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Abstract 

Crimean-Congo Hemorrhagic Fever virus (CCHF) and Lassa virus are giving sources illness 

to humans. In addition to zoonotic transmission, CCHF and Lassa virus can spread from 

person to person. After a short incubation period, CCHF and Lassa virus infections are 

characterized by a sudden onset of high fever, chills, headache and cough just like flu. Even 

some people are vomiting and have diarrhoea. After a few days of illness hemorrhagic 

manifestations occur. Treatment options for CCHF and Lassa viruses are limited, and there is 

no vaccine available for use in humans. The purpose of the present study was to produce 

recombinant nucleocapsid protein of Lassavirus and CCHF virus including an aminoterminal 

His-tag by a Semliki Forest Virus Replicon (pSFV 4.2). The recombinant proteins are planned 

to be used in future development of diagnostic methods.  
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Introduktion 

Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF) 

Infektionssjukdomen Crimean hemorrhagic fever beskrevs första gången 1944-1945 då ett 

flertal ryska soldater insjuknade på Krim halvön i Ukraina. År 1969 kunde man visa att detta 

virus var identiskt med ett annat virus som isolerats 1956 i Kongo, då satte man ihop namnen 

för att ge sjukdomen och viruset dess nuvarande namn Crimean-Congo hemorrhagic fever 

(CCHF) [1]. 

 

Det är en zoonotisk virussjukdom som förekommer i sydöstra Europa, Afrika och Asien. 

Viruset infekterar nötboskap, får, struts, getter och mindre gnagare. Själva överföringen av 

viruset till människa sker genom direktkontakt med smittat blod eller vävnader från sjuka 

djur, patienter, via mjölk från infekterade djur, bett från fästingar men även via 

droppsmitta/aerosol från sjuka patienter. Det finns inga bevis som talar för att de infekterade 

djuren drabbas av sjukdom vid CCHF virus infektion, endast milda symptom kan uppstå. Den 

potentiellt största vektorn för CCHF virus är Ixodes-fästingar tillhörande genuset Hyalomma, 

de är bärare av viruset genom alla sina utvecklingsstadier. Även honorna kan föra över viruset 

till sina ägg s.k. transovarial transmission [2]. Människor som arbetar som djurskötare, 

skogsarbetare, veterinärer och slaktare är de mest utsatta grupperna för viruset. Patienter som 

är misstänkt smittade med CCHF kräver isolering och speciellt omhändertagande av utbildad 

personal på sjukhus för att inte föra viruset vidare. Det finns idag inget vaccin mot CCHF [3].  

 

 Inkubationstiden är ca 3-6 dagar, men upp till två veckor är inte ovanligt. Insjuknandet sker 

plötsligt, börjar med huvudvärk, feber (39-41C i 5-12 dagar), nackstelhet och yrsel. Även 

halsont och buksmärtor förekommer. I ett tidigt skede i sjukdomsförloppet kan patienten även 

uppvisa illamående med kräkningar och diarré. Man har även sett psykiska förändringar hos 
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de sjuka, de kan bli förvirrade, aggressiva och till och med våldsamma. Hudutslag i form av 

petekier uppkommer vanligtvis efter 3-6 dagar på övre bålen. Dessa följs av utbredda 

”kaffefärgade” kutana blödningar på överarmarna, axill och ljumske. Inre blödningar kan 

förekomma,. Dödligheten varierar mellan ca 10 -50% och patienterna avlider oftast under 

andra sjukdomsveckan. Patienter som överlever börjar tillfriskna dag 15-20 efter 

insjuknandet, konvalescensen är mycket lång med svaghetskänsla, låg puls, minnesbortfall, 

hörselnedsättning och ibland fullständigt håravfall som följd. En del av dessa kan bli 

permanenta skador. Behandling med antivirala läkemedlet Ribavirin har prövats på människor 

med viss effekt, men det finns inga exakta siffror på hur effektivt det är. Ju tidigare 

läkemedlet sätts in desto större chans att förkorta sjukdomstillståndet för den sjuka patienten 

[1]. 

 

CCHF virus tillhör Nairovirusgenus i Bunyavirusfamiljen. Viruset är höljeförsett ca 80-120 

nm i diameter, det består av tre strukturproteiner, två glykoproteiner som täcker ytan (G1 & 

G2) och ett nukleokapsidprotein som innehåller virusets arvsmassa. Bunyavirusgenomet 

består av tre negativa enkelsträngade RNA-segment, ett small (S), medium (M) och ett large 

(L). S-segmentet kodar för nukleokapsidprotein (NP), M-segmentet kodar för glykoprotein 

G1/G2 och L-segmentet kodar för virusets polymeras. 
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Fig.1 Bunyavirus 80-120 nm, small (S), medium (M), large (L) av Schmaljohn, C.S and Hooper, J.W. 

 

Lassa virus 

Stor dramatik utbröt i staden Lassa i Nigeria år 1969 då en tidigare helt okänd dödlig 

febersjukdom bröt ut. En amerikansk sjuksköterska insjuknade i en blödarfeber och avled. 

Hon hann smitta ett fåtal personer på den missionsstation där hon arbetade som också de 

avled i blödarfeber. En av de insjuknade flögs hem till USA för att få vård. Proverna som 

skickades till Yale University för analys smittade både virologen Casals och hans assistent. 

Båda insjuknade, assistenten avled medan Casals överlevde. Detta utbrott gav upphov till stor 

oro bland sjukvårdspersonal och laboratoriepersonal eftersom det var första gången som en 

blödarfeber spridit sig på detta sätt.  

 

Lassafeber är en zoonotisk virussjukdom som förekommer i Västafrika men även större 

utbrott har beskrivits från Nigeria, Sierra Leone, Ghana, Gambia och Senegal. Vid tiotal 

tillfällen har importerade fall beskrivits i Storbrittanien, USA, Japan och Canada [4]. Virusets 

vektor är Afrikanska råttor av genus Mastomys natalensis, som finns i stort antal och är 

spridda i hela öst, väst och centralAfrika. De lever tätt inpå människorna men finns även på 

savannen och i skogen. Lassafeber ökar vid tiden januari till april, detta på grund av stora 
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bränder ute på fälten då råttorna flyr mot civilisationen. Råttorna sprider viruset via sin 

avföring, och människor smittas via kontakt med dessa djur, men även genom att de jagas för 

att sedan ätas upp, vilket ca 90% av befolkningen i en del av dessa områden gör. Smittan kan 

överföras via aerosol från infekterat djur. 

Inkubationstiden för Lassa virus är ca 10 dagar (5-21 dagars variation förekommer), en 

influensaliknande sjukdomsbild med feber, muskelvärk, torrhosta, huvudvärk, halsont gör det 

svårt att kliniskt diagnostisera en Lassavirus infektion. Många blir även illamående och kräks 

och en del får diarréer. Efter ett par dagar förvärras sjukdomsbilden med 

koagulationsdefekter, blödningar och organpåverkan. I de svåraste fallen förvärras 

blödningarna och patienten hamnar i ett chocktillstånd. Upp till 50% av de som insjuknar i 

Lassa feber avlider efter det att de hamnat i koma/chocktillstånd. Detta brukar inträffa efter ca 

14 dagar. Patienter som överlever har en lång tid av rehabilitering och med neurologiska 

komplikationer som följd t.ex dövhet.  

 

Lassa virus tillhör Arenavirusfamiljen, den är uppdelad i två kategorier The New World (ex. 

Tacaribe virus, Junin virus, Sabia virus) som huvudsakligen återfinns i Sydamerika och The 

Old World (ex. Lassa virus, Mopeia virus, Mobala virus och Ippy virus) som finns i Afrika. 

Ordet Arena kommer från det latinska namnet för sand, det har fått ge namn åt familj och 

genus eftersom det vid elektronmikroskopering ger ett ”sandigt” intryck (granula). Viruset är 

något oregelbundet, höljeförsett med en komplex kapsid och är ca 110 - 120 nm stort. 

Arenavirusgenomet består av två negativt enkelsträngade RNA-segment, ett small (S) och ett 

large (L), med en storlek av 3,4 kb respektive 7 kb. S-segmentets 5´ände kodar för ett 

glykoprotein (GP) som sedan klyvs intracellulärt till (G1 och G2), 3´änden kodar för ett 

nukleokapsidprotein (NP). L-segmentets 3´ände kodar för det virala RNA polymeraset och i 

5´änden ett litet zinkbindande protein (Z), se figur 2. 
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Fig.2 Arenavirus 110-120 nm, small (S), large (L) av Ray Bauman, University of Mississippi School of 

medicine. 

 

Viruset tar sig in i cellen med hjälp av ytcellsreceptoren α-dystroglykan som uttrycks på 

många olika vävnader i kroppen. Väl inne i cellen produceras nukleoproteiner och 

transkriptas. Transkriptionen och replikationen sker i värdcellens cytoplasma, 

virusinfektionen tar generellt inte död på cellen. Viruspartiklarna frisläpps från infekterade 

celler genom avknoppning från cellmembranen. Arenavirusets livscykel är långsammare än 

Bunyavirusets, men producerar en högre titer av virus. Behandling med läkemedlet Ribavirin 

har visat sig ha en god effekt. Dessvärre finns inget vaccin mot Lassa virus för människor 

ännu, ett flertal vaccinexperiment har gjorts på apor, grisar och möss med positivt svar [5]. 

 

 Lassa virus och CCHF virus är båda klassade som BSL 4 patogener Båda är samhällsfarliga 

sjukdomar och ska därför anmälas enligt smittskyddslagen. Eftersom inget effektivt vaccin 

finns tillgängligt ännu så gäller det att med bra metoder kunna diagnostisera dessa sjukdomar 

på ett snabbt och säkert sätt.  
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Material och metod 

Material 

Expressionsvektor pSFV 4.2 (P. Liljeström, MTC, KI, Solna), subkloningsvektor pPCR-

Script med inklonat S-segment av Lassavirus, stam Josiah (SMI, Solna), subkloningsvektor 

pPCR-Script med inklonat S-segment av CCHF virus, stam IbAR (SMI, Solna), övriga 

enzymer och kemikalier beskrivs i arbetet. 

 

Metod 

Preparering av pSFV 4.2 

pSFV 4.2 är en eukaryot expressionsvektor baserad på Semliki Forest virusets (SFV) 

replikon. I pSFV 4.2 har man tagit bort generna som kodar för de strukturella proteinerna men 

behållit generna för replikaset som behövs för virusreplikation och transkription.  

    pSFV 4.2 innehåller även en SP6 promotor och polylinker. DNA av intresse klonas in i 

pSFV 4.2 vektorn som fungerar som templat för in vitro syntes av rekombinant mRNA. 

mRNA transfekteras in i eukaryota BHK-21 celler med hjälp av elektroporering. Inne i 

cellens cytoplasma translateras mRNA och vi får en hög produktion av rekombinanta 

proteiner då pSFV 4.2 konkurrerar ut cellens egen proteinsyntes [6]. 

Vid genkloning öppnas en plasmidvektor i polylinkern med hjälp av ett restriktionsenzym 

som väljs så att vektorns ändar blir förenliga med ändarna på det DNA-fragment man vill 

klona in. Vektor och fragment fogas samman kovalent med hjälp av ett enzym, DNA ligas, 

varefter det ligerade DNA:t kan användas för transformation av kompetenta bakterier.  

                  

Odling av pSFV 4.2 

Odlade ut E.coli med pSFV 4.2 plasmider på en LB-agarplatta (KI-substratenheten, Solna) 

med ampicillin (100 mg/L). Plattan inkuberades (Venticell, MMM Medcenter) i 37C över 
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natt. Följande dag odlades 1 koloni med bakterier innehållande pSFV 4.2 i 5ml LB medium 

(KI-substratenheten, Solna) med ampicillin koncentration på 100mg/L. På skakbord (INFORS 

AG CH-4103 BOTTMINGEN) 225 rpm i 37C över natt. 

 

Rening av pSFV 4.2 

Övernattskulturen centrifugerades (Allegra™6R Centrifuge, Beckman Coulter) 30 minuter 

vid 10 000 x  rpm. Bakteriepelleten på botten behölls, supernatanten hälldes av. Därefter 

följdes protokollet QIAprep Spin Miniprep Kit Using a Microcentifuge (QIAprep Spin 

Miniprep Kit (QIAGEN)).  Detta gjordes för att lysera E.coli bakterierna så våra tomma 

plasmider kunde fällas ut och därefter renas ordentligt. 

    Koncentrationen på plasmidpreparationen bestämdes med hjälp av en spektrofotometer 

(dsDNA) vid 260 nm (Eppendorf BioPhotometer).   

 

Restriktionsklyvning av pSFV 4.2 

Restriktionsenzymet Bst B I (20000U/ml # RO519S, New England BioLabs) användes för att 

klyva pSFV 4.2. Klyvning med Bst B I ger DNA fragment med sticky ends (klyver vid 5´-

CGAA).  Till ett 1,5ml Eppendorfrör tillsattes 4µl plasmid, 5µl 10x NEBuffert 4 (50 mM 

kalium acetat, 20 mM Tris-acetat, 10 mM magnesiumacetat och 1 mM dithiolthreitol), 40µl 

dH2O och 1µl Bst B I. En droppe mineralolja tillsattes försiktigt ovanpå för att förhindra 

avdunstning innan provet inkuberades i 65C värmeblock (Grant BOEKEL) över natt. Dagen 

efter visualiserades klyvningsprodukterna genom separation på 0,5% agarosgel. Banden 

synliggjordes med hjälp av etidiumbromidinfärgning och UV ljus (BioRAD GelDoc 2000).  

 

Defosforylering av pSFV 4.2 
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För att undvika cirkularisering av tom vektor gjordes en defosforylering, dvs. en fosfatgrupp 

togs bort och en fri OH-grupp lämnades kvar vid 5´ änden. Följde protokoll för Vector 

Dephosphoylation Protocol enligt (Antarctic Phosphatase #M0289S, New England, BioLabs). 

Från en koncentration av 500µg/ml togs 2µl kluven plasmid och blandades med 6µl dH2O och 

1µl Antarctic Phosphatase Reaction Buffer, därefter tillsattes 1µl Antarctic Phosphatase. 

Inkuberades 15 minuter i 37C för 5´ sticky ends. En snabb uppvärmning på värmeblock 

(Grant BOEKEL) i 5 minuter vid 65C inaktiverade restriktionsenzymerna.  

 

Provligering av pSFV 4,2 

Visualiserade klyvd fosforylerad pSFV 4,2 och klyvd defosforylerad pSFV 4,2 på 1% 

agarosgel. Till den defosforylerade pSFV 4,2 blandades 7µl DH2O, 2µl vektor, 1µl T4 DNA  

10x Ligase Buffer, 0,5µl DNA Ligase (#M0202L och #B0202S New England, BioLabs). Till 

den fosforylerade pSFV 4,2 användes samma preparat men endast 1µl vektor och 8µl DH2O. 

Inkuberade 60 minuter i rumstemperatur. 3µl ligeringslösning adderades till 25µl One Shot® 

TOP10 Chemically Competent Cells E.coli (Invitrogen). Lösningen inkuberades på is i 30 

minuter och därefter 30 sekunder vid 42C vattenbad (Grant BOEKEL) innan proverna sattes 

på is. För att få cellerna att må bra tillsattes 300µl förvärmt S.O.C medium (Invitrogen) innan 

de inkuberades 1 timme i 37C på skakbord (INFORS AG CH-4103 BOTTMINGEN), 225 

rpm. Racklade ut 100µl på LB agarplatta som sedan inkuberades (Venticell, MMM 

Medcenter) i 37C över natt. 

   

Odling av pPCR-Script  

Odlade ut pPCR-Script Lassa och pPCR-Script CCHF på LB agarplatta (KI-substratenheten, 

Solna) med ampicillin (100mg/L). Plattorna inkuberades i 37C värme över natten. Följande 

dag odlades 1 koloni/bakteriebuljong, 3 ml LB-medium (KI-substratenheten, Solna). 
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Ampicillin från stock (100mg/ml), till LB-medium behövdes 100µg/µl dvs. 3µl i varje rör. På 

skakbord  (INFORS AG CH-4103 BOTTMINGEN) 200 rpm i 37C i cirka 6 timmar. 

 

 Rening av pPCR-Script 

Bakterieodlingen centrifugerades (Allegra™6R Centrifuge, Beckman Coulter) 30 minuter vid 

10 000 x g. Bakteriepelleten på botten behölls, supernatanten.hälldes av. Därefter följdes 

protokollet QIAprep Spin Miniprep Kit Using a Microcentifuge. QIAprep Spin Miniprep Kit 

(QIAGEN). Mätte absorbansen vid 260nm (Eppendorf BioPhotometer). Visualiserade 

plasmiderna med 1% agarosgel, etidiumbromid och UV-ljus (BioRAD GelDoc 2000).  

 

PCR med pPCR-Script CCHF/Lassa 

Primers: (MWG-Biotech AG, Tyskland) 

CCHF-his-U2     5´-ATT CGA AAT GTC GTA CTA CCA TCA CCA TCA CCA TCA CGA TTA CGA TAT CC-3´ 

CCHF-his-U1     5´-GGT AGT GCT AAT GCT ATA GGC AAC GAC CGA AAA CAA AAT CGA GGT GAA C-3´ 

CCHF-his-L1     5´-ATT CGA ATT AGA TGA TGT TGG CAC TGG TGG CGT TCC CCT T-3´ 

LAS-his-U2        5´-ATT CGA AAT GTC GTA CTA CCA TCA CCA TCA CCA TCA CGA TTA CGA TAT CC-3´ 

LAS-his-U1        5´-GGT AGT GCT AAT GCT ATA GGC AAC GAC CAG TGC CTC AAA GGA AAT AAA AT-3´ 

LAS-his-L1         5´-ATT CGA ATT ACA GAA CGA CTC TAG GTG TCG ATG TTC TGA-3´    

PCR med första primersparen U1/L1: En 100µM primerkoncentration späddes till en 10µM 

koncentration dvs. 30µl (100µM) och 270µl DH2O. Därefter gjordes PCR-mix, med primers 

CCHF-his-U1/L1 och LAS-his-U1/L1. En 25µl PCR mix bestående av 2,5µl 10xPCR Gold 

buffert (100mM Tris-HCl, 500mM KCl (pH 8,3), Roche), 2 µl MgCl2 (25mM, Roche), 1 µl 

dNTP (10µM), 1 µl (10µM) F-primer his-U1, 1 µl (10µM) R-primer his-L1, 15 µl dH2O, 2 µl 

templat och 0,5 µl AmliTaq Gold (5U/µl, Roche). Reaktionen utfördes i Biometra T-gradient 

Thermocycler. PCR program för CCHF: Efter en inkubering på 10 minuter i 95C följdes 40 
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cykler (30 sekunder 95C, 30 sekunder 58C, 2 minuter 72C), 72C i 10 minuter slutligen 4C- ∞.  

PCR program för Lassa: Efter inkubering på 10 minuter i 95C följdes 40 cykler (30 sekunder 

95C, 30 sekunder 65C, 2 minuter 72C), därefter 72C i 10 minuter slutligen 4C-∞. PCR 

produkten visualiserades med 1% agarosgelelektrofores, etidiumbromid (1mg/ml) och UV 

ljus (BioRAD GelDoc 2000). PCR med andra primersparen, F-primer his-U2/R-primer his-

L1: PCR mix för CCHF och Lassa enligt ovan, som templat användes PCR produkt från 

CCHF och Lassa med första primersparen. Annealingtemperatur sattes till 54C för CCHF och 

63C för Lassa.  

 

Rening av DNA 

Positivt PCR amplifikat skars ut från gel och renades från enzymer, agarosgel, salter och icke 

inkorporerade nukleotider enligt protokoll QIAquick Gel Extraction Kit (QIAGEN). Slutligen 

eluerades 30 µl renat DNA ut, rören ställdes i -80C frysen. 

 

Ligering 

För att åstadkomma en bra transformering behövs en vektor där den Taq-polymeras 

amplifierade PCR produkten kan ligeras in. TOPO TA Cloning® - kit (Invitrogen) ger en 

snabb och effektiv kloning. Plasmiden (pCR®2.1-TOPO®) är linjär med ett 3´-tymidin (T) 

överhäng för TA kloning. Topoisomeras är kovalent bundet till plasmiden. Till ligeringen 

gjordes lösning enligt anvisningarna. Första ligeringen: två olika koncentrationer (CCHF 2 

µl, 4 µl, CCHF 1/10 spädning 1,5 µl, 3 µl och Lassa 1,5 µl, 3 µl). Andra ligeringen: tre olika 

koncentrationer (CCHF 1 µl, 2 µl, 4 µl och Lassa 1 µl, 2 µl, 4 µl). Till eppendorfrör tillsattes: 

PCR produkt enligt ovan, saltlösning 1 µl till alla rör, TOPO vektor 1 µl, sterilt vatten upp till 

6 µl totalt/rör. Lösningen fick stå i rumstemperatur i 30 minuter. Därefter ställdes rören på is i 

väntan på transformering. 
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Kemisk transformering av TOP10 One Shot® kompetenta E. Coli 

S.O.C medium (Invitrogen) förvärmdes i 37C värmeskåp (Venticell, MMM Medcenter). LB 

agarplatta (KI-substratenhet, Solna) med ampicillin (100mg/L) förbereddes genom att tillsätta 

100 µl (20mg/ml) X-Gal (5-brom-4-klor-3-indolyl-β-D-galactopyranosid, (KI-substratenhet, 

Solna)) som fick diffundera in i plattan under en timme innan plattan förvärmdes i 37C 

värmeskåp (Venticell, MMM Medcenter). 2 µl ligeringslösning adderades till 25 µl One 

Shot® TOP10 Chemically Competent Cells E.coli (Invitrogen). Lösningen inkuberades på is i 

20 minuter och därefter 30 sekunder vid 42C vattenbad (Grant BOEKEL) innan proverna 

sattes på is. 250 µl förvärmt S.O.C medium sattes till de kompetenta E. coli innan de 

inkuberades 1 timme i 37C på skakbord (INFORS AG CH-4103 BOTTMINGEN), 225 rpm. 

100 µl av cellösningen racklades ut på de förberedda plattorna, därefter inkuberades plattorna 

i 37C över natten.  

 

Blå/vit-selektion 

Antibiotikaresistensen gör att bakterier som tagit upp cirkulära plasmider överlever vid odling 

med antibiotika. Det gäller oavsett om plasmiderna är rekombinanta eller tomma (återligerad). 

För att hitta de bakteriekolonier som innehåller rekombinanta plasmider kan man använda sig 

av blå/vit screening som positiv selektion. LacZ kodar för enzymet β-galaktosidas som bryter 

ner X-gal till en produkt med en klar blå färg. TOP10 One Shot® kompetenta E. Coli 

innehåller en modifierad gen som saknar den delen som kodar för α-peptiddelen av β-

galaktosidas. pCR®2.1 är en plasmid som innehåller en gen som kodar för ampicillinresistens 

och en gen som kallas LacZα. Det betyder att bakterien och plasmiden kompletterar varandra 

så att de tillsammans kan syntitesera ett fungerande enzym. Uttrycket av LacZα kontrolleras 

av sekvenser från lac-operonet som sitter uppströms i plasmiden. Vid närvaro av laktos 
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aktiveras denna gen och den uttryckta proteindomänen ger då värdbakterien ett funktionellt β-

galaktosidas. Detta kallas α-komplementering. I rekombinanta plasmider skiljs LacZα-

sekvensen från sin promoter av det införda främmande DNA:t och kan därmed inte längre 

uttryckas. Det gör att α-komplementering förhindras. Det innebär att de rekombinanta 

bakterierna inte kan syntetisera α-peptiddelen av β-galaktosidas då LacZα är inaktiv. De 

bakterier som inte har tagit upp en plasmid kan därmed inte växa eftersom de inte är resistenta 

mot ampicillin. Bakterier som innehåller pCR®2.1 är ampicillinresistenta och saknar därmed 

funktionellt β-galaktosidas och bildar då vita kolonier, medan bakterier utan klonat fragment 

har funktionellt β-galaktosidas och bildar en blå produkt av substratet X-gal 

(Plasmidpreparation, Läkarprogrammet T1). 

    Med hjälp av en pipettspets plockades och överfördes en vit koloni till en i förväg upprutad 

LB agarplatta (KI-substratenhet, Solna). Resten av kolonin slammades upp i ett 1,5 ml 

eppendorfrör med 50 µl dH2O. Bakterien lyserades genom att provet kokades i 10 minuter. 

Därefter centrifugerades (Centrifuge 5415D, Eppendorf) provet vid 13 000 rpm i 2 minuter. 4 

µl av supernatanten innehållande plasmider analyserades därefter med hjälp av PCR.  

    En PCR mix blandades med primers CCHF-his-U2/L1 och LAS-his-U2/L1. En 23µl PCR 

mix bestående av 2,5µl 10xPCR Gold buffert (100mM Tris-HCl, 500mM KCl (pH 8,3), 

Roche), 2 µl MgCl2 (25mM, Roche), 1 µl dNTP (10µM), 1 µl (10µM) F-primer, 1 µl (10µM) 

R-primer, 15 µl DH2O, 4 µl templat och 0,5 µl AmliTaq Gold (5U/µl, Roche). Reaktionen 

utfördes i Biometra T-gradient Thermocycler. PCR program för CCHF: Efter en inkubering 

på 10 minuter i 95C följdes 40 cykler (30 sekunder 95C, 30 sekunder 54C, 2 minuter 72C), 

72C i 10 minuter slutligen 4C- ∞.  PCR program för Lassa: Efter inkubering på 10 minuter i 

95C följdes 40 cykler (30 sekunder 95C, 30 sekunder 63C, 2 minuter 72C), därefter 72C i 10 

minuter slutligen 4C-∞. PCR produkten visualiserades med 1% agarosgelelektrofores, 

etidiumbromid (1mg/ml) och UV ljus (BioRAD GelDoc 2000). 
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Odling av positiva kloner 

De kloner som visade sig vara positiva efter PCR odlades upp i LB medium (KI-

substratenhet, Solna). Med hjälp av en pipettspets plockades de positiva klonerna från LB 

agarplattan med rutnät, pipettspetsen släpptes sedan ner i 2 ml LB medium med tillsatt 

ampicillin (100mg/L). Inkuberade på skakbord (INFORS AG CH-4103 BOTTMINGEN), 225 

rpm i 37C över natten. Dagen efter renades plasmiderna enligt QIAprep Spin Miniprep 

(QIAGEN). 

 

Klyvning av pCR®2.1 

Restriktionsenzymet Bst B I (20000U/ml # RO519S, New England BioLabs) användes för att 

klyva pCR®2.1. Klyvning med Bst B I klyver vid TT´ CGAA och ger DNA fragment med 

sticky ends. Till ett 1,5ml Eppendorfrör tillsattes 4µl plasmid, 5µl 10x NEBuffert 4 (50 mM 

kalium acetat, 20 mM Tris-acetat, 10 mM magnesiumacetat och 1 mM dithiolthreitol), 40µl 

dH2O och 1µl Bst B I. Provet inkuberades i 65C på värmeblock (Grant BOEKEL) i 16 

timmar. Dagen efter visualiserades klyvningsprodukterna genom separation på 1% agarosgel. 

Banden synliggjordes med hjälp av etidiumbromid och UV ljus (BioRAD GelDoc 2000).  

 

Sekvenseringen  

En 20 µl sekvenseringsreaktion blandades bestående av 200-500 ng plasmid DNA (okluven 

plasmid), 8µl ABI Prism BigDye Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction Mix 

(terminatorbaser slumpmässigt inmärkta med fluorescein, dNTP, AmpliTaq DNA FS 

polymeras (PE Biosystems), MgCl2 och Tris-HCl buffer, pH 9.0), 3,2 pmol primer och dH2O 

till 20 µl. För sekvenseringen användes primerna M-13 F och M-13 R (Invitrogen). Gjorde 

även en sekvenseringsreaktion till okluven plasmid (PCR-produkt), använder U2/L1 primer. 
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Reaktionen utfördes i Biometra T-gradient Thermocycler (30 cykler enligt program: 96C 1 

minut, 96C 10 sekunder, 50C 5 sekunder, 60C 4 minuter).  

 

Rening av DNA 

Sekvenseringsreaktionen renades från salter och icke inkorporerade terminatorbaser med hjälp 

av sekvenseringskit DyeEx 2.0 Spin Kit (QIAGEN). Vortexade spinkolonnerna med resin, 

lossade på locket (för att undvika vakuum), avlägsnade hylsan under kolonnen, placerade den 

i ett 2 ml uppsamlingsrör. Centrifugerade (Centrifuge 5415C, Eppendorf) i 3 minuter vid 3000 

rpm. Därefter flyttades spinkolonnen över till ett eppendorfrör, tillsatte 

sekvenseringsreaktionen (20 µl) sakta och försiktigt på gelbädden utan att vidröra den. 

Centrifugerades i 3 minuter vid 3000 rpm. Efter att ha avlägsnat spinkolonnen fanns det 

renade DNA´t i eppendorfröret färdigt för sekvensering.  

 

Sekvensläsning 

Sekvensläsningsproverna laddas i ABI PRISM ® 3100 Genetic analyzer (PE Biosystems). 

Proverna passerar genom kapillärer och våglängden till det fluorescerande ljuset mäts då 

DNA passerar detektionscellen. 

 

Odling av positivt DNA från sekvensläsning 

De prov som visade sig vara positivt efter sekvenseringen odlades upp i LB medium (KI-

substratenhet, Solna). Med hjälp av en pipettspets plockades en positiv klon från LB 

agarplattan med rutnät, pipettspetsen släpptes sedan ner i 2 ml LB medium med tillsatt 

ampicillin (100mg/L). Inkuberade på skakbord (INFORS AG CH-4103 BOTTMINGEN), 225 

rpm i 37C över natten. Följande dag togs 500 µl från bakterieodlingen till ett litet rör med 

skruvlock för att göra en glycerolstock. Tillsatte 500 µl (30%) glycerol. Efter att ha vänt röret 
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ett par gånger tills en homogen blandning uppstått ställdes glycerolstocken i -80C frys. Resten 

av bakterieodlingen renades med QIAprep Spin Miniprep (QIAGEN). Mätte absorbansen vid 

260nm (Eppendorf BioPhotometer). 

 

Rening av DNA (inför andra sekvenseringen) 

En 20 µl sekvenseringsreaktion med två olika koncentrationer (4 µl och 7 µl) blandades och 

utfördes enligt tidigare. Reaktionen utfördes i Biometra T-gradient Thermocycler (30 cykler 

enligt program: 96C 1 minut, 96C 10 sekunder, 50C 5 sekunder, 60C 4 minuter).   

    Renade sekvenseringsreaktionen enligt följande, tillsatte 5 µl 125mM EDTA och 60 µl 

100% etanol till varje rör. Inverterade rören 4 gånger, därefter inkuberades de i 

rumstemperatur i 15 minuter. Efter centrifugering (4C) vid 2500 x g i 30 minuter hälldes 

supernatanten bort, den sista lösningen pipetterades försiktigt bort. Därefter tillsattes 60 µl 

70% etanol till varje rör. Centrifugerade (4C) i 15 minuter vid 1650 x g, supernatanten hälldes 

försiktigt av. Rören täcktes med aluminiumfolie och ställdes för att torka i rumstemperatur i 

ca 30 minuter. Slutligen tillsattes 10 µl Hi-Di™ Formamide (Applied Biosystems). 

    Sekvensläsningsproverna laddas i ABI PRISM ® 3100 Genetic analyzer (PE Biosystems). 

Proverna passerar genom kapillärer och våglängden till det fluorescerande ljuset mäts då 

DNA passerar detektionscellen. 

 

Resultat 

pSFV 4.2 

Uppodling och rening av expressionsvektoren pSFV 4.2 gick utan problem, även den följande 

klyvningen med restriktionsenzymet Bst B1 visade sig fungera. För att se ett resultat om 

klyvningen fungerat synliggjordes plasmiderna med hjälp av 1% agarosgelelektrofores och 

banden synliggjordes med hjälp av UV ljus och ethidiumbromidfärgning. En tydlig skillnad i 
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storleken på banden syntes eftersom de kluvna och därmed linjära plasmiderna upptar en 

större volym och rör sig därmed långsammare vid elektroforesen.  

 

Fig. 3 Kluven och okluven pSFV 4.2 

1. okluven pSFV 4.2  

2. kluven pSFV 4.2 

3. okluven pSFV 4.2 

4. kluven pSFV 4.2. 

 

Defosforyleringen gjordes för att inte plasmiden skulle självligera, detta gjordes med hjälp av 

Antarctic Phosphatase som efterlämnade en fri OH-grupp vid 5´änden. För att kontrollera att 

defosforyleringen fungerat utfördes en provligering, dels med kluvna fosforylerade pSFV 4.2 

och med kluvna defosforylerade pSFV 4.2. Det utfördes med hjälp av DNA Ligase. 

Ligeringslösningen adderades sedan till One Shot® TOP10 Chemically Competent Cells E. 

coli som sedan fick genomgå sk heatchock i 42C vattenbad i 30 sekunder. Bakterielösningen 

racklades sedan ut på LB-agarplatta. Syftet med det var att nästa dag se skillnaden mellan de 

två LB-agarplattorna. På plattan med de kluvna defosforylerade plasmiderna växte endast 

enstaka kolonier och på plattan med de kluvna fosforylerade plasmiderna fanns desto flera 

kolonier. E. coli tar helst upp cirkulära plasmider dvs. de kluvna fosforylerade plasmiderna 

som har ligerats ihop med hjälp av DNA ligas. Slutsatsen blir då att provligeringen har 

fungerat som önskat och pSFV 4.2 är klart för att kunna klona in önskat fragment. 
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pPCR-Script 

Uppodling och rening av pPCR-Script med S-segmentet för CCHF och Lassa utgjorde inga 

problem. Med hjälp av PCR och specialdesignade primers (läs material) var målet att få 

mycket templat. Att hitta den optimala annealingtemperaturen visade sig inte vara helt lätt. 

Började med 62C och 67C för CCHF, 60C och 65C för Lassa. Vid visualiseringen med UV-

ljus visades det inga band för CCHF, men för Lassa fanns två starka band. Efter ny PCR med 

CCHF och med en sänkt annealingtemperatur till 58C uppvisades på gelen fina band vid 

visualiseringen. 

 

Fig.4 Lassa primer his-U1/his-L1                                     Fig.5  CCHF primer his-U1/his-L1 

1. Lassa prov nr1 60C              1. CCHF prov nr1 58C ca. 1500bp 

2. Lassa prov nr2 60C ca 1700bp                                     2. CCHF prov nr2 58C      1500bp 

3. Lassa prov nr1 65C              3. CCHF prov nr3 58C       1500bp 

4. Lassa prov nr2 65C ca 1700bp                                     4. CCHF prov nr4 58C      1500bp 

 

Nästa steg blev att förlänga templatet ytterligare, det utfördes med PCR och primerspar två, 

dvs. U2 (forward)/L1 (reverse). Som templat till PCR användes produkt från PCR med första 

primersparen. Använde samma annealingtemperatur dvs. 58C för CCHF och 65C för Lassa. 

Men endast ett svagt band för Lassa ca 1700bp syntes vid visualiseringen. Gör ny PCR 

eftersom jag tror att jag tagit fel primers till CCHF. Sänker annealingtemperaturen för Lassa 
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till 63C. Vid visualiseringen fanns inget band för CCHF men för Lassa syntes två band vid ca 

1700bp och 1100bp. Ytterligare ny PCR med endast CCHF gjordes ännu en gång, då även 

med en spädning på 1/10 och vid två olika annealingtemperaturer 54C och 60C. Vid 

visualiseringen visade banden att spädningen 1/10 gav bäst resultat ca 1700bp, därför inte helt 

optimalt.  

 

Efter PCR (50µl) med CCHF 54C och Lassa 63C visualiserades produkten. 

 

Fig.6  Primers his-U2 (forward)/ his-L1 (reverse) 

1. CCHF 54C  

2. CCHF 1/10 spädning 54C ca 1700bp 

3. Lassa 63C ca 1700bp 

 

Efter utskärning och gelrening utfördes en ligering och transformering i TOP10 One Shot® E. 

Coli kompetenta celler. Vid första ligeringen användes templatet från alla tre proverna (se Fig. 

6), 30 µl racklades ut på förvärmd LB-platta med X-gal. Vid kontrollen av blå/vit screening 

efter transformeringen fanns endast ett fåtal kolonier, plockade totalt 7 kolonier. Efter PCR 

och visualisering visade Lassa helt fel storlek på gelen och CCHF visade ingenting. Till andra 

ligeringen användes endast templat från CCHF (1/10 spädning) och Lassa. 100 µl racklades ut 

på förvärmd LB-agarplatta med X-gal. Vid kontrollen av blå/vit screening fanns gott om 
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kolonier, plockade totalt 16 stycken. Syftet var att hitta en koloni som tagit upp pCR®2.1 med 

det inligerade templatet.  

 

 

Fig.7 Visualisering av CCHF och Lassa efter ligering/transformering 

Brunn 

1-2 CCHF 1 µl 9-10 Lassa 1 µl 

3-5 CCHF 2 µl 11-13 Lassa 2 µl 

6-8 CCHF 4 µl 14-16 Lassa 4 µl 

En uppodling av kolonierna från CCHF nr. 2 och 6 och från Lassa nr. 11 och 15 gjordes som 

sedan följdes av klyvning av pCR®2.1 där det inligerade templatet finns. Till klyvningen 

användes restriktionsenzymet Bst B1, fick stå på värmeblock i 65C i 16 timmar. Syftet med 

klyvningen var att med hjälp av automatsekvenseringen få veta om rätt gensegment med his-

tag fanns.  

 

För reningen av DNA till sekvenseringen användes ett kommersiellt kit, Dye 2.0 Spin Kit 

(QIAGEN). Enligt sekvenseringsprogrammet SeqMAn visade resultatet att för CCHF nr.2 var 

det 97% homologi med de sekvenserade genfragmenten och  CCHF nr.6 visade 100% 

homologi med Cloning vector for pUC18, dvs. inget inklonat fragment utan bara plasmiden 

från ligeringen. För Lassa nr.11 blev resultatet 100% homologi med E. coli och  Lassa nr. 15 

misslyckades sekvenseringen helt.  
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En uppodling av CCHF nr.2 och en glycerolstock gjordes i syfte att ha som fortsatt material. 

Efter rening och absorbansmätning utfördes ännu en ny sekvensering för. Två olika 

koncentrationer (4 µl och 7 µl) av CCHF blandades till Big Dye Ready Reaction Mix för 

PCR. Renade fram DNA med 125mM EDTA och etanol (100% och 70%).  

 

Automatsekvenseringen med ABI PRISM ® 3100 Genetic analyzer visade med hjälp av 

sekvenseringsprogram SeqMan att första delen av S-segmentet (CCHF) fanns med och 

innehållande his-tag. Slutsats: His-tag och de ca 300 första bp av S-segmentet fanns med av 

totalt 1511bp. 

 

Diskussion 

Syftet med detta projekt var att producera rekombinanta proteiner innehållande en 

affinitetstag (his-tag) med hjälp av en expressionsvektor baserad på Semliki Forest virusets 

replikon (pSFV 4.2). De rekombinanta proteinerna är tänkta att användas för utveckling av 

diagnostiska metoder, bl a genom antikropp/antigentest. Idag finns inget vaccin för någon av 

dessa blödarfebrar [7]. Finansiering för att utveckla ett fullgott vaccin och att sedan följa upp 

med vaccinering av främst barn är ett stort problem [8]. Det antivirala läkemedlet Ribavirin 

finns att tillgå, men bör då sättas in i ett tidigt skede av sjukdomen, vilket kan vara svårt 

eftersom sjukdomssymptomen är så snarlik en vanlig influensa [7]. Efter att ha kontrollerat 

patientens blodvärde, vilket bör göras en till två gånger dagligen ges blodersättning 

(trombocyter, erytrocyter och plasma) [9]. Därför är utvecklingen av metoder för att kunna 

diagnostisera dessa sjukdomar på ett snabbt och säkert sätt viktiga att utveckla.  

    Efter att ha odlat upp pSFV 4.2, förbereddes de för att kunna ligera in det önskade S-

segmentet från CCHF och Lassa virus. Detta gjordes genom att klyva pSFV 4.2 med 

restriktionsenzymet Bst B1, som klyver på igenkänningsstället 5`- TT ´CGA. För att 
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plasmiden inte skulle ligera ihop defosforylerades den nu linjära plasmiden med Antarctic 

Phosphatase, vilket tog bort en fosfatgrupp och en fri OH-grupp lämnades fri. pSFV 4.2 var 

därmed klar för att användas att klona in S-segmentet innehållandes affinitetstagen. 

    Nästa steg i projektet var att i S-segmentet från CCHF och Lassa med hjälp av PCR 

amplifiera en his-tag. His-tag är en av de mest beprövade och vanligast förekommande 

affinitetstaggar som används [10]. Fördelen med His-tag är att den är liten, behöver därför 

inte avlägsnas eftersom den inte stör tertiär strukturen och den biologiska aktiviteten av 

proteinet. Histidin är en positivt laddad aminosyra med stark affinitet till jonbindande matrix 

ex. Ni2+, Cu2+ och Zn2+. Med hjälp av Imidazole 20-250 mM eller en anpassning av 

kolonnbufferten till ett lägre pH värde elueras proteinet ut [11].  

    Att hitta rätt annealingtemperatur med första primersparet var inte helt lätt men ännu 

svårare blev det med primerspar två. Slutligen tycktes rätt storlek på bandet framträda vid 

visualiseringen med UV ljus. Flera försök gjordes med ligering och transformering i TOP10 

celler, även klyvningen med Bst B1 misslyckades två gånger. Slutligen sekvenserades det 

okluvna templatet inklonat i pCR®2.1 (vektor från TOPO TA som används vid ligering och 

transformering). Det visade sig att den önskade affinitetstagen fanns med men dessvärre inte 

hela S-segmentet. S-segmentet är så stort som 1511 bp för CCHF och 1772 bp för Lassa. En 

mis-priming hade skett och detta troligen pga. fel annealingtemperatur. 

    Tyvärr räckte inte tiden till, men under mina veckor så hann jag dock pröva många olika 

metoder och då inte bara en gång. En fortsättning på projektet kommer fortlöpa, fler primers 

för affinitetstaggar är redan specialdesignade, beställda o färdiga för att användas. Men bättre 

annealingtemperaturer behöver hittas för att inte fler mis-priming ska uppstå. Slutsats: trots 

det lilla men dock positiva resultatet går det att få fram rekombinanta proteiner innehållande 

en affinitetstag, i detta fall en his-tag. Projektet kommer att fortsätta genomföras och slutföras. 
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