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ABSTRACT 
 
Unwanted fungal growth is one of the most common causes of food spoilage throughout the world, 
and is causing health risks for both humans and animals and economical losses for the food- and 
agricultural industries. In Europe the mycotoxin producing Fusarium species F. sporotrichioides, F. 
culmorum, F. poae and F. graminearum is of greatest importance, due to their production of the 
trichothecene deoxynivalenol (DON) among other mycotoxins. Today’s conventional determination 
methods of these Fusarium species is time-consuming and quicker screening methods directly on 
cereals is therefore of interest to develop. In this project a species-specific PCR-protocol targeting the 
trichodiene synthase (tri5) gene in F. sporotrichioides, F. culmorum, F. poae and F. graminearum 
was used to evaluate two different DNA-extraction methods for cereals. The PCR-protocol was first 
verified with pure fungal cultures and optimized with a PCR-gradient before it was applied on cereals. 
The PCR-gradient resulted in a background reduction in the PCR-analysis of F. sporotrichioides 
infected cereals. 
      The two methods, called the Hammer-method (cereals was crushed with a hammer) and the 
Nitrogen-method (cereals were crushed in a mortar together with liquid nitrogen), is both 
combinations of a published DNA-extraction method (CTAB-based) for cereals and a DNA-purifying 
kit (chaotropic agent-based). Within these two methods some modifications were made and a 
comparison of the results showed that the Nitrogen-method indicated to be more stable than the 
Hammer-method. Too few analyses have though been made for a definite conclusion. A verification 
of the Nitrogen-method showed that the PCR-protocol can be considered as stable and reliable also on 
cereals but the DNA-extraction method for cereals is still to be optimized and stabilized. Sonification 
of the cereals is under consideration for further tests and studies. 
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SAMMANFATTNING 
 
Mögelsvampsinfektioner av spannmålsprodukter är ett av de vanligaste problemen inom mat- och 
jordbruksindustrierna runt om i världen. Enligt FNs Food and Agriculture Organization beräknas att 
cirka 25 procent av världens spannmålsgrödor är infekterade med mykotoxinbildande mögelsvampar 
vilket kan leda till stora hälsorisker för konsumenterna och ekonomiska förluster för mat- och jord-
bruksindustrierna. Mykotoxiner är sekundära produkter från svampens ämnesomsättning som troligen 
har betydelse för svampens överlevnad, men kan ge toxiska effekter hos människa och djur. I Europa 
är mögelsvampsläktet Fusarium den vanligaste och viktigaste av mykotoxinbildande svampar och 
producerar de för jordbruksnäringen två viktigaste mykotoxingrupperna trichotechener och fumonisi-
ner.  
      På grund av den breda förekomsten av dessa Fusarium-svampar finns det idag ett behov av att 
utveckla snabba och pålitliga metoder för att detektera och identifiera mögelsvamparna redan direkt 
på de färska spannmålen. Under hösten 2002 startades projektet Bestämning av potentiella mykotoxin-
producerande Fusariumsvampar med PCR-metodik vid Mikrobiologiska enheten på Livsmedelsver-
ket i Uppsala. Projektet syftar till att utveckla en molekylärbiologisk bestämningsmetod där identifie-
ringen av svamparna sker med hjälp av dess DNA istället för via mikroskopiska undersökningar. Det-
ta examensarbete har varit en del av det projektet och har i huvudsak inriktats på att utveckla en stabil 
metod för själva utvinningen av svamp-DNA från de färska spannmålen. De slutsatser som nåtts är att 
de utvinningsmetoder som examensarbetet omfattade inte kan anses stabila i nuläget utan behöver 
utvecklas och stabiliseras ytterligare. Vad gäller de molekylärbiologiska metoderna har de kunnat 
visas stabila även på färskt spannmål. 
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1. INTRODUKTION 
 
Mögelsvampsinfektioner av spannmålsprodukter och andra grödor är ett av de 
vanligaste problemen inom mat- och jordbruksindustrin och orsakar i allmänhet 
förändringar av kvalitet hos råvarorna, så som försämrad kvalitet hos kärnan, 
försämrat näringsvärde samt bildande av illaluktande odörer (Filtenborg et al., 1996; 
Schnürer et al. 1999). Vissa av dessa mögelsvampar kan även producera 
mykotoxiner, svampgifter, som är farliga för både människor och djur (Filtenborg et 
al., 1996; Conková et al., 2003; Sudakin, 2003) och enligt FNs Food and Agriculture 
Organization beräknas att cirka 25 procent av världens spannmålsgrödor är 
infekterade med mykotoxinproducerande mögelsvampar (Mannon och Johnson, 
1985) vilket resulterar i stora ekonomiska förluster för mat- och 
jordbruksindustrierna världen över (Charmley et al., 1994). Mykotoxiner är 
sekundära metaboliter som troligen har betydelse för svampens överlevnad men kan i 
vissa fall orsaka toxiska effekter hos människor och andra ryggradsdjur redan vid 
låga doser. Andra metaboliter, till exempel penicillin, är ofarliga för människor men 
toxiska för bakterier (www.slv.se, 2004). 
 
Släktet Fusarium (F.), som man ofta finner på säd, grönsaker, frukter, buskar och 
träd är bland de mest kända av mykotoxinbildande växtpatogener och –saprofyter 
(Filtenborg et al., 1992). Fusarium producerar de för jordbruksnäringen mest 
betydelsefulla mykotoxingrupperna trichothecener och fumonisiner samt toxinet 
zearalenone (Charmley et al., 1994). Bland annat orsakar arten F. graminearum 
växtsjukdomen Fusarium head blight (FHB) hos vete och korn vilken är vida 
utbredd i såväl Europa, Asien som Nord- och Sydamerika (Burgess, 1987; Parry et 
al., 1995; Wang, 1996; de Galich, 1996; Mcmullen et al., 1997; Gilbert och Tekauz, 
2000). Dessa grupper kan också orsaka stora problem för djuruppfödningen då såväl 
djurens föda som djuren själva kan smittas och bli sjuka. Inom veterinärmedicinen 
finns det många kända fall av fusariumförgiftningar däribland trichothecen-toxikos, 
zearalenone syndrom, swine pulmonary oedema. Alla orsakade av trichothecener, 
zearalenone eller fumonisiner (Conková et al., 2003). Gruppen trichothecener (T-2 
toxin, nivalenol (NIV), deoxynivalenol (DON), acetyl-DON (Ac-DON)) kan hos 
människa kopplas till sjukdomar som Alimentär Toxisk Aleuki1 (ATA) (Joffe, 
1971), Urov disease (Kashin-Beck-Syndrom) (Joffe, 1986) och akakabi-byo (red 
mold disease) (Yoshizawa, 1983). Av dessa ger T-2 toxinet de mest akuta toxiska 
effekterna och har kopplats till ATA (Conková et al., 2003). Vid försök med råttor 
har man sett att T-2 påverkar CNS vid doser av 1,0 mg kg-1 kroppsvikt (Wang et al., 
1998). Vanligast förekommande är dock DON som också kallas vomitoxin då 
människor och djur som blivit DON-förgiftade drabbas av kräkningar, 
matsmältningsstörningar och minskad aptit med viktminskning som följd (Ellend, 
1998; Conková et al., 2003).  
 
DON produceras främst av F. sporotrichioides, F. culmorum, F. poae och F. 
graminearum och är det vanligast förekommande fusariumtoxinet i Europa 
(Patterson, 1998). I svenskt spannmål återfinns DON i låga halter (<100 μg kg-1 
spannmål) i cirka hälften av de spannmålsprover som analyseras och ligger således 
med god marginal under den åtgärdsgräns på 750 μg kg-1 som rekommenderas inom 

                                                 
1 Den svenska översättningen är hämtad från Toxikologi – Lärobok i toxikologi utarbetad vid 
Institutionen för toxikologi, Uppsala universitet. 4:e omarbetade upplagan, 1987. 
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EU (www.slv.se, 2004). En nordisk arbetsgrupp har nyligen genomfört 
intagsberäkningar och toxikologiska riskbedömningar av trichothecener och har även 
föreslagit ett temporärt tolerabelt dagligt intag (tTDI) för DON på 1000 ng kg-1 
kroppsvikt och för summan av T-2 och HT-2 på 200 ng kg-1 kroppsvikt (www.slv.se, 
2004).  
 
På grund av den breda förekomsten av trichothecenproducerande Fusariumsvampar 
och dess inverkan på samhällsekonomin (Charmley et al., 1994) och folkhälsan (Su-
dakin, 2003) finns det idag ett behov av att utveckla snabbare och enklare metoder 
för detektion av dessa svampar. De konventionella mikrobiologiska metoderna är 
både mycket tidskrävande och kräver speciella erfarenheter hos laboratoriepersona-
len. Idag måste man först göra renodlingar från spannmålen vilket tar cirka en vecka. 
Sedan skall svamparna växa ytterligare en vecka på nya media innan man kan utföra 
morfologisk typning via mikroskopering. Dessutom försvåras typningen av att svam-
parna kan vara svåra att få att sporolera, eftersom det bland annat är med hjälp av 
sporerna som svamparna identifieras. 
 
Under hösten 2002 startades ett projekt vid namn Bestämning av potentiella myko-
toxinproducerande Fusariumsvampar med PCR-metodik vid Mikrobiologiska enhe-
ten på Livsmedelsverket i Uppsala. Projektet kan ses som en vidareutveckling av en 
befintlig PCR-metod riktad mot F. sporotrichioides, F. culmorum, F. poae och F. 
graminearum, som utvecklats på Institutionen för mikrobiologi på Sveriges lant-
bruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Metoden grundar sig på en specifikt riktad PCR 
mot genen som står för det första steget av biosyntesen av trichothecener (tri 5-
genen). Eftersom de olika arternas introner i genen skiljer sig en aning har man även 
lyckats framställa artspecifika primerar. Artspecificiteten är inte bara viktig för avgö-
randet om det finns potentiellt trichothecenproducerande svampar. Det ger även svar 
på vilka toxiner det i så fall rör sig om eftersom man vet vilka toxiner respektive 
svamp kan producera.   
 
Målet med projektet är att applicera den befintliga metoden (som är utvecklad enbart 
på renkulturer) på färskt spannmål och senare utveckla den till en kvantitativ Real-
tids-PCR där det är möjligt att få en hygglig uppskattning av hur mycket svamp som 
finns på spannmålen samt utifrån det kunna uppskatta den möjliga mängd mykotoxin 
som eventuellt producerats. Det blir då som ett slags förväntat minimum värde. 
 
Syftet med föreliggande examensarbete har koncentrerats till att beröra utvecklingen 
av den DNA-extraktionsmetod som skall användas på det färska spannmålet – hur 
den kan göras både enklare, snabbare och tillförlitligare/stabilare. Vi började med att 
verifiera den befintliga PCR-metoden med renkulturer. Vidare utfördes en PCR-
gradient för att optimera PCR-metoden för både renkulturer och färskt spannmål. 
Arbetet med DNA-extraktion från färskt spannmål har huvudsakligen utgått från två 
redan publicerade metoder som kombinerats och till vilken vi gjort vissa förändringar 
och justeringar i försök att finna den mest effektiva varianten. Vi har här kombinerat 
en metod beskriven av Edwards et al. (2001) med NucleoSpin Plant (Macherey-
Nagel, www.macherey-nagel.de), där vi i ett första stadium lånat hela 
homogeniseringsprocessen av spannmålet ifrån Edwards och där själva DNA-
extraktionen ersatts av NucleoSpin Plant-protokollet. Edwards använde 
ursprungligen en kloroformbaserad metod för att extrahera DNA, vilket vi ville 
undvika av arbetsmiljöskäl. Det är sedan främst i Edwards homogeniseringsprocess 

 5

http://www.livsmedelsverket.se/
http://www.livsmedelsverket.se/


som ovannämnda förändringar och justeringar har gjorts. Två metoder för DNA-
extraktion från färskt spannmål har prövats och jämförts och kallas här 
Hammaremetoden och Kvävemetoden. Hammaremetoden är egentligen den samma 
som Edwards metod, där spannmålen inledningsvis krossas med en hammare, men 
skiljer sig från den då DNA-extraktionen helt ersatts med NucleoSpin Plant. 
Kvävemetoden är en vidareutveckling av Hammaremetoden där hammaren i 
Edwards metod bytts ut mot flytande kväve och en mortel. Med tanke på den högre 
grad av homogenisering av spannmålet som kunde åstadkommas genom att krossa 
det i en mortel efter att först ha fryst ned det med flytande kväve, ville vi utröna om 
detta gav en bättre utdelning av DNA i DNA-extraktionen. Försöket motiverades 
med att det flytande kvävets extrema kyla även skulle göra de svårgenomträngliga 
cellväggarna hos fusariumsvamparna mer sköra och underlätta lyseringen av 
svampcellerna i lyseringssteget. Vi ville samtidigt se om inkubationstiden vid 
lyseringssteget kunde reduceras.  
 
I följande kapitel presenteras de olika DNA-extraktionsmetoderna. De har två viktiga 
moment gemensamma: NucleoSpin Plant-protokollet och PCR-protokollet. PCR-
protokollet har använts för att utvärdera själva DNA-extraktionen. Dessa protokoll 
kommer att behandlas före DNA-extraktionsmetoderna, för att förenkla beskrivning-
arna av dem och tydliggöra de skillnader som finns dem emellan samt för att under-
lätta att följa de resonemang som förts kring försöken. De förändringar som gjorts i 
NucleoSpin Plant-protokollet och PCR-protokollet under försöken kommer utförligt 
att beskrivas i anslutning till den DNA-extraktion det berör. Om inget annat anges 
har alltså DNA-extraktion och PCR utförts enligt nedan följande protokoll och be-
skrivningar. 
 
 
2. MATERIAL & METOD 
 
2.1. Svampisolat, tillväxtmedium och renkulturer. 
 
Svampisolat har isolerats från spannmålen på PSA-medium (potatisextrakt, 250 ml; 
Sucrose, 10 g; Agar No I Oxid L 11, 7,5 g; spårmetallösning 0,5 ml [ZnSO4.7H2O, 
10 g L-1; CuSO4.5H2O, 5 g L-1]; milliporvatten, 250 ml). 10 PSA-plattor preparerades 
med tio stycken korn från vardera spannmålsmaterial och inkuberades i värmeskåp i 
25°C i 7 dagar, varpå typning och artbestämning utfördes enligt konventionell 
typningsmetod av mikrobiologiska enheten, Livsmedelsverket, Uppsala. De 
renkulturer som använts finns presenterade i Tabell 1. Samtliga finns förvarade i 
Livsmedelsverkets kultursamling. 
 
 
Tabell 1.  Renkulturer från Institutionen för mikrobiologi, SLU. 
ID-nr Namn Källa 
J24 F. poae J. Frisvad 
J26 F. sporotrichioides J. Frisvad 
J114 F. graminearum IBT 1958 
J300 F. culmorum IBT 2303 
M57 F. sporotrichioides LMV M57 
M77 F. sporotrichioides LMV M77 
M137 F. poae LMV 137 
M186 F. poae LMV M186 
M385 F. graminearum LMV M385 
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2.2. Spannmålsmaterial. 
 
Allt spannmålsmaterial som använts i denna studie finns presenterat i Tabell 2, och 
är vänligen tillhandahållet av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Avdelning 
för foder, Uppsala. Materialet omfattar durumvete, havre, korn och vete som efter 
kemiska analyser utförda av SVA visats positiva för trichothecenen deoxynivalenol 
(DON). Spannmålsmaterialet har förvarats i förslutna plastpåsar i kylrum vid + 4°C. 
 
 
 
Tabell 2. Spannmålsmaterial och DON-värden från SVA.  
Id-nummer Spannmålsslag DON (μg/kg)a) Typning (konv.)b)

06869 Korn 50 F. culmorum 
06885 Korn 106 e.i. 
06948 Korn med havre 195 e.i. 
06992 Korn 394 e.i. 
06996 Korn 50 e.i. 
07067 Havre 50 F. culmorum 
07083 Korn 50 e.i. 
07085 Havre 126 F. culmorum 
07225  Korn 50 e.i. 
07239 Havre 138 F. culmorum 
07291 Korn 130 e.i. 
07399 Vete 50 F. poae 
07401 Vete 50 F. poae 
07528 Havre 50 F. sporotrichioides 
M3129 Durumvete 194 e.i. 
M3130 Durumvete 201 e.i. 
M3131 Durumvete 189 e.i. 
M3132 Durumvete 184 e.i. 
M3133 Durumvete 188 e.i. 
M3134 Durumvete 189 e.i. 
M3140 Durumvete Ingen uppgift e.i. 
a) Detektionsgränsen var 100 µg/kg och halter under detektionsnivån har angivits som 50 µg/kg 
(”medium bound”). b) e.i. indikerar att svamp ej blivit identifierad.  
 
 
2.3. DNA-extraktion med NucleoSpin Plant (CTAB metod). 
 
Den inledande homogenistationsmetoden som används varierar beroende på vilken 
typ av provmaterial som försöket omfattar. I denna studie, som omfattar 
mögelsvampar, har standard varit att stansa ut två mycelpluggar från en PSA-platta 
med baksidan av en steril 1 ml-pipettspets. Dessa pluggar har placerats i ett 1,5 ml 
eppendorfrör till vilken 200 μl peptonvatten (utan salt) [Bacto pepton (Difco 0118-
17-0),1,0 g kg-1; pH 6,9 ± 0,2] tillsatts varpå homogenisering skett med hjälp av en 
steril pistill i eppendorfröret. Sedan har NucleoSpin Plant-protokollet nedan tagit vid. 
 
Steg 1. Tvåhundra mikroliter av sporsuspension/homogenat i peptonvatten (utan salt) 

överförs till ett nytt eppendorfrör och centrifugeras i 2 minuter vid 10 000 x g. 
Supernatanten hälls av och pelleten löses upp i 400 μl C1-lysbuffert [cetyltrimety-
lammoniumbromid (CTAB)]. Lysmixen inkuberas vid 60°C i värmeblock i 30 
minuter.  
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Steg 2. Lysmixen centrifugeras i 5 minuter vid 10 000 x g.  
Steg 3. Ett nytt rör förbereds med 200 μl etanol och 300 μl C4-buffert (bindningsbuf-

fert, chaotropic agent). Av det centrifugerade lysatet tas 300 μl till röret med C4-
buffert och etanol. Röret vänds minst fyra gånger. 

Steg 4.  En spinnkolonn placeras i ett uppsamlingsrör och 600 μl C4-mix överförs till 
spinnkolonnen och centrifugeras i 1 minut vid full hastighet. Genomflödet i upp-
samlingsröret kastas. Steg 4 upprepas tills all C4-mix är förbrukad.    

Steg 5.  400 μl CW-buffert (tvättbuffert) tillsätts till kolonnen och centrifugeras i 1 
minut vid 10 000 x g. Genomflödet kastas. Steg 5 upprepas sedan en gång till. 

Steg 6.  Till kolonnen tillsätts 700 μl C5-buffert (tvättbuffert) efterföljt av centrifuge-
ring i 1 minut vid 10 000 x g. Genomflödet kastas och ytterligare 200 μl C5-
buffert tillsätts och centrifugeras, nu i 2 minuter vid full hastighet för at få bort all 
C5-buffert. 

Steg 7.  Spinnkolonnen placeras i ett nytt eppendorfrör med lock och 100 μl för-
värmd (70°C) elueringsbuffert (TE-buffert) tillsätts, och får sedan stå i 5 minuter 
vid rumstemperatur. Centrifugering följer i 1 minut vid fullhastighet för att samla 
upp allt DNA från spinnkolonnens silikamembran. 

 
2.4. PCR och agarosgelelektrofores.  
 
2.4.1. Primer  
Primrarna är designade av Anders R. B. Eriksson och Johan Schnürer (personlig 
kommunikation, 2003), Institutionen för mikrobiologi, SLU, Uppsala. Sekvenserna 
finns presenterade i Tabell 3 . Primer A (tri5C1) är gemensam för de fyra svamparna. 
Primer B varierar efter art: Fpintron (F. poae), Fsintron (F. sporotrichioides), Fgin-
tron (F. graminearum) och Fcintron (F. culmorum). 
 
 
Tabell 3. Sekvenserna för de oligonukleotider som använts i denna studie. 
Primer DNA sekvens (5’ till 3’) DNA-target Källa 
Tri5C1 AAGCGACTACAGGCTTCCCTCCA Allmän primer Eriksson (2003) 
Fpintron AGTTTCATGTCGTGGTGAAACAATG F. poae Eriksson (2003) 
Fsintron TGTGGRGKAATAACAAGGCCGGG F. sporotrichioides Eriksson (2003) 
Fgintron ACGGGTGAATAATAGAATTCGGTATC F. graminearum Eriksson (2003) 
Fcintron TATGGGCAAATAATATAATCGGTAACC F. culmorum Eriksson (2003) 
 
 
2.4.2. Mastermix.  
Totalvolymen för PCR-mixen per rör var 25,0 μl med 5,0 μl templat och i övrigt 
0,025 U/μl Taq-polymeras (Applied Biosystems, www.appliedbiosystems.com), 0,8 
mM dNTP (Amersham Biosciences, www.amersham.com), 0,3 μM vardera primer A 
och B (Qiagen Operon, oligos.qiagen.com), 10 mM Tris-HCl pH 8,3 och 50 mM 
KCl. Vid händelse av att andra templatvolymer än 5,0 μl användes kompenserades 
totalvolymen med mer eller mindre dH2O. 
 
2.4.3. PCR. 
PCR-reaktionerna utfördes på två olika maskiner, Mastercykler gradient (Eppendorf, 
www.eppendorf.com) samt Gen Amp® PCR System 2700 (Applied Biosystems). 
Reaktionen startade med en initierande denaturering i 2 minuter vid 95°C, följt av 30 
cykler: 95°C i 30 sekunder, 50°C eller 55°C i 30 sekunder och 72°C i 60 sekunder 
och avslutningsvis en extension vid 72°C i 8 minuter.  
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Till en början användes 50°C som annealingtemperatur enligt personlig kommunika-
tion med Eriksson. Efter utförd PCR-gradient ändrades annealingtemperaturen till 
55°C. Den annealingtemperatur som använts finns presenterat i anslutning till re-
spektive metodbeskrivning. 
 
2.4.4. PCR-gradient. 
PCR-gradient utfördes på en Mastercykler gradient med nominal temperatur 57,5°C 
± 7,5°C i 12 steg från 50,0°C till 65,5°C. Cykelschema: Inledande 94°C i 5 minuter 
efterföljt av 30 cykler med 94°C i 15 sekunder, X°C i 60 sekunder, 72°C i 60 sekun-
der och avslutningsvis en extension vid 72°C i 8 minuter. X refererar till de olika 
annealingtemperaturerna i gradienten.  
 
2.4.5. Förberedelser.  
PCR-rören förbereddes med 5,0 μl templat från DNA-extraktionen och ställdes i kyl-
skåp under tiden mastermixen för respektive svamp blandades till. En mastermix per 
svamp blandades till med respektive specifik primer B. Så snart som mastermixarna 
var färdigblandade tillsattes 20,0 μl mastermix till PCR-rören och reaktionen starta-
des. Om gelelektrofores ej kunde genomföras direkt efter PCR-reaktionen förvarades 
proverna i kylskåp. 
 
2.4.6. Gelelektrofores och infärgning.  
Till gelelektroforesen användes 8,0 μl  PCR-produkt tillsammans med 2,0 μl  6 X 
loading buffer (LB)(0,25 % Bromophenol, 30 % glycerol i vatten) på en 2 %-ig 
agarosgel. Fyra gram agaros (agaros typ II: Medium.EEO, Sigma-Aldrich, USA, St: 
Louis, www.sigma-aldrich.com) blandad i 200 ml 0,5 X TBE-buffert [Trisbase – Tris 
enzyme grade (USB 22674), 5,4 g L-1; borsyra (Merck 165), 2,75 g L-1; 0,5 M EDTA 
(pH 8,0), 2,0 ml L-1]. Som markör användes 100 Base-Pair Ladder i TE-buffert 
(10mM Tris-HCl, pH 7,5 och 1,5 mM EDTA; Amersham Biosciences) utspädd 
enligt följande; 10,0 μl 100 Base-Pair ladder, 24,0 μl 10xPCR buffert II (Applied 
Biosystems), 40,0 μl 6xLB-buffert och 166,0 μl MilliQ H2O. Beroende av hur många 
prover som analyserades, och därav storleken på gelen, gick elektroforesen i 45 
minuter vid 112V (28 brunnar) respektive 90 minuter vid 90V (54 brunnar). Som 
elektroforesbuffert användes 0,5 X TBE-buffert. Gelen färgades i ethidiumbromid 
(0,5 μg/ml) i 30 minuter och avfärgades i minimum 5 minuter i MilliQ H2O före 
fotografering (UVI-tec, EU). 
 
2.5. Verifiering av existerande metod med renkulturer. 
 
Allt svampmaterial togs från fusarium-isolat på PSA-medium och svampmycelet 
homogeniserades i huvudsak med en och samma metod inom vilken vissa komple-
ment och alternativ prövades. NucleoSpin Plant användes till DNA-extraktionen. 
Syftet var att stabilisera DNA-extraktionen och PCR-protokollet för att kunna an-
vända PCR:en som ett pålitligt utvärderingsmedel av försöken med DNA-
extraktioner på färskt spannmål. De lyckade extraktionerna från verifieringen använ-
des sedan som PCR-kontroller vid senare analyser. 
 
2.5.1. DNA-extraktion. 
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Steg 1 i NucleoSpin-protokollet har här modifierats: Två mycel-pluggar stansades ut 
från en PSA-platta med hjälp av baksidan av en steril 1 ml-pipettspets och placerades 
i ett 1,5 ml eppendorfrör. Fyrahundra mikroliter C1-buffert tillsattes direkt (istället 
för 200 μl peptonvatten) och pluggarna homogeniserades grundligt med en steril 
pistill och blandades ordentligt med en Vortex, varefter lysmixen inkuberades vid 
60°C i värmeblock. Därefter följdes NucleoSpin Plant protokollet från Steg 2.  
Alternativt djupfrystes den homogeniserade suspensionen inför inkubationen i Steg 1 
genom att doppa röret i 5-7 sekunder i flytande kväve. DNA-extraktionen fortgick 
sedan som beskrivet. Eluaten sparades i kylskåp. 
 
PCR och agarosgelelektrofores utfördes enligt protokoll beskrivet i avsnitt 2.4. Vid 
några enstaka fall testades templatvolymerna 1,0 μl, 7,5 μl samt 10,0 μl i försök att 
utröna om DNA-mängden eventuellt var för hög – med risk för inhibering av 
reaktionen – eller för låg – exempelvis vid dåligt utbyte från DNA-extraktionen. Inga 
ändringar gjordes i PCR-mixens totalvolym då den nya templatvolymen 
kompenserades med mer eller mindre dH2O.  
 
2.6. PCR-optimering 
 
DNA-materialet till PCR-optimeringen hämtades från renkulturer från respektive 
svamp (J24, M77, J300 och J114) samt från ett färskt spannmålsprov (O7528) som 
visats positivt för F. sporotrichioides vid mikrobiologisk undersökning. Enbart 
spannmålsmaterial infekterade med F. sporotrichioides  har uppvisat en viss bak-
grundstendens i tidigare PCR-analyser, varför just den svampen inkluderas i PCR-
optimeringen. Som negativ kontroll användes DNA-material från ett färskt spann-
målsprov (O6996) som visats negativt för alla av de fyra svamparna vid mikrobiolo-
gisk undersökning, samt vid PCR-analys. Valet av renkultursprover beror på tydliga 
resultat från tidigare DNA-extraktioner och PCR-analyser.   
 
2.7. DNA-extraktionsmetoder från färskt spannmål 
 
2.7.1. DNA-extraktion med Hammaremetoden. 
DNA extraherades från de färska spannmålsproverna med hjälp av en modifierad 
variant av Edwards et al. (2001) kombinerad med NucleoSpin Plant där homogenise-
ring och lysering från Edwards et al. fått ersätta lyseringsstegen Steg 1 och Steg 2 i 
NucleoSpin Plant protokollet. 
 
Till DNA-extraktionen vägdes 10 g spannmål upp i en förslutningsbar plastpåse med 
insidan förstärkt med ett grövre filterpapper. En hammare användes för att krossa 
spannmålet, som därefter överfördes till ett märkt 50 ml Falconrör. Till röret tillsattes 
30 ml CTAB-buffert (sorbitol, 23 g L-1; N-lauryl sarcosine, 10 g L-1; CTAB, 8 g L-1; 
natriumklorid, 87,7 g L-1; polyvinylpolypyrrolidone, 10 g L-1, Edwards et al, 2001). 
Röret mixades noga tills det krossade spannmålet var jämnt fördelat i bufferten 
varefter det inkuberades i 65°C i vattenbad i 16 timmar. Tio milliliter kaliumacetat (5 
M) tillsattes röret, mixades noga, och frystes in i -20°C i minst en timme. Det 
djupfrysta röret doppades i flytande kväve i cirka 5-10 sekunder innan det tinades 
upp i rumstemperatur och sedan centrifugerades i 15 minuter vid 3000 x g. 
Supernatanten överfördes försiktigt till ett nytt 10 ml Falconrör med hjälp av en 
pasteurpipett för att undvika att få med av det ”cellrestlager” som lagt sig på ytan i 
röret. Hädanefter följdes NucleoSpin Plant protokollet från Steg 3 och framåt. 

 10



Resterande lysat sparades i frys. Eluatet från DNA-extraktionen sparades i kyl om 
det inom kort skulle användas till PCR (inom en vecka), annars i frys vid -20°C. 
 
Kompletterande försök gjordes i syfte att öka DNA-koncentrationen, där alla 
volymer i Steg 3 fördubblades (400 μl etanol, 600 μl C4-buffert och 600 μl lysat). En 
dubbelt så stor volym bindningsmix fick således passera silikamembranen i spinnko-
lonnen.   
 
PCR och agarosgelelektrofores utfördes enligt protokoll beskrivet i avsnitt 2.4. med 
en annealingtemperatur vid 55,0 °C. Vid några enstaka fall testades templatvolymer-
na 1,0 μl och 10,0 μl. Vid händelse av att mycket svaga band synts på agarosgelen 
efter en första PCR-analys (PCR 1) gjordes en extra PCR-analys (PCR 2) på de er-
hållna PCR-produkterna för att säkerställa om proverna var positiva eller ej. PCR 2 
utfördes med identiska primerpar som i PCR 1. Mastermixen anpassades till 1,0 μl 
templatvolym med erhållen PCR 1-produkt som templat.  
 
2.7.2. DNA-extraktion med Kvävemetoden. 
Kvävemetoden är en vidareutveckling av Hammaremetoden där hammaren i Ed-
wards et al.s metod har ersatts med flytande kväve och en mortel i försök att effekti-
visera och underlätta homogeniseringen av det färska spannmålet. Dessutom var det 
ett försök att utröna om det även gav bättre resultat samt om det var möjligt att korta 
ned analystiden. 
 
Tio gram spannmål vägdes upp och överfördes till en mortel. Cirka 50 ml flytande 
kväve hälldes direkt över spannmålen (alternativt tills kornen var helt täckta). Bear-
betningen av spannmålen i morteln pågick tills kornen var helt krossade: dryga 15-20 
sekunder för havre och cirka 1-2 minuter för de hårdare sädesslagen korn och vete. 
De krossade kornen överfördes till märkta 50 ml Falconrör och mixades noga med 
CTAB-buffert (Edwards et al.,2001) och inkuberades sedan i vattenbad vid 65°C i 16 
timmar. Efter inkubationen fortsatte DNA-extraktionen och PCR-analysen enligt 
samma protokoll som Hammaremetoden. Enstaka försök gjordes med 1,0 μl temp-
latvolym, och endast på ett prov behövdes en PCR 2 utföras för att säkerställa resul-
tatet (se 2.7.1.).  
 
I olika försök att finna kortast möjliga lyseringstid gick vi sedan vidare med reducer-
ing till  5, 4 respektive 3 timmars inkubation i vattenbadet vid 65°C. 
 
2.7.3. Verifiering av Kvävemetoden. 
Till verifieringen användes färskt spannmålsmaterial som vid tidigare analystillfällen 
enligt Kvävemetoden givit tydliga positiva resultat i PCR-analysen. Ett spannmåls-
material per svamp valdes ut och tio prover per material förbereddes: 10 x O7085, 10 
x O6869 och 10 x O7528. Eftersom inget färskt spannmålsmaterial för F. graminea-
rum fanns tillgängligt utelämnades denna svamp från verifieringen. Det färska mate-
rialet preparerades enligt Kvävemetoden med 3 timmars inkubations tid i CTAB-
buffert. PCR och agarosgelelektrofores utfördes enligt protokoll beskrivet i avsnitt 
2.4. En PCR 2 utfördes på PCR-produkterna från 07085-serien och 06869-serien 
enligt beskrivning i avsnitt 2.7.1. 
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3. RESULTAT 
 
För att åstadkomma en jämförelse mellan metoderna har alla erhållna PCR-resultat 
bedömts utifrån en femgradig skala som utgår från hur tydligt ett positivt band med 
rätt storlek (320 bp) synts på agarosgelen. Skalan innefattar graderingarna: Inget syn-
ligt band -, Mycket svagt band (+), Svagt band +, Tydligt band ++ och Mycket tyd-
ligt band +++ (Figur 1). De tabeller som presenteras nedan är uppskattade bedöm-
ningar av två till fem upprepningar per provnummer. 
 
 

 
Figur 1. Bilden visar bedömningsskalan för PCR-resultaten. Ett positivt svar skall visa ett 
band 320 bp stort. 
 
 
3.1. Verifiering av existerande metod (med renkulturer) 
 
Resultaten visade att en komplettering med flytande kväve gav en högre frekvens av 
positiva band hos alla svamparter än den ursprungliga metoden utan kvävefrysning 
utom hos J300, M57 och M385 (Tabell 4). Banden syntes även tydligare på agaros-
gelen. 
 
 
Tabell 4. Verifiering av existerande metod. Tomt fält innebär att test ej utförts. 

Utan kvävefrysning 
Templatvolym (μl) 

 Med kvävefrysning 
Templatvolym (μl) 

 
ID-nr 

2,5           5,0          7,5          10,0     1,0                   5,0 
J24   -              -              -             ++     +++                 +++ 
J26   -              -              -               -     +++                 +++ 
J114 +++        +++        +++          +++     ++                   +++ 
J300   -              -              -               -      -                       - 
M57       -                       -  
M77      +++                 +++ 
M137      +++                 +++ 
M186      +++                 +++ 
M385       -                       - 

 
 

 12



 
 
3.2. PCR-optimering 
 
PCR-optimeringen indikerade reducerad bakgrund för det färska spannmålet, 07528 
(F. sporotrichioides) med ökad annealingtemperatur. Vid temperaturer över 52,4°C 
försvann det extra bandet (approximativt 220 bp) nedanför det korrekta positiva ban-
det vid 320 bp (Figur 2).  
 

 
Figur 2. Figuren visar en agarosgel med resultaten från PCR- 
optimeringen av det färska provet 07528 som är infekterat med  
F. sporotrichioides. Siffrorna visar den stigande annealingtemperaturen 
 (°C). Bakgrunden ses försvinna från och med 54,1°C. 320 bp anger 
 den korrekta storleken på ett positivt band. 

 
 
 
Annealingtemperaturen bestämdes utifrån PCR-optimeringens resultat till 55,0°C vid 
de fortsatta försöken med färska spannmålsprover. För renkulturerna, J24, J114, J300 
och M77, var resultaten likvärdiga vid alla temperaturer med något avtagande tydlig-
het vid de högre temperaturerna (Tabell 5).  
 
 
Tabell 5. PCR-optimering. Vid markerad kolumn försvann bakgrunden från 07528 (färskt spannmål). 
 
ID-nr 

Annealingtemperatur (°C) 

 

 
Svamp 

50,0 50,2 51,0 52,4 54,1 56,1 58.1 60,2 62,1 63,7 64,9 65,5 
J24 F. poae ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ 
J114 F. gram. ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + 
J300 F. culm. ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ + + + 
M77 F. spor. ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
07528 F. spor. ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
 
 
3.3. DNA-extraktion med Hammaremetoden. 
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Resultaten visade en antydan till förbättring av bandstyrkan på gelen vid dubblering 
av volymen för bindningsmixen i Steg 3 i NucleoSpin-protokollet i jämförelse med 
original volymen (Tabell 6). Flera prover krävde dock en PCR 2 på erhållna PCR-
produkt från PCR 1 för att uppvisa några positiva band. 
 
 
Tabell 6. PCR-resultat från Hammaremetoden. Tomt fält indikerar att PCR ej genomförts. 

1 x volym bindningsmix 
Templatvolym (μl) 

 2 x volym bindningsmix 
Templatvolym (μl) 

  
ID-nr 

     1,0                     5,0     5,0                        10,0  

 
Typning (PCR) 

 
Anmärkning 

M3129      (+)                     (+)                                  +++  F. culm.  
M3130       (+)                        +++  F. poae/F. culm.  
M3131                                   +++  F. culm.  
M3132                                    (+)   F. culm.  
M3133        -                      (+)                                     +++  F. culm.  
M3134                                    (+)   F. culm.  
M3140                                    (+)   F. sporo.  
06869       +                          +++  F. poae/F. culm. Positiv i PCR 2 
06885                                      -       - Positiv i PCR 2 
06948      ++  F. culm. Positiv i PCR 2 
06992      (+)  F. poae Positiv i PCR 2 
06996                                      -       -  
07067                                   +++  F. culm. Positiv i PCR 2 
07083      (+)  F. poae Positiv i PCR 2 
07085                                   ++  F. culm.  
07225                                   +++  F. culm. Positiv i PCR 2 
07239                                   ++  F. culm.  
07291      (+)  F. poae Positiv i PCR 2 
07399                                   +++  F. culm. Positiv i PCR 2 
07401                                    (+)  F. poae Positiv i PCR 2 
07528      (+)                         +++  F. sporo/F. poae  

 
 
3.4. DNA-extraktion med Kvävemetoden. 
 
Flera olika lyseringstider testades och gav varierande resultat. Positiv PCR uppnåd-
des vid alla lyseringstider, dock inte på alla prov (Tabell 7). I det flesta fallen använ-
des 5,0 µl som templatvolym i PCR-reaktionen och visade upp mer eller mindre tyd-
liga band. Endast en PCR 2 tvingades utföras för att uppvisa resultat.  
 
 
Tabell 7.  PCR-resultat från Kvävemetoden. Templatvolymen i PCR:n var 5,0 µl om inget annat 
anges. Tomt fält indikerar att PCR ej genomförts. 

Lyseringstid (h)  
ID-nr 

16        5         4         3 

  Typning (PCR) Anmärkning 

M3130  -          +    F. culmorum 1,0 μl templat i PCR 
M3140             +    F. poae 1,0 μl templat i PCR 
06869                                  (+)    F. poae Positiv i PCR 2 
07067                                    -       -  
07085  (+)                +++    F. culmorum  
07239  ++                  -    F. culmorum  
07399   -         -       -  
07528                                +++    F. sporotrichioides  
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3.5. Verifiering av Kvävemetoden 
 
Verifieringen av Kvävemetoden visade 9 av 10 positiva Tydliga band ++, för F. spo-
rotrichioides, 07528 (Figur 3A), där även viss bakgrund syntes. Först efter en PCR 2 
för F. culmorum, 07085 (Figur 3B), och även en PCR 2 för F. poae, 06869 (Figur 
3C) uppvisades i båda fallen 10 av 10 mycket svaga positiva band, där F. poae-
seriens band fortfarande var mycket svaga, men närvarande.  
 
 

 
Figur 3. Verifiering av Kvävemetoden. Storleken 320 bp visar det korrekta positiva bandets storlek.  
K+ och K- är PCR-kontrollerna. (A) visar F. sporotrichioides-seriens (S1-S10) 9 stycken tydligt 
positiva band med en mycket svag positiv kontroll. (B) visar F. culmorum-serien (C1-C10) efter en 
PCR 2. (C) visar F. poae-serien (P1-P10) efter en PCR 2. Banden är fortfarande mycket svaga men 
urskilljningsbara (trycket försämrar upplösningen av bilden).  
 
 
4. DISKUSSION  
 
Vid verifieringen av existerande metod med renkulturer visades indikationer på att 
modifieringarna med kvävefrysningen och homogeniseringen av mycelpluggarna 
direkt i C1-bufferten gav ett bättre DNA-utbyte vid extraktionen (Tabell 4). Kväve-
frysningen och homogeniseringsmodfieringen kan alltså anses ha fungerat som effek-
tiviserande faktorer som resulterat i en mer omfattande lysering av svampcellerna. 
Protokollet med dessa två modifieringar konstaterades tillräckligt framgångsrikt och 
stabilt för att kunna fortsätta med försök på färskt spannmålsmaterial. Innan försöken 
sattes igång på allvar gjordes först en PCR-gradient för att finna en optimal annea-
lingtemperatur för PCR-protokollet. 
 
PCR-optimeringen reducerade bakgrunden i PCR-analysen beträffande det färska 
spannmålet 07528. Spannmålet som visats positivt för F. sporotrichioides valdes 
medvetet ut till PCR-optimeringen då den vid en första PCR-analys visade upp 
samma bakgrund som nu försvann vid 54,1°C (Figur 2). Utifrån dessa data fortsatte 
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vi de övriga försöken på färskt spannmål med en annealingtemperatur på 55,0°C, 
med en reducerad bakgrund i PCR-analysen.  
 
Resultaten från Hammaremetoden (H-metoden) gav på det stora hela en ganska vag 
DNA-utdelning. Testerna påbörjades med 1 x lysmix (Tabell 6) men med svaga re-
sultat. Få prover har därför utförts med 1 x lysmix eftersom kompletteringar snarast 
påbörjades. Först när lysmixen i NucleoSpin Plant protokollet fördubblades och även 
templatvolymen i PCR-protokollet fördubblades till 10 µl syntes tydliga band på 
agarosgelerna (Tabell 6). Detta gällde dock inte alla prover som testades. En PCR 2 
var i många fall nödvändig för att överhuvudtaget erhålla några resultat eftersom 
banden från PCR 1 ofta var mycket svaga trots de fördubblade volymerna. Metoden 
är dessutom mycket bullrig att arbeta med på grund av hamrandet. 
 
Huvudsyftet med Kvävemetoden (K-metoden) var att försöka utröna om DNA-
extraktionen skulle ge en bättre utdelning om spannmålen krossades i en mortel till-
sammans med flytande kväve istället för med en hammare. Förutom förhoppningen 
om kvävets egenskap att göra cellväggarna mer sköra, och därmed effektivisera lyse-
ringen av svamparna, fanns även förhoppningar om att dels korta ned tiden för ana-
lysförfarandet, samt slippa undan bullrandet från H-metoden. Endast ett sparsamt 
antal prover hann analyseras med K-metoden och de jämförande resultaten med H-
metoden kan därför inte ses som annat än indikationer, alltså inget definitivt.  
Att mortla spannmålet tillsammans med kväve uppfattas som gynnsamt för utdel-

gstiden lyckades den kortas ned från 16 timmar till minst 3 timmar, 

ed hjälp av dessa fakta och resultat från H-metoden och K-metoden kan vi utläsa i 

ningen vid DNA-extraktionerna. Detta kan utläsas av att PCR-resultaten hos K-
metoden i högre utsträckning än hos H-metoden visade upp Svaga band +, Tydliga 
band ++ och Mycket tydliga band +++, redan i PCR 1 och då med 5,0 µl templatvo-
lym (Tabell 7) istället för 10 µl, som hos H-metoden gav bästa resultat (Tabell 6). I 
K-metoden har dessutom endast ett prov, 06869, krävt en PCR 2 för att uppvisa re-
sultat.  
Vad gäller lyserin
men allt för få tester har gjorts för att kunna peka på hur stor betydelse lyseringstiden 
egentligen har. Eftersom inga tester heller gjordes med förkortad lyseringstid hos H-
metoden kan en sådan jämförelse ej heller visa på hur stort kvävets roll är i den för-
kortade lyseringstiden.   
 
M
en jämförelse att K-metoden, trots det ringa antalet provmaterial och analyser indike-
rar att ge ett bättre DNA-utbyte vid extraktionerna än H-metoden och att, kvävets 
behandling och den mer omfattande homogenisationen av spannmålet den ger upp-
hov till har varit extraktionen till fördel. Detta stöds inte minst av det reducerade be-
hovet av PCR 2. En första PCR-analys med 5,0 µl templatvolym räcker gott och väl 
till detektion av behandlade svampar, även om resultaten inte var tillfredställande 
goda. En möjlig nackdel med K-metoden gentemot H-metoden är en liten tendens till 
försämrad artkänslighet. I tre fall (M3130, 06869 och 07528) har K-metoden enbart 
funnit en svampart i materialet där H-metoden funnit två olika svamparter (jämför 
Tabell 6 & 7). Nämnas bör att ett färre antal analyser har gjorts på materialet med K-
metoden än med H-metoden. Med dessa fakta på bordet och som grund togs beslutet 
att utföra en verifiering  av K-metodens protokoll, då den visats något stabilare än H-
metodens. 
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Med å ena sidan tanke på att två av verifieringens tre provserier [07528 (F. culm.) 
och 06869 (F. poae)] hade mycket svaga band eller bara några enstaka mycket svaga 
band efter den första PCR-analysen och att en PCR 2 därför var behövlig för att upp-
visa några tydliga resultat, kan inget annat konstateras än att K-metoden som DNA-
extraktionsprotokoll för färska spannmålsprover ännu inte kan anses stabil. Den bör 
alltså utvecklas och optimeras ytterligare. Med å andra sidan tanke på att det i samt-
liga tre serier av verifieringen (Figur 3) uppvisades en hög frekvens av positiva band, 
kan det därmed konstateras att Eriksson och Schnürers PCR-protokoll visar på en 
god stabilitet även vid analys av färskt spannmål.  
 
Det uppstod under projektets gång vissa problem att få ut den mängd DNA från det 
färska spannmålet, som önskades för en tydlig PCR-analys. Vid spektrofotometriska 
mätningar av DNA koncentrationen i erhållen DNA-extraktion mättes ofta väldigt 
låga koncentrationer (endast omkring 4 ng/µl). Ett vanligt fenomen var att olika pro-
ver färskt spannmålsmaterial från samma säck kunde variera stort i de olika analy-
serna – från helt negativt till tydligt positivt. Detta tyder på en instabilitet hos extrak-
tionsmetoden. En instabilitet som inte nog hann utredas under projekttiden. Viktigt 
att tänka på är att detta tillhör vanligheterna i utvecklingsarbeten som rör att överföra 
en fungerande och stabil PCR-analys för renkulturer på färska prover. Ingen kan 
dock med säkerhet förklara fenomenet.  
         
I en DNA-extraktion från renkultur kan man förmoda att mängden viktiga inhibito-
rer, som DNaser och andra organismers DNA, är så pass minimala att de inte påver-
kar PCR-reaktionen eller att de är enkla att kontrollera. Med färska prover tillkom-
mer troligen en större mängd inhibitorer som därför lättare inhiberar och stör PCR-
reaktionen. Som exempel kan nämnas att Lone Rossen et al. (1992) i en studie gjord 
på ädelost, kycklingsallad, kokt skinka och salami har visat att höga halter av fetter 
och proteiner har en inhiberande effekt på både DNA-extraktionen och PCR-
reaktionen. Spannmål innehåller mycket av både fetter och proteiner. Även för 
mycket DNA i PCR-reaktionen kan leda till att DNA-polymeraset helt inaktiveras 
och en amplifiering uteblir. Enligt Lund och Frisvad (2003) kan de varierande resul-
taten även bero på vad de kallar hot spots det vill säga lokala områden i till exempel 
en silo (i vårt fall säck) där tillväxtfaktorerna är mer gynnsamma för svamparna att 
växa i än i övriga behållaren. Det kan röra sig om en luftficka eller en fuktläcka som 
bidrar till en lokal tillväxtzon. Här kan halten svamp och eventuellt toxin vara hög 
men minimal eller inget alls i övriga behållaren. Detta understryker alltså vikten att 
även homogenisera sitt provmaterial redan i behållaren man tar materialet ifrån, in-
nan man väger upp och tar ut materialet till analys. Detta för att sprida ut och få en 
jämn fördelning av de eventuella svampar som hunnit växa till sig.   
      
En möjlig fortsättning på utvecklingen av en stabil DNA-extraktionen från färskt 

beaktande på Mikrobiologiska enheten på Livsmedelsverket.  

spannmål vore att göra försök där man byter ut både hammare och flytande kväve 
mot en ultraljudsstav. I en studie utförd av Knoll et al. (2002) har det visats att ultra-
ljudsbehandling av färskt spannmål ger ett effektivt utbyte av DNA från svampcel-
lerna. Knoll kunde visa att det goda utbytet blev en effekt av att ultraljudet snarare 
rubbade cellväggarna än sönderdelade dem, det vill säga att cellerna tömdes på sitt 
innehåll utan att själva gå sönder. Vid en mikroskopisk undersökning var cellerna 
intakta men tomma på innehåll. Eventuella inhiberande faktorer från cellväggarna 
och cellmembranen kunde alltså undvikas. Försök med ultraljudstav är just nu under 
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