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Abstract 

Genotyping can be used to link genetic variation among individuals to certain diseases or 

conditions. Some known disorders and states that are dependent on single nucleotide 

polymorphism (SNPs) are lactose intolerance, venous thrombosis, hereditary 

hemochromatosis and the difference in sensibility among people to metabolise drugs. 

In this project a new kit, TaqMan Sample-to-SNP Kit
 
for extraction of DNA and 

preparation of the extract for genotyping with real-time PCR and allelic discrimination, was 

evaluated. QIAamp® DNA Blood Biorobot® MDx Kit was used as the reference method. 

The purpose of the comparison was to find a method that makes DNA extraction from blood 

samples cheaper and faster, but with the same reliability as the reference procedure. 

The results of the evaluation showed a complete agreement of the genotype results between 

the methods tested, which means that the new method was as reliable as the reference method. 

The costs of reagents and material would be reduced with 52% if the new method is adopted, 

that alone would result in a cost reduction of 144 000SEK a year with a sample volume of 650 

samples/month. The time for DNA extraction would also be reduced with the new procedure. 
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Introduktion 

Genotypning kan bl.a. användas till att koppla ihop genetiska olikheter hos människor med 

risken att utveckla vissa sjukdomar. I och med genomförandet av Human Genome Projekt 

finns hela människans genom kartlagt, vilket har öppnat stora möjligheter inom detta område 

[1]. Det finns många variationer i generna hos människor, många är så kallade ”single 

nucleotid polymorfism” (SNPs) vilket betyder att en bas i en speciell sekvens skiljer sig åt 

mellan individer. Per definition är en SNP en normal allelvariation mellan individer där den 

mest ovanliga allelen förekommer hos mer än 1% av en population [2]. Många av olikheterna 

i genomet vet man fortfarande inte betydelsen av, men i vissa fall kan man koppla ihop en 

sjukdom med en speciell polymorfi. Några exempel på sådana sjukdomar eller tillstånd är 

laktosintolerans [3,4], venösa tromboser [5-7] och hereditär hemokromatos [8,9]. 

 

Att vara laktosintolerant i vuxen ålder är egentligen ett vanligare tillstånd än att vara 

laktostolerant, sett till hela världens befolkning. Prevalensen varierar mycket, mellan <5% - 

100%, bland olika folkgrupper. I västra Europa finns en särskilt låg prevalens, vilket gör att 

kosten anpassas därefter och ställer till problem för personer med laktosintolerans. Tidigare 

användes laktosbelastningstester för att undersöka tolerans för laktos. Dessa gick till så att 

personen fick dricka laktos och glukosvärdet mättes i blodet både före och efter laktosintaget. 

Eftersom laktos normalt bryts ner till glukos och galaktos i tarmen, kunde man fastställa 

laktosintolerans om glukosmängden i blodet inte ökade efter intaget av laktos. Vid 

laktosintolerans hos vuxna har man numera funnit en polymorfi 13910 baser före laktasgenen 

(LCT) som används i klinisk diagnostik för att konstatera tillståndet hos vuxna i Europa. 

Genotyp CC hos individer har visat sig stämma bra överens med laktosbelastningstester som 

visat på laktosintolerans. Denna genotyp medför att aktiviteten hos enzymet laktas börjar 

minska efter spädbarnsåren, vilket innebär att man inte kan bryta ner laktos. Laktos samlas i 

tarmarna hos personen och skapar obehag. Diarré, magsmärtor och gaser är typiska symtom 

för laktosintolerans [3]. Detta kan leda till en minskad förmåga att ta upp kalcium från födan i 

tarmen, samt även medföra att man undviker att dricka mjölk, med risk för kalciumbrist som 

följd [4]. Idag finns dock laktosreducerande och laktosfria mjölkprodukter. 

Djup ventrombos (DVT) drabbar årligen cirka 1 per 1000 invånare i industriländer. 

Orsakerna till DVT är multifaktoriella, vilket betyder att de både kan bero på yttre faktorer 

och på ärftlighet. Då det gäller ärftlighet har en genetiskt ökad risk främst kopplats ihop med 

ett basutbyte från G till A (G>A) i genen för koagulationsfaktor V i position 1691 [5]. En 

homozygot variant (AA) i den positionen beräknas enligt Roosendaal et al. (1995), ge en 80 
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gånger förhöjd risk att drabbas av DVT [6]. En annan polymorfi som också visat sig ge en 

förhöjd risk för ventrombos finns i protrombingenen 20210 G>A [7]. 

Hereditär hemokromatos är en sjukdom som ger en sjuklig inlagring av järn i kroppens 

olika organ. Det leder till ett järnöverskott som ger risk för bl.a. levercirros, diabetes mellitus 

och skador på hjärtat. Detta är en autosomalt recessiv sjukdom som är kopplad till en gen på 

kromosom 6 som kallas HFE-genen [8]. Man har hittat två olika polymorfier som har 

betydelse för sjukdomen. Den första är basutbytet HFE845 G>A vilket resulterar i att 

aminosyran cystein ersätts av tyrosin i aminosyraposition 282 (C282Y) i HFE proteinet. Den 

andra är basutbytet HFE187 C>G som gör att histidin ersätts av aspartat i aminosyraposition 

63 (H63D). Mellan 60-100% av personer med sjukdomen hereditär hemokromatos är 

homozygota för C282Y mutationen. Det har även visat sig att personer som är heterozygota 

för båda mutationerna har en signifikant risk att drabbas av sjukdomen [9]. 

 

Ett annat område där genotypningen har fått en viktig roll är för att upptäcka de individuella 

skillnader som finns bland människors förmåga att metabolisera läkemedel. Om en person till 

exempel bryter ned ett läkemedel mycket långsammare än majoriteten av befolkningen, finns 

det risk för att personen får för hög dos av läkemedlet eftersom dosen är anpassad till 

majoritetens metaboliserande förmåga. Detta kan leda till svåra biverkningar. Förhållandet 

kan också vara omvänt så att personen bryter ner läkemedlet fortare än majoriteten av 

befolkningen, vilket leder till att han/hon får för låg dos av läkemedlet och därmed svag eller 

ingen effekt av det. Cytokrom P450 enzym (CYP) är en grupp av enzymer som har en viktig 

roll i metabolismen av läkemedel. Hos generna som kodar för dessa enzymer finns flera kända 

polymorfier som påverkar hastigheten med vilken nedbrytningen av läkemedel sker. Exempel 

på några av de mest kända är CYP2C9 som är inblandad i metabolismen av cirka 10% av alla 

läkemedel däribland warfarin, CYP2C19 som bland annat bryter ner flera antidepressiva 

läkemedel, och CYP2D6 som påverkar nedbrytningen av 25% av alla läkemedel, exempelvis 

flera antidepressiva läkemedel, psykofarmaka och smärtstillande mediciner [10]. Mutationer i 

generna som kodar för cytokrom P450 enzym, namnges på ett speciellt sätt, de kallas *2, *3, 

*4 och så vidare. Till exempel betyder CYP2D6 *4 att basen G i position 1846 i CYP2D6-

genen är utbytt mot basen A. Oftast genotypas en individ för flera olika mutationer samtidigt 

och kombinationen av de olika mutationerna i de båda allelerna sammanställs för att 

bestämma enzymets funktion. En individ kan exempelvis ha genotyp CYP2D6 *3*4, vilket 

betyder att det finns olika mutationer i de båda allelerna som sammantaget betyder att 

personen är långsam metaboliserare. En allel som är omuterad benämns *1. 
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Genanalyser på människor kan utföras på en mängd olika sätt, och på olika sorters vävnad 

som exempelvis kindavskrap, hud eller blod. Det första som måste göras, oavsett vilken 

analys som ska utföras, är att extrahera DNA ur den vävnad man önskar använda. Eftersom 

DNA finns i cellens kärna måste först vävnaden sönderdelas och cellerna lyseras så att man 

kommer åt DNA:t. Sedan används ofta proteinas K för att bryta ner proteiner, följt av 

inkubation och sedan flera tvättsteg då provet centrifugeras och proteiner och lipider 

avlägsnas. Till sist isoleras DNA med till exempel isopropanol, eller elueras ut om man 

använt något filter. Det finns många färdiga ”kit” för extraktion av DNA på marknaden, som 

förenklar och gör processen snabbare. I detta projekt utvärderas ”snabbkitet” TaqMan® 

Sample-to-SNP™ Kit (Applied Biosystems) som består av en del för extraktion av DNA som 

innehåller endast 2 reagens, ”lysis solution” och ”DNA stabilizing solution”. Den andra delen 

av ”kitet” är en mastermix (TaqMan® GTXpress Master Mix) som används tillsammans med 

DNA-extraktet vid genotypningen av provet. 

Efter att DNA extraherats finns många olika genotypningsmetoder att tillgå. Ofta används 

först någon slags PCR för att göra många kopior av det fragment av DNA:t som är av intresse 

[11]. I denna studie används realtids-PCR tillsammans med programvaran ”Allelic 

Discrimination” (Applied Biosystems) för att genotypa proverna. Till detta behövs speciella 

primers som väljer ut rätt del av genen, samt två olika prober, inmärkta med olika 

fluorescerande färger, som hybridiserar med de två olika varianterna av allelen som kan 

förekomma. Proben som hybridiserat med sekvensen som innehåller rätt allel är inmärkt med 

en ”reporter” och en ”quencher”. När DNA-polymeraset amplifierar sekvensen kommer 

”quenchern” att klyvas från ”reportern” som därmed börjar fluorescera. I och med att man 

använder två olika prober, inmärkta med olika färger kommer de två olika allelvarianterna att 

fluorescera med olika färg som mäts av instrumentet. Är provet från en individ med 

homozygot anlag kommer bara en av färgerna att fluorescera starkt. Om provet är från en 

individ med heterozygot anlag kommer både färgerna att fluorescera [11]. 

 

Syftet med undersökningen var att utvärdera snabbkitet TaqMan® Sample-to-SNPTM Kit för 

extraktion av DNA och efterföljande förberedelser inför genotypning för de analyser som 

utförs i rutinverksamheten på Avdelningen för klinisk kemi och farmakologi, Akademiska 

sjukhuset i Uppsala. Dessa genotypningsanalyser är laktostolerans (LCT g.-13910 C>T), ökad 

risk för DVT d.v.s. faktor V (F5 c.1691 G>A) och protrombin (F2 g.20210 G>A), hereditär 

hemokromatos (HFE c.845 G>A och HFE c.187 C>G), CYP2C19 (*2, *4) samt CYP2D6 
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(*3, *4, *6). Som referensmetod användes QIAamp® DNA Blood BioRobot® MDx Kit 

(QIAGEN), vilken är den metod som används i rutinverksamheten i dag. Syftet med 

jämförelsen var att hitta en billigare och snabbare metod som gav lika säkra resultat som den 

nuvarande metoden. 

 

Material och metoder 

Provmaterial 

Till undersökningen användes patientprover som tidigare analyserats med referensmetoden 

och därför hade kända genotyper. Proverna bestod av helblod i EDTA-rör som antingen varit 

kylförvarade eller frysta. De frysta proverna tinades i rumstemperatur cirka 1 timme. 

För varje analys valdes 21 prover ut som innefattade alla 3 genotyperna, det vill säga 2 olika 

homozygotvarianter och 1 heterozygot. Målet var att använda 7 prover av varje genotyp, men 

de genotyper som var ovanliga analyserades ej. 

Negativa kontroller som användes innehöll sterilt vatten i stället för blod och behandlades 

likadant som övriga prover i varje steg från DNA-extraktionen och framåt. 

 

DNA-extraktion med TaqMan® Sample-to-SNP™ Kit, ny metod 

Extraktion av DNA utfördes med TaqMan® Sample-to-SNP™ Kit (Applied Biosystems, 

Stockholm, Sverige) enligt tillverkarens instruktioner. Först blandades 2µL blod med 20µL 

”lysis solution” och blandningen inkuberades i 3min i rumstemperatur. Sedan tillsattes 20µL 

”DNA stabilizing solution” och provet blandades igen. Det gjordes även ett test med 

halverade volymer för att kontrollera om provvolymen påverkade resultaten. 

Då proverna efter extrahering späddes för att få en optimal koncentration, användes  

TE-buffert (10mM Tris-HCl, 1mM EDTA, pH 8,0). 

 

DNA-extraktion med QIAamp® DNA Blood Biorobot® MDx Kit, referensmetod 

Som referensmetod användes den metod som utnyttjas i rutinverksamheten på Avdelningen 

för klinisk kemi och farmakologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Extraktion av DNA 

utförs med reagenset QIAamp® DNA Blood Biorobot® MDx Kit (QIAGEN, Stockholm, 

Sverige) på extraktionsrobot EpMotion 5075 VAC (Eppendorf, Hörsholm, Danmark) enligt 

tillverkarens instruktioner. Metoden bygger på att DNA extraheras från blod och renas på ett 

silicagelfilter. Till 50µL blod tillsattes 20µL proteas och 200µL buffert AL (lyseringsbuffert). 

Därefter inkuberades proverna 10min vid 56°C. Sedan tillsattes 200µL etanol och proverna 

filtrerades med hjälp av vakuum i 2min. Proverna tvättades sedan i 3 steg, först med 500µL 
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AW1 buffert (tvättbuffert 1), sedan med 500µL AW2 buffert (tvättbuffert 2) och till sist med 

300µL etanol. Slutligen tillsattes 250µL buffert AE (elueringsbuffert) till filterplattan och 

DNA eluerades ut. 

 

Förberedelse för genotypning i realtids-PCR 

Inför amplifieringen och genotypningen av prover som extraherats med både den nya och 

referensmetoden blandades en PCR-mix (9µL/prov) bestående av sterilt vatten, bovint 

serumalbumin, TaqMan® GTXpress Master Mix (Applied Biosystems), 2 primers (tab.1) och 

2 prober (tab.1). För analyserna CYP2D6 och CYP2C19 användes istället för primers och 

prober en alleldiskrimineringsmix (Applied Biosystems)(tab.1). Proportionerna av reagensen 

var optimerade för respektive analys som skulle utföras (tab.2). 

PCR-mix för referensmetoden blandades på samma sätt som för den nya metoden, förutom att 

TaqMan® Fast Universal PCR Master Mix (Applied Biosystems) användes istället för 

TaqMan® GTXpress Master Mix. 

PCR-mixen blandades och pipetterades i en 96-hålsplatta (MicroAmpTM fast 96-well 

optical reaction plate with barcode)(Applied Biosystem), 9µL för varje prov. Sedan 

pipetterades 1µL DNA-extrakt från de extraherade proverna i respektive brunn. Plattan 

täcktes med självhäftande plastfilm och centrifugerades 2min, 1509xg. 
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Tabell 1. Primers och prober som användes vid genotypning för respektive analys. För 

CYP2D6 och CYP2C19 användes färdiga ”kit” med alleldiskrimineringsmix från Applied 

Biosystems som innehöll både primers och prober. 

 

Analys 

 

Primers (Applied Biosystems) 

(FP=Forward primer    RP=Reverse primer) 

Prober (Applied Biosystems) 

(P1=Probe 1    P2=Probe 2) 

Laktostolerans 

(LCT g.-13910 

C>T) 

FP: GCCTCTGCGCTGGCAATA 

RP: TATACAAATGCAACCTAAGGAGGAGAGT 

P1 (T): VIC-AGATAATGTAGTCCCTGGCC 

P2 (C): 6-FAM-TAATGTAGCCCCTGGCCT 

Protrombin 

(F2 g.2020 G>A) 

FP: GGAACCAATCCCGTGAAAGAA 

RP: CCATGAATAGCACTGGGAGCAT 

P1 (G): VIC-CTCAGCGAGCCTC 

P2 (A): 6-FAM-CTCAGCAAGCCTC 

Faktor V 

(F5 c.1691 G>A) 

FP: CGCCTCTGGGCTAATAGGACTA 

RP: ATTTCTGAAAGGTTACTTCAAGGACAA 

P1 (G): VIC-TGTATTCCTCGCCTGTC 

P2 (A): 6-FAM-CCTGTATTCCTTGCCTGT 

Hemokromatos 

(HFE c.845 G>A) 

FP: GGCTGGATAACCTTGGCTGTAC 

RP: TCCTGGCTCTCATCAGTCACATAC 

P1(G): VIC-CTCCACCTGGCACGTA 

P2 (A): 6-FAM-CTCCACCTGGTACGTAT 

Hemokromatos 

(HFE c.187 C>G) 

FP: CTTGGTCTTTCCTTGTTTGAAGCT 

RP: ATTCTACTGGAAACCCATGGAGTT 

P1 (C): VIC-CGACTCTCATGATCATA 

P2(G): 6-FAM-CGACTCTCATCATCATA 

CYP2D6 

(*3, *4, *6) 

*3 kit nummer C_32407232_50 

*4 kit nummer C_27102431_B0 

*6 kit nummer C_32407243_20 

CYP2C19 

(*2, *4) 

*2 kit nummer C_25986767_70 

*4 kit nummer C_30634136_10 
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Tabell 2. Proportioner av reagens per prov till PCR-mix för respektive analys. Som 

mastermix användes till den nya metoden TaqMan
®
 GTXpress Master Mix och till 

referensmetoden samma mängd av TaqMan
®
 Fast Universal PCR Master Mix.  

 

Reagens Analys 

Laktostolerans 

Protrombin 

Faktor V 

Hemokromatos 

CYP2D6 

CYP2C19 

Sterilt vatten 1,75 µL 2,15 µL 3,50 µL 

TaqMan® GTXpress Master Mix (2x) 

eller 

TaqMan® Fast Universal PCR Master Mix 

(2x) 

5,00 µL 5,00 µL 5,00 µL 

Bovint serum albumin, konc 20mg/mL 0,05 µL 0,05 µL 0,05 µL 

Probe 1 VIC, konc 10µM 0,20 µL 0,20 µL - 

Probe 2 FAM, konc 10µM 0,20 µL 0,20 µL - 

Forward primer, konc 10µM 0,90 µL 0,70 µL - 

Reverse primer, konc 10µM 0,90 µL 0,70 µL - 

Alleldiskrimineringsmix - - 0,50 µL 

 

Genotypning 

Genotypningen utfördes med 7500 Fast Real-Time PCR System (Applied Biosystems). Först 

gjordes en amplifiering som startade med en denaturering i 20s vid 95°C, följt av 40 cykler 

med 95°C i 3s och 60°C i 30s för analyserna laktostolerans, protrombin, faktor V och 

hereditär hemokromatos. Vid analys av CYP2D6 och CYP2C19 användes samma 

amplifieringsschema förutom att i de 40 cyklerna sattes temperaturen till 92°C istället för 

95°C. Slutlig avläsning av amplifieringen utfördes med hjälp av programvaran ”Allelic 

Discrimination” (Applied Biosystems) enligt tillverkarens instruktioner. Probernas 

fluorescens i respektive provbrunn lästes av och respektive genotyp i varje prov visades i en 

graf med en allel på x-axeln och den andra allelen på y-axeln. Genotypen bestämdes med 

hjälp av automatisk utvärdering. 
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Resultat 

Genotypsanalys av laktostolerans (LCT g.-13910 C>T) 

Studien började med genotypsbestämning av blodprover för laktostolerans, eftersom det är 

den vanligaste analysen med flest prover på Avdelningen för klinisk kemi och farmakologi. 

Vid jämförelse av prover av färskt blod extraherade med referensmetoden (fig.1A) och prover 

extraherade med den nya metoden (fig.1B) visades samma resultat vad gällde genotyp för 

respektive prov med båda metoderna. Referensmetoden gav högre siffervärden för 

fluorescensen från proberna än den nya metoden, men den automatiska utvärderingen 

fungerade för båda metoderna. 

 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00

Allel TT

A
ll

e
l 

C
C

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00

Allel TT

A
ll

e
l 

C
C

 

Figur 1. Resultatgrafer från programvaran ”Allelic Discrimination”. På y-axeln visas relativ 

fluorescens för alleler som har C i position 13910 före laktasgenen. X-axeln visar relativ 

fluorescens för alleler som har T i samma position. Gråa fyrkanter representerar negativa 

kontroller, blå diamanter visar prov med genotyp CC, gröna trianglar genotyp TC och röda 

cirklar genotyp TT. (A) Prover extraherade med referensmetoden, n=21. (B) Prover 

extraherade med den nya metoden, n=21. 

 

I nästa steg jämfördes prover som alla extraherats med den nya metoden, dels från färskt blod 

(fig.2A) och dels från fryst blod (fig.2B) eftersom en del prover kommer frysta från andra 

delar av landet till laboratoriet. Ingen nämnvärd skillnad visade sig i resultatet. En jämförelse 

gjordes även mellan extrakt som varit kylförvarat och extrakt som frysts och tinats 1gång, 

respektive 5gånger. Denna förvaring och hantering av proverna hade inte heller någon 

inverkan på resultatet (resultaten redovisas inte). 

A B 
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Figur 2. Resultatgrafer från programvaran ”Allelic Discrimination”. På y-axeln visas relativ 

fluorescens för alleler som har C i position 13910 före laktasgenen. X-axeln visar relativ 

fluorescens för alleler som har T i samma position. Gråa fyrkanter representerar negativa 
kontroller, blå diamanter visar prov med genotyp CC, gröna trianglar genotyp TC och röda 

cirklar genotyp TT. (A) Prover bestående av färskt blod extraherade med ny metod n=42. (B) 

Prover bestående av fruset blod extraherade med ny metod n=42. 

 

Eftersom tillverkaren av TaqMan® Sample-to-SNP™ Kit, rekommenderade 2µl DNA-extrakt 

som ”templat” till PCR-mixen gjordes en jämförelse mellan 1µL extrakt (fig.3A) och 2µL 

extrakt (fig.3B). I de fall 2µL extrakt användes minskades volymen sterilt vatten med 1µL för 

att ändå få en sammanlagd volym PCR-mix av 10µL. Det visade sig att det blev ett något 

högre siffervärde för relativ fluorescens vid användning av 1µL extrakt, det vill säga, 

populationerna av de olika genotyperna blev mer skiljda från varandra och den negativa 

kontrollen. 
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Figur 3. Resultatgrafer från programvaran ”Allelic Discrimination”. På y-axeln visas relativ 

fluorescens för alleler som har C i position 13910 före laktasgenen. X-axeln visar relativ 

fluorescens för alleler som har T i samma position. Gråa fyrkanter representerar negativa 

kontroller, blå diamanter visar prov med genotyp CC, gröna trianglar genotyp TC och röda 

cirklar genotyp TT. (A) 1µL DNA-extrakt, n=21. (B) 2µL DNA-extrakt, n=21. 

 

A B 

A B 
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Eftersom det i den nya metoden visat sig fungera bättre med 1µL extrakt än med 2µL extrakt, 

undersöktes om volymen extrakt kunde reduceras ännu mer. DNA-extraktet späddes 1:2 

(fig.4A), 1:5 (fig.4B) och 1:10 (fig.4C) med TE-buffert, och 1µl av det spädda extraktet 

tillsattes till PCR-mixen. Styrkan i fluorescens blev dock inte nämnvärt högre än vid 

användning av 1µL extrakt (fig.4D). 
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Figur 4. Resultatgrafer från programvaran ”Allelic Discrimination”. På y-axeln visas relativ 

fluorescens för alleler som har C i position 13910 före laktasgenen. X-axeln visar relativ 

fluorescens för alleler som har T i samma position. Gråa fyrkanter representerar negativa 

kontroller, blå diamanter visar prov med genotyp CC, gröna trianglar genotyp TC och röda 

cirklar genotyp TT. (A) DNA-extrakt spätt 1:2, n=21. (B) DNA-extrakt spätt 1:5, n=21. (C) 
DNA-extrakt spätt 1:10, n=21. (D) Ospätt DNA-extrakt, n=21. 

 

En närmare granskning av PCR-kurvorna från körningarna visade att kurvorna inte hade 

hunnit plana ut riktigt efter 40 cykler (fig.5A-B) jämfört med PCR-kurvorna från 

standardmetoden (fig.5C). Detta berodde på att kurvorna började stiga först vid 26-27 cykler 

med den nya extraktionsmetoden, och redan vid 22-23 cykler med referensmetoden. Därför 

kördes 10 cykler extra vilket gav en genomgående starkare fluorescens från proberna i alla 

proverna. 
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Figur 5. Amplifieringskurvor från realtids-PCR. Y-axeln anger relativ fluorescens. På x-

axeln anges antal cykler. Varje prov i körningen visas med 2 kurvlinjer i grafen, en för varje 

allel.  (A) Ospätt extrakt som extraherats med den nya metoden. (B) Extrakt spätt 1:2 som 

extraherats med den nya metoden. (C) Ospätt extrakt som extraherats med referensmetoden. 

 

Ett önskemål som fanns på laboratoriet var att kunna fortsätta att använda positiva kontroller 

extraherade med referensmetoden, tillsammans med prover extraherade med den nya 

metoden. Därför gjordes försök med att analysera dessa kontroller med mastermixen som 

hörde till den nya metoden (fig.6A). Prover extraherade med den nya metoden visade en lägre 

fluorescens än kontrollerna extraherade med referensmetoden. Fluorescensen blev både 

starkare samt något mera lika mellan extraktionsmetoderna då antalet PCR-cykler ökades från 

40 till 45 (fig.6B). 

C 
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Figur 6. Resultatgrafer från programvaran ”Allelic Discrimination”. På y-axeln visas relativ 

fluorescens för alleler som har C i position 13910 före laktasgenen. X-axeln visar relativ 

fluorescens för alleler som har T i samma position. Gråa fyrkanter representerar negativa 

kontroller, blå diamanter visar prov med genotyp CC, gröna trianglar genotyp TC och röda 

cirklar genotyp TT. Fyllda symboler representerar prover extraherade med ny metod och 

analyserade med tillhörande mastermix. Ofyllda symboler representerar prover extraherade 

med referensmetoden och analyserade med mastermix från den nya metoden (A) Proverna 

amplifierade i 40 cykler med realtids-PCR, n=36. (B) Proverna amplifierade i 45 cykler med 

realtids-PCR, n=36. 

 

Ett försök gjordes också att vid extraktionen med den nya metoden halvera volymen blod 

samt volymen av de båda reagensen, för att ytterligare spara in på reagens. Detta fungerade 

lika bra som att använda 2µL blod och 20µL av respektive reagens (resultatet visas inte). 

Det gjordes även en analys av extraherade prover som varit frysförvarade i 2 månader. Detta 

gjordes eftersom 2 månader är den längsta tid provmaterial kommer att förvaras på 

laboratoriet. Resultaten jämfördes med resultat från prover som analyserats direkt efter 

extraktionen och visade inga avvikelser (resultatet visas inte). 

Ibland analyseras prover där andra polymorfier för laktostolerans kan ses. Två vanlig 

polymorfier som förekommer hos människor med ursprung i Afrika och Mellanöstern är LCT 

g. –13907 C>G och LCT g.–13915 T>G. Dessa polymorfier genotypas inte i nuläget på 

klinisk kemi i Uppsala, men vid analys av dessa prover för LCT g. -13910 T>C ses genotypen 

som CC med avvikande mönster. När dessa prover upptäcks skickas de vidare till Örebro där 

polymorfierna analyseras. Det är viktigt att fånga upp dessa polymorfier, därför gjordes en 

undersökning av 8 prover som tidigare analyserats och konstaterats ha polymorfierna LCT g. 

–13907 C>G och LCT g.–13915 T>G. De 8 proverna skiljde tydligt ut sig från övriga 

provresultat i grafen och hamnade mellan CC och de negativa kontrollerna även med den nya 

metoden (se inringade symboler vid a i fig.7). 

A B 
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Figur 7. Resultatgrafer från programvaran ”Allelic Discrimination” på prover extraherade 

med den nya metoden, n=29.  På y-axeln visas relativ fluorescens för alleler som har C i 

position 13910 före laktasgenen. X-axeln visar relativ fluorescens för alleler som har T i 

samma position. Gråa fyrkanter representerar negativa kontroller, blå diamanter visar prov 

med genotyp CC, gröna trianglar genotyp TC och röda cirklar genotyp TT. (a) Inringade blå 

diamanter och kryss visar polymorfierna LCT g. –13907 C>G och LCT g.–13915 T>G. 
 

Analys av faktor V (F5 c.1691 G>A) och protrombin (F2 g.2020 G>A) genmutationer 

Då ganska omfattande undersökningar gjorts på prover för laktostoleransanalysen, baserades 

optimeringen av den nya metoden för faktor V och protrombin på dessa resultat. Vi började 

med att jämföra olika volymer av DNA-extrakt i PCR-mixen för den nya metoden. 

Jämförelser gjordes med 2µL, 1µL och 0,5µL (extraktet spätt 1:2 med TE-buffert). Resultatet 

visade att 0,5µL gav den starkaste fluorescensen från proberna, tätt följd av 1µL, medan 2µL 

gav en svagare fluorescens. Detta gällde både för protrombin och för faktor V. 

Samma fenomen observerades med den nya metoden, vad gällde PCR-kurvorna, som 

tidigare setts vid laktostoleransanalyserna det vill säga att kurvorna började stiga först efter 

26-27 cykler och därför inte hann plana ut riktigt efter 40 cykler. Därför ökades antalet 

amplifieringscykler från 40 till 45 för resterande tester vilket gav en starkare fluorescens av 

proberna. En jämförelse gjordes med den nya metoden av extrakt fryst och tinat 1gång 

respektive fryst och tinat 5gånger. Ingen skillnad i resultatet visades vare sig för protrombin 

eller för faktor V. 

Positiva kontroller för protrombin (fig.8) respektive för faktor V (fig.9), extraherade med 

referensmetoden och prover extraherade med den nya metoden analyserades med 

mastermixen som hörde till den nya metoden. Prover extraherade med den nya metoden 

visade en lägre fluorescens än kontrollerna extraherade med referensmetoden, men 

a) 
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programvarans autovalideringsfunktion hade inga problem att ange rätt genotyp för proverna 

oberoende av metod. 
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Figur 8. Resultatgraf från programvaran ”Allelic Discrimination” för analysen protrombin, 

n=29. På y-axeln visas relativ fluorescens för alleler som har A i position 20210 i 

protrombingenen. X-axeln visar relativ fluorescens för alleler som har G i samma position. 

Gråa fyrkanter representerar negativa kontroller, blå diamanter visar prov med genotyp AA, 

gröna trianglar genotyp GA och röda cirklar genotyp GG. Fyllda symboler representerar 

prover extraherade med ny metod och analyserade med tillhörande mastermix. Ofyllda 

symboler representerar prover extraherade med referensmetoden och analyserade med 

mastermix från den nya metoden. 
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Figur 9. Resultatgraf från programvaran ”Allelic Discrimination” för analysen faktor V, 

n=36. På y-axeln visas relativ fluorescens för alleler som har A i position 1691 i genen för 

koagulationsfaktor V. X-axeln visar relativ fluorescens för alleler som har G i samma 

position. Gråa fyrkanter representerar negativa kontroller, blå diamanter visar prov med 

genotyp AA, gröna trianglar genotyp GA och röda cirklar genotyp GG. Fyllda symboler 

representerar prover extraherade med ny metod och analyserade med tillhörande mastermix. 

Ofyllda symboler representerar prover extraherade med referensmetoden och analyserade 

med mastermix från den nya metoden. 
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Genotypanalys av HFE-genmutationerna, HFE c.845 G>A och HFE c.187 C>G 

Baserat på tidigare erhållna resultat med den nya metoden späddes DNA-extraktet 1:2 med 

TE-buffert och 1µL extrakt tillsattes till PCR-mixen. Antalet cykler med realtids-PCR 

standardiserades till 45 i denna studie. 

En jämförelse med den nya metoden mellan extrakt frysta och tinade 1gång, med extrakt 

frysta och tinade 5gånger utfördes. Liksom i tidigare försök med andra analyser visades ingen 

skillnad i resultatet. Positiva kontroller extraherade med referensmetoden, jämfördes med 

prover extraherade med den nya metoden. Alla prover analyserades för HFE845 (fig.10) 

respektive för HFE187 (fig.11) med mastermixen som hörde till den nya metoden. Prover 

extraherade med den nya metoden visade en lägre fluorescens än kontrollerna extraherade 

med referensmetoden, men programvarans autovalideringsfunktion tolkade rätt genotyp för 

proverna från båda metoderna. 
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Figur 10. Resultatgraf från programvaran ”Allelic Discrimination” för analysen HFE845, 

n=36. På y-axeln visas relativ fluorescens för alleler som har A i position 845 i HFE-genen. 

X-axeln visar relativ fluorescens för alleler som har G i samma position. Gråa fyrkanter 

representerar negativa kontroller, blå diamanter visar prov med genotyp AA, gröna trianglar 

genotyp GA och röda cirklar genotyp GG. Fyllda symboler representerar prover extraherade 

med ny metod och analyserade med tillhörande mastermix. Ofyllda symboler representerar 

prover extraherade med referensmetoden och analyserade med mastermix från den nya 

metoden. 
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Figur 11. Resultatgraf från programvaran ”Allelic Discrimination” för analysen HFE187, 

n=36. På y-axeln visas relativ fluorescens för alleler som har G i position 187 i HFE-genen. 

X-axeln visar relativ fluorescens för alleler som har C i samma position. Gråa fyrkanter 

representerar negativa kontroller, blå diamanter visar prov med genotyp GG, gröna trianglar 

genotyp CG och röda cirklar genotyp CC. Fyllda symboler representerar prover extraherade 

med ny metod och analyserade med tillhörande mastermix. Ofyllda symboler representerar 

prover extraherade med referensmetoden och analyserade med mastermix från den nya 

metoden. 
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Genotypsanalys av CYP2D6 och CYP2C19 

CYP2D6 testades med den nya metoden för 3 olika mutationer *3, *4 och *6 (fig.12A-C) 

CYP2C19 testades med den nya metoden för 2 olika mutationer *2 och *4 (fig.13A-B). 

Prover extraherades med den nya metoden och kördes tillsammans med kontroller som 

extraherats med referensmetoden. Alla analyserades med mastermixen som hörde till den nya 

metoden. Det optimala visade det sig även för denna analys var att späda extraktet 1:2 med 

TE-buffert och köra 45 cykler med realtids-PCR. 
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Figur 12. Resultatgraf från programvaran ”Allelic Discrimination” för analysen CYP2D6. 

På y-axeln visas relativ fluorescens för muterade alleler. X-axeln visar relativ fluorescens för 

omuterade alleler. Gråa fyrkanter representerar negativa kontroller, blå diamanter visar 
prov med homozygot uttryck av den muterade allelen, gröna trianglar heterozygoter och röda 

cirklar homozygoter för den omuterade allelen. Fyllda symboler representerar prover 

extraherade med ny metod och analyserade med tillhörande mastermix. Ofyllda symboler 

representerar prover extraherade med referensmetoden och analyserade med mastermix från 

den nya metoden. (A) Proverna analyserade för mutation *3, n=13. (B) Proverna 

analyserade för mutation *4, n=13. (C) Proverna analyserade för mutation *6, n=11. Inga 

prover eller kontroller som var homozygot för mutationen, dvs *6 *6 fanns att tillgå. 
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Figur 13. Resultatgraf från programvaran ”Allelic Discrimination” för analysen CYP2C19. 

På y-axeln visas relativ fluorescens för muterade alleler. X-axeln visar relativ fluorescens för 
omuterade alleler. Gråa fyrkanter representerar negativa kontroller, blå diamanter visar 

prov med homozygot uttryck av den muterade allelen, gröna trianglar heterozygoter och röda 

cirklar homozygoter för den omuterade allelen. Fyllda symboler representerar prover 

extraherade med ny metod och analyserade med tillhörande mastermix. Ofyllda symboler 

representerar prover extraherade med referensmetoden och analyserade med mastermix från 

den nya metoden. (A) Proverna analyserade för mutation *2, n=13. (B) Proverna 

analyserade för mutation *4, n=13. Inga prover eller kontroller som var homozygot för 

mutationen, dvs *4*4 fanns att tillgå. 

 

Övriga jämförelser mellan metoderna 

En kostnadsberäkning gjordes för att beräkna skillnaderna mellan metoderna vad gällde 

kostnaden för förbrukningsmaterial och reagens (tab.3). En mätning gjordes även på hur lång 

tid en extraktion av 48 prover med pipetteringsroboten tog med respektive metod (tab.3). 

Slutligen jämfördes volymen blod som behövdes för extraktionen av ett prov med var och en 

av metoderna (tab.3). Resultatet visade att den nya metoden både var billigare och snabbare 

än referensmetoden. Dessutom krävdes en mindre volym blod för extraktion med TaqMan® 

Sample-to-SNP™ Kit. 

A B 



 22 

 

Tabell 3. Jämförelse mellan TaqMan® Sample-to-SNP™ Kit och QIAamp® DNA Blood 

Biorobot® MDx Kit vad gäller pris, tidsåtgång samt provmängd. 

 TaqMan® Sample-to-SNP™ Kit QIAamp® DNA Blood Biorobot® MDx Kit + 

TaqMan® Fast Universal PCR Master Mix 

Kostnad/prov för extraktion 
och PCR. 
Förbrukningsmaterial och 
reagens 

 

SEK 16,75 

 

SEK 35,22 

Tidsåtgång, vid extraktion av 
48 prover med 
pipetteringsrobot 

 
50 min (58 min)* 

 
97 min 

 
Provmängd 

 
2 µL 

 
50 µL 

*) Vid en extra spädning av proverna är tidsåtgången 58min totalt. 

 

Diskussion 

Genotypning är en form av analys som tros öka i framtiden, då det gäller att koppla samman 

genuttryck med en viss sjukdom. Därför finns ett behov av att effektivisera metoderna som 

används vid genotypning [12]. Analys genom ”Allelic discrimination” har redan förkortat 

tidsåtgången och förenklat viss genotypning, jämfört med mer traditionella metoder som 

exempelvis DNA-sekvensering och klyvning av DNA-fragment med hjälp av 

restriktionsenzymer [13]. 

I denna studie utvärderades ”snabbkitet” TaqMan® Sample-to-SNPTM Kit som skulle 

kunna minska kostnaderna och tidsåtgången i extraheringssteget av DNA. TaqMan® Sample-

to-SNPTM Kit (ny metod) jämfördes med QIAamp® DNA Blood BioRobot® MDx Kit 

(referensmetod) för de flesta av genotypsanalyserna som utförs i rutinverksamheten på 

Avdelningen för klinisk kemi och farmakologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

För alla prover, som analyserades med den nya metoden, erhölls samma resultat med 

avseende på genotyp som konstaterats med referensmetoden, vilket var det viktigaste 

resultatet av undersökningen. 

 

Provförvaringens eventuella inverkan på resultatet av genotypningen undersöktes genom att 

jämföra analysresultat från prover av färskt blod, respektive fryst blod extraherade med den 

nya metoden, men ingen skillnad sågs i resultaten. Detta var viktigt att undersöka eftersom 

prover skickas till Uppsala från olika delar av landet och ibland kommer frysta till 

laboratoriet. När det gällde provförvaring jämfördes även resultat från prover där det färdiga 
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extraktet kylförvarats, respektive frysförvarats och tinats 1gång och 5gånger. Inte heller i 

dessa undersökningar märktes någon påverkan på resultatet beroende på provens förvaring. 

Detta gjordes då vissa extraherade prover ibland behöver frysas och tinas flera gånger om 

flera olika analyser ska utföras på samma prov vid olika tillfällen. En ytterligare undersökning 

visade att resultaten inte heller påverkades av att extraktet varit fryst i 2 månader, vilket är den 

längsta tid ett prov kommer att förvaras på laboratoriet. Efter 2 månader förstörs proverna 

eftersom kunden då förväntas ha fått provsvaret och hunnit bedöma och reagera på det. Detta 

är dessutom den längsta tid ett prov kan sparas utan att omfattas av biobankslagen. 

 

En misstanke som fanns redan innan försöken startade var att den nya metoden skulle ge ett 

orenare DNA-extrakt än referensmetoden eftersom det fanns stora skillnader i utförandet av 

extraktionerna i de olika metoderna. I den nya metoden tillförs bara 2 reagens till blodprovet, 

inga tvätt- eller centrifugeringssteg ingår där eventuella interfererande produkter kan 

avlägsnas från extraktet. Det visade sig också under projektets gång att fluorescensen hos 

proverna i den nya metoden blev starkare om man ökade antalet PCR-cykler från 40 till 45. 

Det syntes på amplifieringsgraferna från PCR-körningen att amplifieringen tog längre tid 

innan den kom igång med den nya metoden. Först efter 26-27 cykler började kurvorna stiga, 

mot 23-24 cykler med referensmetoden. Detta beror förmodligen på att extraktet från den nya 

metoden inte renats i samma utsträckning som extraktet i referensmetoden, och därför 

innehöll högre koncentrationer av ämnen som hämmade primrar och prober vid 

amplifieringen. PCR-inhibitorer i blod kan även sänka Taq-polymerasets hastighet i 

förlängningssteget av DNA [14]. Kända PCR-inhibitorer i blod är hemoglobin, laktoferrin och 

immunoglobulin G [15,16]. PCR-kurvorna hann därför inte plana ut, vilket antagligen 

betydde att det fortfarande fanns oanvända primers och prober kvar i provet. Då PCR-

cyklerna ökades till 45 blev fluorescensen starkare eftersom fler prober hann binda in, klyvas 

av Taq-polymeraset och fluorescera. Det kan även tänkas att koncentrationen av DNA i 

extrakten skiljde sig åt mellan metoderna och påverkade hastigheten i amplifieringen. Inga 

koncentrationsmätningar har dock gjorts på extrakten som kan bekräfta detta. 

Även vid optimering av den nya metoden då olika volymer av extrakt tillsattes till PCR-

mixen, märktes extraktets orenhet. I leverantörens instruktioner för användning av det nya 

”kitet” rekommenderas en extraktvolym av 2µL till en sammanlagd volym av 10µL PCR-mix.  

Det visade sig dock att om DNA-extraktet späddes 1:2 med TE-buffert och 1µL av det spädda 

extraktet sedan användes till PCR-mixen, gav detta den starkaste fluorescensen från proberna 

när det gällde de flesta analyserna. Detta kan bero på att extraktet från den nya metoden är 
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mindre rent och innehåller mer av t ex hemoglobin som anses ha en dämpande effekt på 

fluorescensfärgen vid realtids-PCR [14]. Vid en extra spädning av extraktet från den nya 

metoden minskade interferensen och fluorescensen blev starkare troligen på grund av en lägre 

koncentration av hemoglobin och andra eventuellt hämmande ämnen. Bara vid 

laktostoleransanalysen gav extraktprover spädda 1:2 och ospädda extraktprover så lika 

resultat att det inte kändes relevant att späda extrakten. Möjligen är det ändå enklast att späda 

extrakten även vid analys av laktostolerans, för att få en enhetlig hantering av alla analyser. 

Själva spädningssteget av analysen tar endast 8 minuter extra då man använder 

extraktionsroboten. 

 

En annan viktig faktor vid utvärdering av den nya metoden var ett önskemål om att kunna 

fortsätta att använda kontroller som var extraherade med den gamla metoden. Dessa positiva 

kontroller används som rutin i varje körning av patientprover i den dagliga verksamheten. Det 

var önskvärt att dessa kontroller skulle ge så lika styrka i fluorescens som möjligt, jämfört 

med proverna extraherade med den nya metoden. Resultaten blev aldrig helt lika, det fanns i 

alla analyser en viss skillnad mellan de båda metodernas extrakt. Dock medförde 

optimeringen av analyserna under projektets gång att skillnaden minskade. Vid de slutliga 

resultaten var det aldrig någon tvekan om vilken genotyp ett visst prov hörde till, och 

programmets autovalideringsfunktion klarade av att genotypa alla prover rätt. 

Andra polymorfier som inte analyseras på laboratoriet (LCT g. –13907 C>G och LCT g.–

13915 T>G), men som ändå kunde upptäckas med referensmetoden, urskiljde sig på samma 

sätt med den nya metoden. Dessa prover kan alltså även fortsättningsvis fångas upp och 

skickas vidare för ytterligare analys till annat laboratorium. 

 

Kostnaden för reagens och förbrukningsartiklar för ett prov med den nya metoden, extraherat 

med pipetteringssrobot EpMotion 5075 VAC, beräknades till 16,75 kr. Motsvarande kostnad 

för ett prov med referensmetoden var 35,22 kr, vilket skulle innebära en kostnadsbesparing på 

52% om man skulle börja använda den nya metoden. Antalet prover som analyseras på 

laboratoriet är cirka 650st/månad sett till det senaste halvåret. Beräknat på dagens volymer 

skulle alltså införandet av den nya metoden innebära en kostnadsbesparing på cirka 144 000kr 

på ett år. Den verkliga besparingen skulle förmodligen bli ännu större eftersom en ständig 

ökning av antalet prover med 10-20% per år har observerats. Ytterligare kostnadsbesparingar 

skulle kunna göras genom att vid extraktionen med den nya metoden använda 1µL blod till 

10µL ”lysis solution” och 10µL ”DNA stabilization solution”, eftersom försök med detta 
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gjordes i studien och resultaten inte visade någon avvikelse från extraktion med 2µL blod med 

20µL av respektive reagens. Detta försök har dock bara utförts med manuell pipettering. 

Ytterligare tester bör göras med pipetteringsroboten för att kontrollera noggrannheten vid 

pipettering av 1µL blod då detta är på gränsen för pipettens prestanda. Det behöver även 

införskaffas en ytterligare pipett till roboten. Under förutsättning att allt fungerade bra skulle 

ytterligare cirka 23 000kr per år kunna sparas in i reagenskostnader. 

I och med att den nya extraktionsmetoden innehåller färre steg, förkortas även analysens 

utförandetid. Vid extraktionen av 48 prover, vilket är det maximala antalet som kan extraheras 

samtidigt med pipetteringssrobot EpMotion 5075 VAC, tog det 97min med referensmetoden, 

och bara 50min med den nya metoden (58min om proverna skulle spädas). Eftersom 

pipetteringsroboten oftast sköter sig själv när den satts igång, och laboratoriepersonalen då 

kan utföra andra arbetsuppgifter, är detta ingen egentlig tidsbesparing i nuläget. Men om 

provvolymerna i framtiden kommer att fortsätta öka så att roboten kommer att användas mer 

frekvent, kan tidsåtgången för metoden bli en viktig faktor. Tidsbesparingen skulle även 

innebära att roboten frigörs och kan utnyttjas i andra analyser på laboratoriet, som t ex för 

spädning och pipettering till ELISA-analyser. 

Provmängden blod som användes med den nya metoden, 2µL, innebär att det inte skulle 

vara några problem att använda kapillärprover för analysen, om det av någon anledning skulle 

vara problem att ta ett venöst prov. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att TaqMan® Sample-to-SNP™ Kit visade sig vara en 

billigare och snabbare metod som gav samma säkra resultat som metoden som används idag, 

QIAamp® DNA Blood Biorobot® MDx Kit samt TaqMan® Fast Universal PCR Master Mix. 

Detta gäller genotypsanalserna av laktostolerans (LCT g.-13910 C>T), faktor V (F5 c.1691 

G>A) och protrombin (F2 g.2020 G>A) genmutationer, HFE-genmutationerna HFE c.845 

G>A och HFE c.187 C>G samt CYP2C19 (*2, *4) och CYP2D6 (*3, *4, *6). 
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