom EU. 
(10). Sverige måste därmed få fram en tillförlitlig och specifik metod för att detektera 
makadamianötter i livsmedel.  
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Livsmedelsverket använder immunologiska metoder baserade på antikroppar för att påvisa 
förekomst och bestämma mängden av proteiner från olika nötter i livsmedel. Som ett komplement 
till de immunologiska används även DNA-metoder. Syftet med denna studie var att sätta upp en 
metod för påvisande av makadamianöt i olika livsmedel.  

 
Två proteiner från makadamianöt (Macadamia integrifolia) renades fram, ett med 

molekylvikten med 20kDa och ett på 50kDa, vilka användes för immunisering av två kaniner. 
Primärt skulle specificiteten hos de framtagna antiserumen utvärderas med immunodiffusion bl.a. 
för att undersöka eventuell korsreaktion med andra nötter och fröer. Sekundärt skulle möjligheten 
att kvantifiera makadamianöt i lösning med raketimmunelektrofores, ELISA eller immunoblotting 
utvärderas. Tredje målet var att bestämma detektionsgräns och kvantifieringsgräns av 
makadamianöt i modellsubstanser (choklad). 
 

Förutom de immunologiska metoderna skulle en specifik metod för detektion av DNA från 
makadamianöt sättas upp. Efter sökning i databasen GenBank valdes vicilin som målsekvens för 
amplifiering med realtids-PCR (Polymerase Chain Reaction).  
 
 
 
MATERIAL och METODER 
 
Protein från makadamianöt 

Under hösten 2004 isolerades protein från makadamianöt enligt Klein et al. (11). Av 20g 
skalade makadamianötter utvanns 580mg frystorkat protein. Av det frystorkade proteinet bereddes 
lösningar i Tris/glycin-buffert, 0,02% NaN3 (natriumazid), pH 8,7 med två olika koncentrationer: 
1mg/ml respektive 2,5mg/ml. 
 
 
Immunisering av kaniner 

Innan projektet började analyserades de isolerade proteinerna med polyakrylamidgel (se metod) 
vilket visade att de dominerande proteinerna var på 20kDa respektive 50kDa. Dessa två proteiner 
extraherades från gelen och användes för immunisering av varsin kanin, vilket utfördes enligt 
tabell 1 av AgriSera AB, Vännäs. De erhållna antisera kallades därmed ’Mac 20’ - det utskurna 
proteinbandet med molekylvikt ca 20kDa - och ’Mac 50’ - det utskurna proteinbandet med 
molekylvikt ca 50kDa. Fyra olika tappningar av de båda antiserumen testades med 
immunodiffusion, raketimmunelektrofores och/eller immunoblotting. Som konfirmering att 
antikroppstitern ökade, utförde AgriSera AB en ELISA (enzyme linked immuno sorbent assay), 
vars resultat vi fick ta del av (Fig 13). 
 
 
 
Tabell 1. Schema för immunisering av kaniner med protein på 20kDa respektive 50kDa. Immunisering 
skedde i FCA (Freunds kompletta adjuvans) respektive FIA (Freunds inkompletta adjuvans). De olika 
tappningarna analyserades med immunoblotting (IB), immunodiffusion (ID) och raketimmunelektrofores 
(RIE). 
 
Immunisering 200μg + FCA 100μg + FIA 100μg + FIA 100μg + FIA 

Tappning  1 2 3 4 

Analys  ID, RIE, IB RIE, (ELISA*) ID ID, IB, RIE 
 
*Utfördes av AgriSera AB 
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Livsmedelsprover 

För att kontrollera metodernas specificitet extraherades både proteiner och DNA från när-
besläktade nötter och fröer. Dessa var makadamianöt, pekannöt, mandel, aprikoskärnor, 
cashewnöt, pinjenöt (enbart till DNA), pistagemandel, kastanjekärnor (enbart till proteinextrakt) 
hasselnöt, valnöt och paranöt. För att kontrollera metodernas detektionsgräns i livsmedel gjordes 
protein- och DNA-extrakt även på modellsubstanser.  

Modellsubstanser tillverkades av makadamianöt som maldes noggrant och blandades med 
smält, ljus blockchoklad (Fazer) så att koncentrationerna 5%, 1%, 0,5%, 0,1% och 0% 
makadamianöt i choklad erhölls. 

Proteinextrakt: Nötterna maldes i kaffekvarn och 2g av den finfördelade nötmassan överfördes 
till ett 10ml glasrör med propp. Tris/Glycin-buffert, pH 8,7, 0,02% NaN3 fylldes på glasröret upp 
till ca 8ml. Rören ställdes på ultraljudsbad i 2 timmar, 45°C. Blandningen homogeniserades med 
jämna mellanrum på Vortex. Buffert tillsattes upp till 10ml, blandningen överfördes till 
centrifugrör och centrifugerades vid 16000 g, 10 minuter, 5°C. Supernatanten från vardera röret 
fördelades på två Ellermanrör och förvarades vid 4°C. 

DNA extrakt: Nötterna maldes i kaffekvarn och från 100 mg av den finfördelade massan 
extraherades DNA enligt SLV-metod SLV K2m-237.6-f ’Isolering av DNA’, som bygger på en 
beskrivning i DNeasy® Tissue Handbook från Qiagen (12). Koncentrationen DNA i proverna 
avlästes på spektrofotometer vid 260nm. Efter beräkning späddes alla prov med vatten till 20ng/μl 
för vidare PCR-analys.  

 
 

Isolering av antigen med gelfiltrering  
Gelkulorna (Sephadex® G-100) packades i kolonner (1cm x 60cm respektive 3cm x 40cm) 

enligt tillverkarens instruktioner i häftet ’Gel filtration Principles and Methods, Pharmacia 
Biotech’ (13). Två ml makadamiaprotein (2,5mg/ml) separerades på vardera kolonnen och 
absorbansen för fraktionerna avlästes vid 280nm. Två toppar erhölls från vardera kolonnen (Fig 
1). Fraktionerna (topparna) poolades (pool I och pool II från första kolonnen och pool III [först 
toppen] från andra kolonnen) och dialyserades mot 0,9% NaCl under 24 timmar med fyra byten 
av buffert. Dialysaten frystorkades och förvarades vid 4°C innan de användes som prov vid 
immunoblotting, immunodiffusion och raketimmunelektrofores.  
 

Fraktioner 1-20 till Sephadex G-100
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Figur 1. Gelfiltrering (Sephadex® G-100) med makadamiaprotein 2,5mg/ml. Y-axeln visar 
absorbansen hos fraktionerna i den första gelkolonnen (1cm x 60cm) där två toppar 
erhölls. 
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Polyakrylamidgelelektrofores  
Innan mitt projekt påbörjades kördes polyakrylamidgelelektrofores med makadamiaprotein-

lösning (2,5ml/ml) som prov, för att separera proteinerna före immunisering av kanin. Under 
projektets gång upprepades detta för att erhålla ytterligare protein. Även utvalda fraktioner från 
första gelfiltreringen (kolonn med måtten 1x 60cm) (Fig 1) kördes ut på gel. Proteinprovet (65µl) 
blandades med 25µl provbuffert (NuPAGE® NP0007) och 10µl reduceringsreagens (NuPAGE® 
NP0004) i ett 1,5 ml Eppendorfrör och värmdes vid 70°C i 10 minuter. Proverna (10-30µl) sattes 
sedan i brunnarna på en 4-12% Bis-Tris Gel (NuPAGE®, Novex, Invitrogen) och i en brunn 
applicerades molekylviktsmarkör; Mark12™ MW Standard (Invitrogen) alternativt SeeBlue 
(Invitrogen). Elektroforesen skedde enligt tillverkarens instruktioner (14,15).  
Separationen fick pågå tills färgfronten nådde nederkanten på gelen, ca 1 timme vid 140V och 
80mA. Efter separationen färgades proteinbanden med Coomassie-blått alternativt överfördes 
proteinerna till nitrocellulosafilm för immunoblotting. Coomassiefärgad gel avfärgades i metanol: 
ättiksyra: vatten i förhållandet 3:1:6.  
Immunoblotting 

Provupparbetning för immunoblotting utfördes enligt samma instruktion som för 
polyakrylamidgelelektrofores (se ovan).  

Den första immunoblottingen utfördes med makadamianötprotein (2,5mg/ml) som applicerades 
i olika mängd på gelen (25; 37,5; 50 och 62,5µg) i duplikat. Nitrocellulosamembranet delades och 
ena halvan inkuberades med antiserum Mac 20 och andra halvan med antiserum Mac 50.  

Den andra immunoblottingen utfördes med de frystorkade proteinerna från gelfiltreringen (pool 
I, II och III) som applicerades på gelen tillsammans med en lösning av makadamianötprotein 
1mg/ml. Nitrocellulosamembranet delades och ena halvan inkuberades med antiserum Mac 20 
och andra halvan med antiserum Mac 50.  

Det sista blottingexperimentet utfördes på två geler (duplikat) med modellsubstanserna, dvs. 
proteinextrakt av choklad innehållande olika koncentrationer av makadamianöt (0%, 0,1%, 0,5%, 
1% och 5%). En standardserie av makadamianötprotein (32µg/ml; 63µg/ml; 125µg/ml och 
250µg/ml) applicerades också på gelerna. Det ena nitrocellulosamembranet blottades med 
antiserum Mac 20 och det andra membranet med antiserum Mac 50. Proteinerna separerades först 
i en 4-12% Bis-Tris Gel (NuPAGE®, Novex, Invitrogen) med 10 brunnar i en Xcell II™ Mini-Cell 
(Invitrogen) enligt principen för polyakrylamidgelelektrofores (14, 15). Därpå överfördes 
proteinerna elektroforetiskt till ett nitrocellulosamembran. Ett nitrocellulosapapper i samma 
storlek som gelen blöttes i överföringsbuffert beredd av 255ml vatten, 30ml metanol, 15ml 
’Transfer Buffer’ (NuPAGE® NP0006) och 300μl antioxidant (NuPAGE® NP0005). Även fyra 
skumgummisvampar och två filtrerpapper blöttes i bufferten. Membranet placerades 
blottingcellen i Xcell II™ Mini-Cell (Invitrogen) (Fig 2). Blottingcellen fylldes sedan med 
överföringsbuffert och den yttre kammaren fylldes med vatten.  

 
 
Figur 2. Gelen och nitrocellulosamembranet placeras i blottingboxen med tillhörande skumgummisvampar 
och filtrerpapper. Källa: Metod för körning av Novexgeler och blotting av dessa (16). 
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Överföringen av proteinerna från gelen till nitrocellulosamembranet skedde elektroforetiskt vid 

25V och 190mA i ca 1 timme. Nitrocellulosamembranet färgades med Ponceau S-lösning 0,1% 
(w/v) (Sigma) 5-10 minuter för att kontrollera att proteinerna överförts och positionen av 
proteinbanden. Efter tvätt med vatten framträdde banden och nitrocellulosamembranet scannades. 
Membranet avfärgades med 0,9% NaCl-lösning för att sedan immunofärgas. En PBST 
spädningsbuffert gjordes av 1,28g Na2HPO4 · 2 H2O  (7,2 mM),  0,44 g NaH2PO4  ·  2 H2O  
(2,8mM) och 8,77 g NaCl  (0,15M) som löstes i 800ml vatten och pH-justerades till 7,0. 3 ml 
Tween (R) 20 (0,3%) tillsattes och bufferten späddes till 1000 ml. Membranen lades i 
blockeringsbuffert (50μl Gelatin Teleostean 45% (Sigma) blandat i 50ml PBST spädningsbuffert) 
över natt för att förhindra ospecifik bindning. Därpå tillsattes 100μl av antiserum i 10ml PBST till 
en petriskål med membranet på skak. Efter 30 minuter hälldes bufferten av och ny PBST tillsattes, 
en procedur som upprepades tre gånger. Sekundär antikropp (10µl, get anti-kanin (Sigma)) och 
10ml PBST tillsattes till membranen. Petriskålen skakades i ytterligare 30 minuter, varpå 
membranet tvättades fyra gånger med PBST. Enzymmärkt antikropp (5µl, PAP-komplex Z0113 
peroxidas-kanin antiperoxidas, Dakopatts A/S) och 10ml PBST tillsattes och blandningen 
skakades i 30 minuter. Membranen tvättades fyra gånger med substratbuffert (0,01M Trisbuffert, 
pH 7,6) och slutligen tillsattes substratlösningen (25mg 4-chloro-1-naphtol) löst i 5ml 95% etanol 
blandat med 45ml substratbuffert och 100μl H2O2.. Detta utfördes i dragskåp då substratet är 
giftigt. När banden hade framträtt ordentligt, efter 5-10 minuter, avbröts framkallningen genom 
sköljning med substratbuffert, varpå membranet scannades. 
 
Immunodiffusion 

Principen för immunodiffusion är att antigen och antikropp passivt får diffundera under 18-24 
timmar i en 1% agarosgel, gjuten på ett objektglas. Precipitat bildas då antikroppen möter sitt 
antigen, dvs. vid positiv reaktion. Agaros (1g) löstes under uppvärmning i 80ml Tris/Glycin-
buffert, pH 8,7. Kolven fylldes sedan till 100ml med buffert. Agaroslösningen delades upp i 
provrör om 11ml per rör. Provröret med agaroslösning värmdes i kokande vattenbad tills 
lösningen var klar och genomskinlig. Därefter pipetterades 3,5ml av agaroslösningen på ett 
objektglas. När gelen stelnat placerades den i fuktkammare vid 4°C. Hål (brunnar) (2,5-3mm i 
diameter) stansades med hjälp av en mall, vilken bestod av ett hål i mitten omgivet av 6 perifera 
hål. 

För att undersöka specificitet och känslighet hos antiserumen applicerades 9μl och 18 µl av 
respektive antisera (Mac 20 eller Mac 50) i mittbrunnen på agarosgelen. Till övriga brunnar sattes 
4,5μl och 9 µl av extrakt av makadamianöt, renat protein från makadamianöt och poolat material 
från separation av proteinerna på Sephadex G-100. Dessutom undersöktes andra nötters reaktivitet 
med de båda antiserumen.  

Gelerna placerades i en fuktkammare vid 4°C över natt, varpå vita precipitationslinjer uppstår 
vid positiv reaktion. Icke-precipiterade proteiner i gelen lakades ur med 0,9% NaCl i 60 minuter. 
Sedan pressades gelerna under ett fuktat papper med flera lager filtrerpapper och en tyngd ovanpå 
i ca 20 minuter, följt av urlakning i vatten i ytterligare 60 minuter. Efter press torkades gelerna 
med hårtork. Precipitationslinjerna färgades med 0,1% amidosvart i 10 minuter. Överskott av färg 
tvättades bort med en blandning av metanol: ättiksyra: vatten (3:1:6). Gelerna fick sedan lufttorka. 
 
Raketimmunelektrofores  

Metoden bygger på att antigenet, som är negativt laddat, långsamt vandrar mot den positivt 
laddade anoden i en agarosgel innehållande antikroppar. Antigenet binder till antikropparna och 
bildar komplex som växer i storlek så länge antigenet är i överskott. När ekvivalens uppnåtts faller 
komplexet ut i gelen och får en ”raketform”. Höjden på raketen är proportionell mot 
koncentrationen antigen. Genom jämförelse med kända koncentrationer kan mängden antigen i 
proverna bestämmas.  
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Buffertstrips av 2,0% w/v agaroslösning gjöts av 0,6g agaros (IEF, Amersham Biosciences) löst 
i 30ml buffert Tris/glycinbuffert (0,25M Tris, 1,25M glycin, pH 8,7) genom värmning under 
omrörning. Lösningen fick svalna till 70°C innan den hälldes i tomma plastförpackningar (Phast 
gel buffer strips, Amersham Biosciences). Stripsen förvarades i fuktkammare vid 4°C.  

Till gjutning av agarosgeler vägdes 140mg Pronarose agaros (AB Kemila) in i en E-kolv och 
10ml Tris/glycin-buffert, pH 8,7, tillsattes. Agaroslösningen värmdes på vattenbad under 
omrörning tills den blev genomskinlig. Agarosen överfördes till graderade provrör, 2,2ml per rör, 
som fick stå i det varma vattnet tills gjutningen gjordes. Lösningen fick svalna till 60°C innan 
olika mängd (20-100µl) av antikropparna tillsattes. Lösningen hälldes ut på plastfilm (Gelbond™ 
0,2mm) med måtten 45x52 mm, placerad med den hydrofila sidan upp på en vågrät glasskiva 
under en värmelampa så att temperaturen vid ytan på glasskivan blev ca 60°C. Lösningen 
fördelades över ytan med rörkanten och värmelampan stängdes av. Gelen fick stelna några 
minuter och förvarades sedan i fuktkammare i 4°C. 

Med hjälp av en mall gjordes 9 brunnar med en hålstans med 2mm diameter. I de stansade hålen 
på gelen applicerades 1,5µl standard i respektive brunn.  

För konstruktion av standardkurva användes makadamiaprotein (2,5mg/ml) med 
Tris/glycinbuffert pH 8,7, vilket späddes till följande koncentrationer: 1mg/ml; 0,5mg/ml; 
0,25mg/ml; 0,125mg/ml; 0,063mg/ml; 0,031 mg/ml; 0,016mg/ml. Vid sista 
raketimmunelektroforesen användes även de frystorkade fraktionerna från gelfiltreringen.  
Buffertstripsen, två per gel, placerades i hållarna så de fick god kontakt med gelen. Elektrofores 
skedde vid 100 V, 25 mA, 7W vid 15°C och fick pågå till 100 AVh uppnåtts, ca 1 timme och 20 
minuter. Efter elektroforesen lakades icke-precipiterade proteiner ut ur gelen med 0,9% NaCl i 30 
min och pressades under filtrerpapper. Gelen lades i vatten i 30 minuter och pressades igen, innan 
den torkades. Gelen färgades i PhastSystemTM Development Unit (Amersham Biosciences) med 
en färglösning beredd av 4,0g ammoniumsulfat löst i 180ml 10% ättiksyra och 20ml stamlösning 
(en tablett PhastGel Blue R, Pharmacia, löst under omrörning med 80ml metanol). Därefter 
tvättades gelen i 2 minuter vid 50°C med metanol: ättiksyra: vatten (3:1:6), följt av 10% ättiksyra 
i vatten i 5 respektive 10 minuter. Efter avslutad färgning torkades gelen med hårtork. 
 
PCR –uppsättning av ny metod 

Genom att med realtids-PCR analysera en specifik del av DNA från ett prov kan man avgöra 
från vilken art DNA kommer. Vid PCR amplifieras det DNA-segment som flankeras av de 
sekvenser till vilka de valda primrarna binder. Amplifieringsprocessen kan följas cykel för cykel 
med hjälp av flouroscens. Detta görs möjligt genom tillsats av SYBR Green I som binder till 
dubbelsträngat (ds) DNA, vilket leder till en flerfaldig ökning av fluorescensen. Ju fler 
dubbelsträngade kopior som producerats, desto starkare blir signalen från SYBR Green I (17). Till 
slut blir signalen tillräckligt stark och fluorescensen överstiger tröskelvärdet för detektion, vilket 
kallas kurvans Ct-värde (cycle treshold) och mäts i cykelantal.  

PCR-produktens identitet konfirmeras genom bestämning av den bildade nukleinsyrans 
smältpunkt (18). En PCR-produkts smältpunkt är unik och bestäms av produktens längd, GC-
innehåll samt sekvens. Som en extra konfirmering av PCR-produktens identitet kan dess storlek 
bestämmas med agaroselektrofores, men det är i normalfallet inte nödvändigt (19).  

För att få realtids-PCR-analysen specifik, behövs en probe som binder specifikt till den bildade 
produkten. På proben sitter en flouroscerande molekyl och en hämmande molekyl, vilken hindrar 
den fluorescerande molekylen att utsöndra ljus. Då dsDNA syntetiseras, faller proben isär och 
fluorescerar därmed. 

Under hela försöket beräknades Mastermixen så att det per brunn fanns 25μl TaqMan SYBR-
Green I Dye (2x) (Applied Biosystems) eller 25μl TaqMan Universal PCR Mastermix (Applied 
Biosystems), 5μl forward (F) primer, 5μl reverse (R) primer och 5μl probe eller 5μl vatten. Som 
negativa kontroller användes vatten samt genmodifierad majs (1% GA21 respektive 1% Bt11). 
Alla PCR amplifieringar kördes enligt instruktionen till ABI Prism 7900HT Sequence Detection 
System (18). 
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Realtids-PCR-programmet med SYBR Green I Dye bestod av tre steg. I steg 1 aktiverades Taq-
polymeraset vid 95°C under 10 minuter. Under steg 2 pågick amplifieringen i 45 cykler, där en 
cykel var 95°C i 15 sekunder (denaturering) följt av 60°C i 1 minut (annealing och extension). 
Steg 3 var ett dissociationssteg som pågick 95°C i 15 sekunder, 60°C i 15 sekunder och slutligen 
95°C i 15 sekunder under kontinuerlig fluorescensmätning. De erhållna PCR-produkternas storlek 
bestämdes med hjälp av en DNA storleksmarkör (50 bp DNA Ladder Gene Ruler™, Fermentas) 
efter elektrofores på 2% agarosgel. Gelen färgades med etidiumbromid för att synliggöra DNA.  

Realtids-PCR-programmet med TaqMan Universal PCR Mastermix bestod av två steg. I steg 1 
aktiverades UNG (Uracil N-glykosylas) vid 50°C under 2 minuter. Under steg 2 pågick 
amplifieringen i 45 cykler, där en cykel var 95°C i 15 sekunder (denaturering) följt av 60°C i 1 
minut (annealing och extension). 
 
Design av primers och probe 

Sökning i databasen GenBank visade att sekvenser hos Macadamia integrifolia som kodar för vicilin 
är väl karaktäriserade. Utifrån denna information designades två olika primerpar med hjälp av 
programmet Primer Express, Applied Biosystems. Primers köptes från Thermo Electron GmbH. 
Samtliga primers levererades frystorkade och löstes upp i vatten till en koncentration av 100μM 
(stocklösning).  

Amplikonlängden var 80 respektive 71 baspar.  
 

MiVicilin 1416F 5’-CGA AGT CAA ACC TGA GGA CTA CAG-3’  

Primerpar 1 MiVicilin 1495R 5’-TGG ATC CCT GGG TGA CGT T-3’ 

MiVicilin 1730F 5’-ACG AGA ACC TGC TGC TTT TTG-3’  

Primerpar 2 MiVicilin 1800R 5’-TCT CCC CGC GAG GAA GTT-3’ 

 
Proben MiVicilin1755-Taq 5’ 6FAM-TGG AAT CAA TGC CCA AAA CAA CCA CG—TMR 

3’ (FAM-flouroscent, TMR-quercher) köptes från TIB MolBiol. 
 
Primerparens specificitet 

Ingen signifikant homologi med andra arter än makadamia kunde påvisas teoretiskt genom 
BLASTn-sökningar på valda primerpar.  

Specificiteten hos de båda primerparen testades mot olika nötter (Makadamianöt, pekannöt, 
mandel, aprikoskärnor, cashewnöt, pinjenöt, pistagemandel, hasselnöt, valnöt, paranöt).   
Amplifiering med primerpar 1 gjordes av TaqMan SYBR-GreenI Dye, 15pmol MiVicilin 1416F, 
15pmol MiVicilin 1495R och vatten (istället för probe). Amplifiering med primerpar 2 bereddes 
av TaqMan SYBR-GreenI Dye, 15pmol MiVicilin 1730F, 15pmol MiVicilin 1800R och vatten. 
Av respektive blandning tillsattes 40μl till valda brunnar på en mikrotiterplatta (96 hål). DNA 
(10μl 20ng/μl) från nötterna sattes i duplikat till plattan. På plattan placerades en självhäftande 
plastfilm, därefter centrifugerades den vid 10 000 g ca 30 sekunder. Därpå kördes PCR 
reaktionen.  

Smältpunkten med de båda primerparen varierade mellan 80,0 och 80,6ºC. Från 
dissociationskurvorna från smältpunktsanalysen kan konstateras att primerpar 2 ger bäst resultat 
med få störningar (t.ex. att DNA från andra nötter amplifieras) och få bildningar av ’primer-
dimer’ (primrar binder till varandra). Enbart primerpar 2 användes därför i fortsatta försök (Fig 3).  
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Figur 3. Smältpunktsanalys där primerpar 2 testades mot olika nötter. Amplifiering uppkom med flera 
nötter, men även majs och vatten, vilket tyder på ’primer-dimer’ i vissa fall (primers binder till varandra). 
Den dominerande toppen utgörs av makadamianöt, som hade sin smältpunkt vid 80,0°C. 
 
 
För att konfirmera PCR-produkternas identitet storleksbestämdes de på 2% agarosgel  
(Fig 4). 

         
                   1    2    3   4    5    6   7     8    9   10 11  12 13  14 15 16  17 18 19   20 
Figur 4. Agarosgelelektrofores på PCR-produkterna från olika nötter med primerpar 2.  
Brunn 2-5 makadamianöt, brunn 6-7 aprikoskärnor, brunn 8-9 pinjenöt, brunn 10-11 krakmandel, brunn 12-
13 sötmandel, brunn 14-15 paranöt. Brunn 16-17 negativ kontroll majs, brunn 18-19 negativ kontroll 
vatten. Brunn 1 och 20, storleksmarkör 50bp DNA Ladder Gene Ruler™ (Fermentas).  
 
PCR med Probe 

Specificiteten hos proben testades mot olika nötter (makadamianöt, pekannöt, mandel, 
aprikoskärnor, cashewnöt, pinjenöt, pistagemandel, hasselnöt, valnöt, paranöt). Istället för 25μl 
TaqMan SYBR-GreenI Dye i Mastermixen användes i fortsättningen 25μl Taq-Man Universal 
PCR Mastermix. Amplifiering med primerpar 2 bereddes av 15pmol MiVicilin 1730F, 15pmol 
MiVicilin 1800R, Taq-Man Universal PCR Mastermix och 10pmol MiVicilin1755-Taq. 40μl 
Mastermix tillsattes till alla brunnar. DNA (10μl 20ng/μl) från respektive nöt sattes i duplikat till 
plattan.  
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Endast makadamia-DNA amplifierades vilket innebar att primerpar 2 tillsammans med proben 
MiVicilin1755-Taq var specifik för makadamianöt (Fig 5) och metoden kunde börja optimeras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figur 5. Amplifieringskurvan på ABI Prism 7900HT Sequence Detection System med specifik 
probe MiVicilin1755-Taq amplifierade enbart makadamianöt. De andra testade nötterna 
amplifierades inte. 
 
Optimering av primerkoncentration 

För att undersöka vilken kombination av primerpar 2 som var optimal, dvs. gav bäst 
amplifiering, späddes paret till följande koncentrationer: 0,5μM; 1,5μM; 3μM; 9μM. Bäst 
amplifiering innebar lägst Ct-värde (cycle treshold) och högst fluorescens. Av respektive primer 
sattes 5μl till brunnarna i kombination F/R så att alla koncentrationsalternativ uppfylldes, totalt 16 
stycken. Mastermix, 30μl, (Taq-Man Universal PCR Mastermix och 10pmol MiVicilin1755-Taq) 
tillsattes till alla brunnar. 10μl DNA (20ng/μl) sattes till respektive brunn till slutvolymen 50μl.  

Från de erhållna kurvorna avgjordes att kombinationen 1,5μM MiVicilin 1730F och 9μM 
MiVicilin 1800R gav effektivast amplifiering. Genomgående kan nämnas att 9μM MiVicilin 
1800R var den viktigaste parametern, då koncentrationen av MiVicilin 1730F inte spelade lika 
stor roll. 
 
Optimering av probekoncentration 

Då den optimala koncentrationen av primer bestämts, optimerades koncentrationen av probe. 
Mastermix, 30μl, (Taq-Man Universal PCR Mastermix, 10pmol MiVicilin 1730F och 45pmol 
MiVicilin 1800R) tillsattes till alla brunnar. Proben späddes till 0,5μM; 1μM; 1,5μM; 2μM; 
2,5μM och 5 μl sattes i duplikat till plattan. Makadamia-DNA (10µl, 20ng/μl) sattes till alla 
brunnar.  

Alla koncentrationer av proben gav en bra amplifiering, men 1,5μM valdes då den gav snabb 
och bra amplifiering samtidigt som 1,5μM var en relativt låg koncentration. Därmed gick det åt 
mindre probe per körning. Proben var relativt dyr och det var därför önskvärt att hålla 
koncentrationen på en låg nivå.  
 
Detektionsgräns – LOD (Limit of Detection)  

Metodens detektionsgräns fastställdes på följande sätt: 40μl Mastermix (Taq-Man Universal 
PCR Mastermix, primerpar 2 och 10pmol MiVicilin1755-Taq) tillsattes per brunn. För att 
efterlikna verkligheten med omkringliggande DNA som kan störa, användes soja-DNA som  
bakgrunds-DNA för makadamia. Till alla brunnar sattes 5μl soja-DNA (40ng/μl). DNA från 
makadamianöt späddes med vatten till följande koncentrationer: 0,4; 0,04; 0,02; 0,01; 0,004; 
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0,002 och 0,0004ng/μl (1%; 0,1%; 0,05%; 0,025%; 0,01%; 0,005%; 0,001%). Makadamia-DNA 
(5µl) sattes på plattan i triplikat.  

Detektionsgränsen bedömdes enligt amplifieringskurvorna ligga någonstans mellan 2-4pg 
makadamia-DNA (0,01% och 0,005%) (Fig 6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Amplifieringskurvan av olika koncentrationer av makadamia-DNA med soja som bakgrundsDNA, 
för bestämning av detektionsgränsen. Ct-värdet förskjutes till höger med lägre koncentration makadamia-
DNA. För att detektionsgränsen skulle bli pålitlig utfördes testet tre gånger. 
 
Effektivitetstest 

Effektivitetstest gjordes för att undersöka hur effektiv amplifieringsreaktionen är. Testet gjordes 
3 gånger för att öka pålitligheten. 40μl mastermix (Taq-Man Universal PCR Mastermix , 
primerpar 2 och MiVicilin 1755-Taq) tillsattes per brunn. DNA från makadamianöt späddes med 
vatten till följande koncentrationer: 20; 2; 0,2; 0,02; 0,002 och 0,0002ng/μl (analys 1) samt 20; 2; 
0,2; 0,02 0,01 och 0,005ng/μl (analys 2 och 3). Tio mikroliter DNA per koncentration sattes till 
plattan i triplikat. PCR kördes enligt samma betingelser som beskrivits tidigare på ABI Prism 
7900HT Sequence Detection System. 

 
  Resultatet erhölls i form av standardkurvor där lutningen avgjorde hur effektiv metoden var (Fig 
7). Medelvärdet av tre körningar gav lutningen -3,55. Genom beräkningen 
(10-1 / lutning ) visades en effektivitet på 1,91.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7. Spädningsserie av makadamiaDNA för att undersöka effektiviteten av amplifieringen. Ju mindre 
mängd DNA, desto senare skedde amplifieringen. Resultat erhölls i form av standardkurva där lutningen 
avgjorde metodens effektivitet. Effektivitetstestet utfördes tre gånger. Medelvärdet av tre körningar gav 
lutningen -3,55.  
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RESULTAT 
 
Isolering av antigen med polyakrylamidgel 

Med makadamiaproteinlösningen (2,5mg/ml) erhölls två dominerande band efter färgning av 
gelen med Coomassieblått. Med molekylviktsmarkörernas hjälp uppskattades proteinernas 
molekylmassa till ca 20 respektive 50kDa (Fig 8). Motsvarande områden i gelen skars ut och 
användes för immunisering av två kaniner (detta skedde innan detta arbete påbörjades). 
Ytterligare en gel kördes och de utskurna banden från denna gel förvarades vid 4°C för ev. 
fortsatta studier.  

 

                                

50kDa 

20kDa 

           1    2   3   4    5    6   7    8   9   10 
 
Figur 8. Separation av med makadamialösning (2,5mg /ml) på 4-12% Bis-Tris Gel (NuPAGE®, Novex). 
Brunn 2-10, 30µl makadamiaprotein. Brunn 1, 10µl markör Mark12™ MW Standard (Invitrogen). De 
dominerande proteinerna har molekylmassan 20kDa respektive 50kDa. 
 
  Även de utvalda fraktionerna från första gelfiltreringen Sephadex G-100 analyserades på 
polyakrylamidgel, vilka gav endast mycket svaga proteinband (Fig 9). Fraktionerna 2-7 innehöll 
material med molekylmassa runt 20kDa medan fraktion 12-14 innehöll material med lägre 
molekylmassa runt 10kda. Mest material återfanns runt 20 kDa. 
 
 

                                                                                                                                       
                                     

20kDa 

                       1    2   3   4    5    6    7    8    9   10 

6-10kDa 

Figur 9. Separation på polyakrylamidgel av utvalda fraktioner från första gelfiltreringen (Sephadex® G-
100) (gelkolonn 1cm x 60cm). Brunn 1-9 fraktion 2-7 och fraktion 12-14. Brunn 10, markör Mark12™ 
MW Standard (Invitrogen). Separationen gav endast mycket svaga proteinband trots inkubation i flera 
dagar i Coomassieblått.  
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Immunoblotting 
Immunoblotting av olika koncentrationer av makadamianötprotein (25-62,5µg per brunn) visade 

att samtliga mängder makadamiaprotein syntes tydligt. Huvuddelen av antikropparna i antiserat 
Mac 20 var riktade mot proteinet med storleken 20 kDa. Antiserum Mac 50 var huvudsakligen 
riktat mot proteinet med storleken 50 kDa (Fig 10). 

 

           
                       

50 kDa

20 kDa

    1    2   3   4    5    6  7    8    9  10 a  b   1    2   3   4    5    6  7    8   9  10

Figur 10. Immunoblotting av makadamiaprotein 2,5mg/ml på 4-12% Bis-Tris Gel (NuPAGE®, Novex). 
Brunn 2 och 9, 62,5μg makadamiaprotein, brunn 3 och 8, 50μg makadamiaprotein, brunn 4 och 7, 37,5μg 
makadamiaprotein och brunn 5 och 6, 25μg makadamiprotein. Blotting skedde med antiserum Mac 20 
tappning 4 (brunn 1-5) och antiserum Mac 50 tappning 4 (brunn 6-10). Brunn 1 och 10 markör Mark12™ 
MW Standard (Invitrogen). (a) Färgning med Ponceau S-lösning 0,1% (w/v) (Sigma). 

 
Immunoblotting av pool I och pool III, visade att de största topparna från gelfiltreringen 

innehöll huvudsakligen material runt 20 kDa, reaktivt med antiserat Mac 20. Viss reaktivitet men 
svagare erhölls även med Mac 50. Även makadamialösningen (1mg/ml) gav material, främst runt 
20 kDa. 

Immunoblotting av modellsubstanser visade att båda antiserumen kunde detektera den lägsta 
koncentrationen av makadamianöt i choklad (0,1%), vilket motsvarar 100 mg nöt/100g choklad. 
Av färgningen att döma kan betydligt lägre halter detekteras. Den lägsta koncentrationen av 
standard var 32µg protein per ml lösning. Också vid denna nivå erhölls synliga band med de båda 
antiserumen, Mac 50 bedöms ge kraftigare immunofärgning (Fig 11).  

 

                1  2   3  4 a   5   6   7  8   9  10  b   1  2   3  4  5   6   7  8   9  10 
Figur 11. Immunoblotting av modellsubstanser med antiserumen Mac 20 (a) och Mac 50 (b) på två 
NuPAGE® 4-12% Bis-Tris Gel (Novex). Brunn 2, 20μl extraherad modellsubstans med 0% 
makadamianöt. Brunn 3, 20μl extraherad modellsubstans med 0,1% makadamianöt. Brunn 4, 20μl 
extraherad modellsubstans med 0,5% makadamianöt. Brunn 5, 20μl extraherad modellsubstans med 1% 
makadamianöt. Brunn 6, 20μl extraherad modellsubstans med 5% makadamianöt. Brunn 7, 20μl 
makadamiaprotein 32μg/ml. Brunn 8, 20μl makadamiaprotein 63μg/ml. Brunn 9, 20μl makadamiaprotein 
125μg/ml. Brunn 10, 20μl makadamiaprotein 250μg/ml. 
Brunn 1, 10μl SeeBlue-markör (NuPAGE Bis-Tris MES).  
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Immunodiffusion 
Tre olika tappningar av antisera undersöktes. Endast den sista tappningen av Mac 20 gav 

precipitation med extrakt av makadaminöt, renat protein och med pool I respektive pool III från 
gelkromatografin (Fig 12). Mac 50 gav inte precipiation med någon fraktion, inte heller 
precipiterades pool II av Mac 20 antiserumet.  
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Figur 12. Immunodiffusion av olika fraktioner med antisera Mac 20 (a) och en blandning av antisera Mac 
20 och Mac 50 (b). Brunn 2 och 5, makadamianötextrakt; brunn 3, makadamiaprotein 1mg/ml; brunn 4, 
pool I från gelfiltreringen; brunn 6, pool II från gelfiltreringen; brunn 7, pool III från gelfiltreringen. Av 
alla prov sattes 4,5µl. 12a. Brunn 1, 9µl respektive 18µl av antisera Mac 20 (tappning 4). 12b. Brunn 1, 9µl 
respektive 18µl av en blandning av antisera Mac 20 (tappning 4) och Mac 50 (tappning 4).  
 
 
Raketimmunelektrofores 

Tre av tappningarna analyserades med raketimmunelektrofores med olika halter antiserum i 
gelen mellan 20µl och 100µl. Inga synliga precipitat erhölls av de två första tappningarna. Av den 
tredje tappningen erhölls mycket svaga raketer av standardlösningen (2,5mg/ml och 1mg/ml). 
 

ELISA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 13. ELISA utfördes av AgriSera AB, Vännäs. En mikrotiterplatta coatades med respektive protein 
(20kDa och 50kDa). Efter spädning (1:100; 1:1000; 1:10000; 1:100000) av proteinerna utfördes ordinär 
ELISA med antikropparna Mac 20 (blå) och Mac 50 (röd), och absorbansen mättes vid 650nm. ELISA 
utfördes även på preserum så att inga antikroppar producerats innan immuniseringen. Kurvan visar att 
antikroppstitern minskar med utspädningen av protein och att Mac 20 (blå kurva) har något högre 
antikroppstiter än Mac 50 (röd kurva).Resultatet från ELISA visade att antikroppstitrarna låg på bra nivå, 
vilket visade på god respons hos båda kaninerna.  
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PCR – sammanfattning resultat 

Specificiteten hos de båda primerparen testades mot olika nötter. Primerpar 2; forward primer 
MiVicilin 1730F 5’-ACG AGA ACC TGC TGC TTT TTG-3’ och reverse primer MiVicilin 
1800R 5’-TCT CCC CGC GAG GAA GTT-3’, valdes (Fig 3). Efter samkörning med proben 
MiVicilin1755-Taq 5’ 6FAM-TGG AAT CAA TGC CCA AAA CAA CCA CG—TMR 3’ 
konstaterades att endast makadamia-DNA amplifierades, vilket innebar att systemet var specifikt för 
makadamianöt (Fig 5). Efter optimering av primerpar 2 erhölls koncentrationerna 10pmol för forward 
primer och 45pmol för reverse primer. Optimering av probe gav bäst amplifiering med 
koncentrationen 10pmol. Detektionsgränsen bedömdes enligt amplifieringskurvorna ligga någonstans 
mellan 4-2pg makadamia-DNA (0,01% och 0,005%)  
(Fig 6). Metodens effektivitet beräknades till 1,91 (Fig 7). 
 
 
DISKUSSION 
 

Syftet med projektet var att finna en metod för att kunna detektera icke deklarerad förekomst 
eller kontamination av makadamianöt i olika livsmedel. Primärt ville man detektera protein från 
nöten med en viss känslighet, dels för att kontrollera risken för kontamination i 
livsmedelsproduktion, dels för att avgöra om en allergisk reaktion kan vara orsakad av 
odeklarerad förekomst av makadamianöt i livsmedlet.  

Mängden makadamianöt bör helst kunna kvantifieras; Om det rör sig om en förorening erhålls 
låga halter, om det rör sig om en aktivt tillsatt ingrediens fås högre halter. Dessutom är det av 
intresse att veta vilken mängd makadamianöt som kan orsaka reaktioner hos allergiker. 
Traditionellt identifieras livsmedelsproteiner med immunologiska metoder t.ex. med antikroppar 
producerade i kaniner (20). Proteiner kan också identifieras med serum från allergiker (IgE 
antikroppar), men individuella skillnader mellan olika allergikersera gör dessa metoder mindre 
lämpade för rutinanalyser.  

Immunisering av två kaniner gjordes med två olika proteiner från makadamianöt. Då respektive 
antiserum testades mot sitt immunogen (antigen) erhölls antikroppstitrar som visade på god 
respons hos båda kaninerna.  

Immunoblotting efter denaturering (del i provupparbetningen till polyakrylamidelektrofores) av 
makadamianötprotein och av fraktioner från gelfiltreringen gav resultat med båda antisera.  
Då antiserumen testades mot nativa proteiner från makadamianöt i immunodiffusion och 
raketelektrofores erhölls svaga precipitat och enbart av den sista tappningen. Bäst precipitat 
erhölls av antiserat riktat mot proteinet med molekylvikten 20 kDa.  

Skälet till svaga precipitat kan vara att då denaturerade proteiner användes vid immuniseringen, 
kommer sannolikt endast ett fåtal antikroppar att känna igen de nativa proteinerna. För att öka 
känsligheten i precipitationsmetoderna ska affinitetsrening prövas för selektion av antikroppar 
riktade mot nativa proteiner. Man kan då använda de frystorkade fraktionerna från gelfiltreringen 
att binda upp antikropparna mot. Om många proteinband avtecknar sig på immunoblottingen, 
innebär det att antikroppen reagerar mot ett flertal proteiner och således är mindre specifik. Även 
detta kan förbättras genom affinitetsrening av antikropparna. Tillsats av PEG (polyetylenglykol) i 
gelen för immunodiffusion och raketimmunoelektrofores, har i tidigare sammanhang visats sig 
bidra till tydligare precipitat. Detta kan prövas. 

Immunoblotting av modellsubstanser visade att 0,1 % makadamianöt i choklad kunde påvisas. 
För att fastställa den lägsta nivå där makadamiaprotein kan återfinnas i livsmedel, ska ytterligare 
försök med modellsubstanser göras med lägre halt av makadamianöt. Från försöket med 
modellsubstanser görs bedömningen att sannolikt kan 0,01% makadamianöt i choklad detekteras. 
En standardlösning av makadamiaprotein i nivån 0,032mg/ml detekterades. Även här bör 
metodens detektionsgräns fastställas genom fortsatta försök.  

Tröskelvärden, dvs. den lägsta dos som en allergiker kan reagera mot, har diskuterats. De 
proteiner som varit aktuella var jordnöt, mjölk, ägg, fisk och senap. Nivåer från 0,13mg upp till 
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200 mg protein anges (21). Detta kan jämföras med de nivåer som Livsmedelsverket uppmätt i 
livsmedel som orsakat allergiska reaktioner. I dessa ligger lägsta dosen på ungefär 1mg protein 
(22). Metoder som etableras bör enligt FDA (Food and Drug Adminstration, US) vara så känsliga 
att 0,5-1 mg/g (5-10 ppm) detekteras för att de ska kunna användas vid kontroll av t.ex. 
livsmedelsproduktion för att livsmedlen ska vara säkra. 

Som ett komplement till proteinmetoder kan DNA-metoder användas. Allt fler sådana metoder 
publiceras. Nyligen rapporterades en jämförelse mellan Real-Tids PCR och en sandwich-ELISA 
för detektion av jordnöt. Känsligheten av de båda metoderna låg på 10ppm (23).  

Att enbart använda DNA-metoder anses inte vara tillräckligt eftersom det är proteinet den 
allergiske reagerar på. Förekomst av DNA från t.ex. makadamianöt pekar bara på att protein 
möjligen också finns närvarande. Genom att analysera en specifik del av DNA från ett prov med 
Real-Tids PCR kan man avgöra från vilken art DNA kommer, vilket också visas i detta arbete. 
Specificiteten vid smältpunktsanalys är hög (24), men användandet av en probe ökar den 
ytterligare. Detta visades i test med ett stort antal nötter och i närvaro av annat DNA. 
Effektiviteten i metoden fastställdes till 1,91 vilket får anses vara mycket bra. Maximalt kan ett 
värde av 2 erhållas, dvs. i varje cykel av amplifieringen sker en dubblering. Vid ett lågt erhållet 
värde (1,5), kan ett nytt primerpar beställas och försöken upprepas. Men enbart effektiviteten 
avgör inte metodens värde, då t.ex. specificiteten värderas högre.   
DNA-metodens detektionsgräns är enligt mina försök 2-4ng makadamia-DNA. Fortsatta studier 
av modellsubstanser behöver göras för att fastslå detektionsgräns med DNA-metod. 
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