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ABSTRACT 

 

Background: Hepatitis E (HEV) is a small, non-enveloped virus that belongs to the viral 

genus Hepevirus. HEV is a positive sense single-stranded RNA virus and there is insufficient 

information regarding its replication. This is mainly because the virus has low capacity to 

grow in normally used cell cultures. Many specific strand assay detection studies have been 

done in order to understand more about HEV replication. Unfortunately, these assays have the 

disadvantage of giving false positive results.  

Aim: The aim of this project was to improve the positive strand assay to increase specificity 

and eliminate false positivity which is due to high sensitivity of the polymerase chain reaction 

(PCR). False positivity occurs as remains of transfected material in the cell are amplified. 

Method: The samples used in this project were swine samples from Sweden and a human 

sample (plasmid clone of genotype 1) from India. Negative samples, extracted positive 

samples and transcribed RNA positive sense samples were used. The methods applied were 

cDNA synthesis, exonuclease I and RNase treatments, DNA purification kits followed by first 

and nested PCR.  

Result: The results of this study indicated great improvement of the detection assay especially 

for the transcribed RNA samples. Best results were obtained at a final concentration of 

1.5mM MgCl2 in the mastermix.   

Conclusion: Changing the concentration of MgCl2 appeared to have a great effect on PCR 

specificity. Improving detection assays is very essential as they can be applied in the research 

field and in public health centers either for diagnosis or tracking disease outbreaks.   
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INTRODUKTION 

Hepatit E-virus (HEV) beskrevs först i 1955 i Indien och i dag finns den högsta prevalensen 

av HEV i Afrika, Asien, Mellanöstern och Centralamerika [1]. Eftersom hepatit A, B, C och 

D redan var identifierade fick viruset namnet "E" på 1990-talet. HEV är en akut självläkande 

infektion men kan i sällsynta fall leda till komplikationer av kronisk karaktär i 

immunosupprimerade individer. Kronisk HEV har observerats hos dessa individer efter 

levertransplantation. Återfall av kronisk HEV sågs även efter omtransplantation på några av 

dessa patienter. Hepatit E -RNA hittades i patienternas serum och i den omtransplanterade 

levervävnaden tre veckor efter den första transplantationen. Ett undertryckt immunsystem är 

troligtvis den främsta orsaken till att HEV finns kvar i omtransplanterade patienter. Ju större 

dos av immunosuppressiva läkemedel en patient får, desto högre risk för utveckling av 

kronisk HEV [2].  

Tyvärr finns ännu ingen behandling, däremot är förbättrad hygien förebyggande eftersom 

HEV är ett vattenburet virus som finns i fekalförorenat vatten. Det kan smitta via mat, 

avföring, från djur till människa och via blod [3]. Viruset består av fyra genotyper kallade 1, 

2, 3 och 4. Viruset förekommer främst i utvecklingsländer som har dåliga sanitära 

förhållanden som länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Viruset är dock ovanligt i 

industrialiserade länder men antikroppen (anti-HEV) finns hos människor över hela världen 

och framför allt mot HEV-genotyperna 1 och 2. Höga frekvenser av anti-HEV mot genotypen 

1 har hittats i Indien, Nepal, Pakistan och Kina. Genotyp 2 återfinns i Mexiko och Afrika, 

genotyp 3 påvisades hos svin samt människor i USA och Europa. I Taiwan, Kina och Japan 

har fall med genotyp 4 återfunnits hos djur och människor. Det finns stora genetiska likheter i 

viruset hos svin och de enskilda populationer (som hade genotyp 3 och 4 virus) som kommer 

från samma geografiska område [4]. 

HEV tillhör virussläktet Hepevirus som tillhör Hepeviridaefamiljen, men viruset har tidigare 

klassificerats till Caliciviridaefamiljen på grund av likheter mellan de två familjerna. Viruset 

karakteriseras som ett icke höljebärande RNA-virus [5]. Det är ett positivt enkelsträngat 

RNA-virus vilket betyder att det kan fungera som m-RNA och därmed få cellen att producera 

virusproteiner. Den största huvudsakliga skillnaden mellan genotyperna är att genotyp 1 och 2 

endast förekommer hos människor medan genotyp 3 och 4 förutom hos människor, även 

förekommer hos djur. Som exempel så förekommer den tredje och den fjärde genotypen hos 

svin [5]. Avian hepevirus förekommer hos fåglar och smittar höns.  
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Det enkelsträngade RNAt i HEV består av tre öppna läsramar som kallas ORF1, ORF2 och 

ORF3. ORF1 är den största regionen som kodar för ett polyprotein på omkring 1690 

aminosyror, som förmodligen leder till bildningen av icke-strukturella proteiner som är 

nödvändiga för virusreplikation. Den öppna läsramen ORF2 leder till att strukturella proteiner 

produceras. Kapsidprotein som kodas av ORF2 består av cirka 660 aminosyror. ORF3 kodar 

för ett litet immunogent fosfoprotein på ca 123 aminosyror, som är associerat med 

cytoskelettet men dess funktion är fortfarande okänd [5, 6].  

Hepatit A (HAV) och HEV är mycket lika kliniskt och kan inte särskiljas utan hjälp av 

serologiska tester. Båda typerna är små icke höljeförsedda positivt enkelsträngade RNA-virus 

som orsakar en akut infektion som inte brukar utvecklas till en kronisk infektion. HAV RNA 

genomet är 7,5 medan HEV är 7,2 kb. HAV är känd att vara mer stabil och stannar i kroppen 

längre utan att immunförsvaret slår ut den. Den tolererar höga temperaturer såsom 60°C 

medan HEV inaktiveras under sådana förhållanden. Till skillnad från HEV så består HAV av 

6 genotyper där genotyp 1-3 ses hos människor och genotyp 4-6 ses i apor. Alla genotyperna 

tillhör en viss serotyp vilket betyder att en HAV vaccination är tillräcklig för att ge skydd mot 

HAV sjukdomen. Vid HEV tillhör de fyra genotyperna enstaka serotyp och den femte 

genotypen (förekommer hos fåglar) tillhör mest sannolikt till en annan serotyp, men detta är 

fortfarande endast en hypotes [7].   

Det finns även andra skillnader mellan HEV och HAV som t.ex. inkubationstiden. 

Inkubationstiden för HAV är ca. 30 dagar medan inkubationstiden för HEV är 40 dagar [7]. 

En annan skillnad är att en enda infektiös dos av ca 10-100 viruspartiklar av HAV är 

tillräcklig för att leda till ett utvecklat fall av HAV medan en låg dos av HEV inte 

nödvändigtvis leder till en fullt utvecklad sjukdom. En tredje skillnad är att dödligheten vid en 

hepatit A-infektion beroende av patientens ju äldre desto högre är dödlighet. HEVs dödlighet 

är inte är lika starkt kopplad till patientens ålder. Dödligheten för HEV är 1-4% och för HAV 

0,1-2%.  

Ytterligare en skillnad är att dödligheten mellan infekterade gravida och icke-gravida kvinnor 

är nästan densamma för HAV medan dödligheten bland gravida individer är mycket högre vid 

infektion av HEV. Orsaken till detta är fortfarande okänd. Dessutom är återfall vanligare när 

det gäller hepatit A-fall och är ovanliga när det gäller patienter med hepatit E-infektion [7]. 

De kliniska manifestationerna och resultat från laboratorietester för HEV (såsom 

leverfunktionstester) är mycket svåra att särskilja från andra hepatitvirus. Viruset leder till en 

akut sjukdom, vilket resulterar i svåra symtom mestadels hos vuxna, medan asymtomatisk 
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HEV är vanligt förekommande bland barn. De symtom som kan uppstå är till exempel 

ledsmärta, anorexi, illamående, gulsot och kräkningar [8]. Den serologiska diagnosen hos 

människa fås genom detektion av IgM-HEV-antikroppar och IgG-HEV-antikroppar, som 

visar att infektion pågår. Sero-epidemiologi av HEV (genotyp 1) varierar globalt. I Egypten 

förekomsten av anti-HEV (genotyp 1) samt anti-HAV kan ligga nära till 100% i en viss 

population. Baserat på dessa data föreslog några forskare att det specifika stam av HEV 

genotyp 1 är mycket smittsam [8]. 

Hur länge immuniteten varar efter HEV-infektion är fortfarande okänt. 

För utsatta individer såsom gravida kvinnor och personer som har en kronisk leversjukdom 

bör bästa möjliga behandling ges för att undvika ytterligare utveckling av denna 

leversjukdom. Tyvärr finns ingen behandling mot HEV. Det som enda finns är hygieniska 

kontroller som antas hindra förekomst av sjukdomen.  

Det har gjorts flera försök att skapa ett effektivt vaccin som kan förhindra sjukdomen. Ett 

försök var att använda ett rekombinant HEV- vaccin mot uttryckt ORF2-protein i 

Baculovirus. Tyvärr så testades vaccinet bara på män [8] så frågor om säkerhet och effekt av 

vaccinet hos barn och kvinnor fortfarande obesvarade. Det andra försöket var ett rekombinant 

HEV-vaccin mot kapsidproteinet [9] uttryckt i Escherichia coli, men återigen finns frågor 

kring dess effektivitet för gravida kvinnor och barn [8]. Vertikal överföring av HEV från en 

kvinna till hennes barn har rapporterats. Resultaten av denna överföring innebär intrauterin 

fosterdöd, symtomatisk och även asymtomatisk neonatal leverinfektion [8]. Eftersom det 

finns en hög dödlighet bland små barn och gravida kvinnor så måste ytterligare 

undersökningar göras för att hitta ett vaccin som kan minska HEVs förekomst. 

Molekylärbiologisk information om HEV-replikering är inte tillräcklig för att förstå virusets 

uppbyggnad. Den främsta orsaken till detta är att viruset inte växer effektivt i cellodling vilket 

gör det mycket svårt att studera den på en molekylär nivå [10]. Under replikation av den 

positiva enkel-strängade RNAt produceras negativa RNA-strängar (eller negativ-sens-RNA). 

Med hjälp av den kunskapen, att viruset ger negativt RNA när det replikeras så kunde vidare 

metodutveckling utföras och har lett till att strängspecifik analys av dessa negativa RNA-

strängar har utförts [11]. 

Det finns tidigare studier där man utvecklat omvänd transkription-PCR-analys (negativ 

sträng-specifik) för att identifiera replikerande virus utanför levern och då hittades replikativa 

HEV-RNA i gastrointestinala vävnader men även i levern. Förekomsten av replikativt HEV- 
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RNA i gastrointestinala vävnader är en indikation på att viruset förökar sig i mag-tarmkanalen 

innan det förs vidare till levern vid oral smitta [12]. 

I en studie för att identifiera hepatit E-negativ RNA-sträng utvecklades en metod för detta 

men med nackdelen att även positiv RNA-sträng detekterades. Studien är baserad på cDNA-

syntes, exonukleas I-behandling och PCR-amplifiering. Resultaten visade viss detektion av 

positiv sträng men analysen kunde detektera '10 kopior av negativa RNA-strängar i närvaro 

av 10
5
 kopior av positiv sens-RNA och cellulärt RNA '[11].  

 

I denna studie testades PCR för att analysera HEV-virusreplikation i celler som transfekterats 

med en plasmid som uttrycker virus RNA (INDIA-provet) eller transfektrerats med HEV-

RNA (P1 och P2 prover). Problemet med PCR är den höga känsligheten som medför att små 

rester av transfekterat material i cellen kan amplifieras och ge ett positivt resultat utan att 

virus har replikerat. Detta leder till ett falskt positivt resultat för virusreplikation. Om man 

istället använder en PCR som bara amplifierar cDNA som transkriberats från den negativa 

RNA-strängen så visar detta på virusreplikation eftersom detta bildas vid virusreplikation 

(HEV är en positiv sens RNA virus) och inte finns det material som förs in genom 

transfektering.  

För cDNA syntes används en genspecifik primers som bär på en Tag (HEVTAGF1 och 

HEVTAGR1). När man använder en positiv sens primer med Tag så bildas positiv sens 

cDNA från den negativa RNA-strängen. Vid användning av en negativ sens primer med Tag, 

det blir tvärtom och negativ sens cDNA bildas från positiv sens RNA. I första PCR användes 

en virusspecifik och en Tag primer (HEVF1 och Tag) medan i nested PCR steget 

virusspecfika primers (HEVF2 and HEVR2) användes. 

 

Färska prover togs från svin men några prover var transkriberat positivt sens-RNA som hade 

klonats i laboratoriet. Genom att ändra vissa faktorer som har en effekt på PCR amplifieringen 

så kunde analys specificitetet öka. Faktorer som varierades var ökning/minskning av 

temperaturen i cDNA-syntesen, ökning/minskning av annealingtemperaturen i PCR-

körningarna och förändring i den mängd templat som användes i den första PCR såväl som i 

nested PCR. Även DNA-reningssteget varierades genom att använda olika kit samt olika 

MgCl2 koncentrationer testades. 
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Syftet med studien var att försöka eliminera falska positivitet som uppstår på grund av en 

amplifiering av rester av transfekterat material. En eliminering av falska positivitet betyder en 

ökning av specificiteten och på så sätt en förbättring av detektionsanalysen.   

 

 

 

MATERIAL OCH METOD 

 

MATERIAL 

Svinproverna (4) som användes i detta arbete insamlades med hjälp från Svenska 

Djurhälsovården. Serumprover utan HEV dvs. negativa prover kallades för N1 och N2. 

Positiva prover med HEV kallades för P1 och P2. Ytterligare ett prov som kom ifrån Indien 

som var RNA transkriberad i en plasmid som hade fullängds-HEV cDNA användes. Detta 

prov kallades för INDIA provet. En negativ kontroll prov (DEPC vatten) från Invitrogen 

användes. Primerna kom från ThermoFisher Scientific, alla späddes till 10mM med vatten. De 

reagens som användes i cDNA-syntesen var Superscript® II Reverse Transcriptase-kit från 

Invitrogen. För framställning av cDNA användes Minicycler Research från SDS 

(Scandinavian Diagnostic Services). Exonukleas I (20 u/µL, 4000u) köptes från Fermentas 

och RNase H (E.ColiRNase H 2u/µL) köptes från Invitrogen. RNeasy® Mini Kit (50) samt 

PCR reningskit kom från QIAGEN®. För rening av gelprodukter användes Wizard® SV Gel 

och PCR Clean-Up System från Promega. För sekvensering användes ett ABI PRISM® 

BigDye® Terminator v 3.1 cycle sequencing kit. Till mastermixen för båda PCR-körningarna 

användes ett platinum® Taq DNA Polymerase kit från Invitrogen. PCR-maskinen var från 

Biometra T3000 Thermocycler. Gelred (Biovitrum) användes istället för etidiumbromid i 

gelelektroforesen.  

  

METOD 

cDNA SYNTES 

cDNA-syntes är en metod där RNA överförs till cDNA med användning av en genspecifik 

primer. I detta projekt användes HEVTAGR1 för syntes av cDNA från  

positiv-sträng-RNA och HEVTAGF1 för syntes av cDNA från den negativ-sträng-RNA. Från  



8 

 

DEPC-vatten tillsattes 3µL till alla provrör som innehöll primers medan 4µL DEPC-vatten 

tillsattes till alla rör som var utan primer som användes till negativ kontroll. Sedan tillsattes 

1µL dNTP (10mM) till alla rör. För varje hepatitprov användes 1µL HEVTAGF1 sens 

(10mM), 1µL HEVTAGR1 sens (10mM) och det tredje provröret var utan primer och 

användes som en negativ kontroll. Alla dessa rör centrifugerades 17900 x g. Sedan gjordes en 

cDNA-syntesblandning och den bestod av 20µL 10X RT-buffert, 40µL 25mM MgCl2, 20µL 

0,1M ditiotreitol, 10µL RNaseOUT
TM

 (40 U / µL) och 10µL SuperScript
TM

 III RT (200 U / 

µL). Blandningen vortexades och centrifugerades 17900 x g. Slutligen tillsattes 5µL RNA av 

hepatitproverna till dessa rör. Alla prover placerades på is. Därefter inkuberades rören vid 

65°C under 5 min med hjälp av Minicycler. När inkuberingen var färdig placerades proverna 

på is i 2 min. Slutligen togs 10µL från cDNA-syntesblandningen till varje provrör och rören 

laddades på Minicycler och inkubera i först i 50°C i 50 min sedan i 85°C i 5 min och därefter 

4°C i 20 min. 

 

BEHANDLING MED EXONUKLEAS I  

Efter cDNA-syntesen så behandlades provet med exonukleas I för att klyva de primer som var 

kvar från den tidigare reaktionen samt för att bryta ned allt enkelsträngat DNA. Exonukleas I 

tillsattes (1µL) och proverna inkuberades därefter i Minicycler i 37°C i 15 min och 85°C i 15 

min. När inkuberingen avslutades placerades proverna på is under 2 min. 

 

BEHANDLING MED RNASE H  

Behandling med RNase H utfördes därefter, dess funktion var att bryta ned RNA i RNA: 

DNA-hybrider. Proverna centrifugerades 17900 x g i cirka 3 sek och 1µL RNase H tillsattes 

till varje rör. Sedan laddades de i Minicycler-maskinen och inkuberades i 37°C i 20 min.  

 

FÖRSTA PCR  

För PCR-körningen användes primrarna TAG och HEVF1 (718 bp) för amplifering av cDNA 

som har bildats från positiv-sträng-RNA. Mastermixen bestod av 11µL HEVF1 sens primer 

(10mM), 11µL HEV TAG sens primer (10mM), 27,5µL 10X PCR-buffert, 13,75µL MgCl2 

(50mM), 11µL dNTP (10mM), 2,75µL Taq polymeras och 173,25µL dH2O. Mastermixröret 

vortexades och centrifugerades 17900 x g i 3 sek. Från mastermixen pipetterades 24µL i varje 

PCR-rör. Sedan sattes 1µL DEPC-vatten till kontrollröret och 1µL från varje syntetiserat 

cDNA-prov sattes till ett PCR- rör (innehållande mastermix). Rören laddades i PCR-maskin. 
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NESTED PCR 

I nested PCR användes HEVR2 (414 bp) och HEVF2 (414 bp) för amplifering. Mastermixen 

innehöll samma reagenser som mastermixen i första PCR-körningen, beskrivet ovan, men 

HEVF2 (10mM) och HEVR2 (10mM) primrar tillsattes istället. Från mastermixen 

pipetterades 23µL i varje rör och i nested PCR-rummet tillsattes 2µL från första PCR-

produkten i respektive rör. Rören placerades i PCR-maskinen. 

 

GEL-ELEKTROFORES: 

En 1% gel framställdes genom att blanda agarospulver med 0,5x TBE. Till 30mL av 

blandningen tillsattes 1,5µL Gelred. Sedan blandades 2µL loading dye med 8µL prov och 

laddades i en brunn. Gelen kördes vid 140 volt, 90mA under cirka 30 min.  

 

CYKEL SEKVENSERING (SANGER-SEKVENSERING) AV P1 OCH INDIA 

PROVET: 

En 1% gel framställdes och nested PCR-produkter från prov P1 med HEVTAGF1 primer 

(kallas 1), P1 med HEVTAGR1 primer (kallas 2), P1 utan primer (kallas 3) samt INDIA-

provet med HEVTAGR1 (kallas 4) laddades. Från gelen skars en gelbit ut motsvarande 414 

bp från alla prover. Gelbitarna rengjordes med Wizard® SV Gel och PCR Clean-Up System 

kit. Det stora respektive lilla bandet från prov 1 renades också med Wizard® SV Gel och PCR 

Clean-Up System kitet. 

En mastermix var beredd i ett eppendorfrör utgående från beskrivningen som medföljde ABI 

PRISM® BigDye® Terminator v 3.1 cycle sequencing kit (BigDye och 

sekvenseringsbuffert). Alla rör laddades i PCR-maskinen och cykel-sekvenseringprogrammet 

slogs på.  

Precipitering av DNA-fragmentprodukterna gjordes med 2µL natriumacetat (3M, pH 5,2) och 

50µL etanol (99 %) som tillsattes i varje rör. Rören fick stå i rumstemperatur under 20 min. 

Sedan centrifugerades de vid 17900 x g under 20 min. Med en pipett sögs etanolen från varje 

rör. Rören placerades upp och ned (med en öppen kork) i ett ställ som sedan placerades i en 

låda (i mörkret) under 10 min.  

I cykel-sekvenseringsrummet tillsattes 13µL formamid till varje rör och blandningen 

pipetterades upp och ner under 20 sek. Från varje blandning togs 13µL och laddades i varsin 

brunn i ett 96-håls platta och resten av brunnarna fylldes med 13µL MQ-vatten. Proverna 

kördes i Sanger-sekvenserings instrumentet. 
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Tabell 1: PCR-program som användes till de olika försöken. 

HEP-

program 1 

95°C/3 min 94°C/30 s 45°C/30 s 35 cykler 

(72°C/1 min)  

72°C/10 min 4°C  

HEP-

program 2 

95°C/3 min 94°C/30 s 50°C/30 s 35 cykler 

(72°C/1 min)  

72°C/10 min 4°C  

HEP-

program 3 

95°C/3 min 94°C/30 s 52°C/30 s 35 cykler 

(72°C/1 min)  

72°C/10 min 4°C  

HEP-

program 4 

95°C/3 min 94°C/30 s 55°C/30 s 35 cykler 

(72°C/1 min)  

72°C/10 min 4°C  

HEP-

program 5 

95°C/3 min 94°C/30 s 60°C/30 s 35 cykler 

(72°C/1 min)  

72°C/10 min 4°C  

Cykel-

sekvensering 

program 

+95°C/15 s +50°C/10 s    25 cykler 

  (+60°C 

    /4 min) 

       4°C    

 

 

 

 

RESULTAT 

Vid analys av celler som transfektrerats med HEV-RNA (P1 och P2 prover) och celler som 

transfekterats med en plasmid (INDIA-provet) sågs en ökning av PCR specificiteten efter 

varje optimeringsförsök dvs. falska positivitet som uppstår på grund av rester av transfekterat 

material minskades. 

 

 

FÖRSÖK 1:  

Det negativa N1-provet, det positiva P1 och P2 proverna användes efter att ha genomgått 

cDNA syntes och RNasbehandling. Till första PCR och nested användes HEP-program 1 (se 

tabell 1). En 1,5% gel gjordes för gelelektroforesen.  

 

I försök 1 som inkluderade nested PCR sågs för det negativa N1-provet, som inte innehöll 

några primer, ett mycket starkt band i storlek 414 bp med ett stort band. 
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Det positiva P1-provet visade starka band vid 414 bp för båda primrar (HEVTAGF1 och 

HEVTAGR1) inklusive provet utan primer.  

Det positiva P2-provet med HEVTAGF1 primer visade också ett mycket stark band som såg 

ut som flera band. När det gäller provet med HEVTAGR1 primer, visade det band över och 

under 414 baser som är mest sannolikt ett tecken på ospecifik amplifiering. Inga band 

detekterades från det positiva P2-provet som inte hade någon primer.  

 

OPTIMERING AV FÖRSÖK 1: 

För att eliminera amplifieringar i proverna utan primers gjordes denna optimering och   

HEP-program 2 till nested PCR användes istället dvs. temperaturen optimerades från 45°C till 

50°C. 

 

När annealingtemperaturen höjdes till 50°C i den upprepade nested PCR steget var resultatet 

ganska lika, förutom att ett band syntes (vid 414 baser) för det negativa N1-provet med 

HEVTAGR1 primern.  

 

 

FÖRSÖK 2: 

Proverna som användes i andra försöket var en negativ kontroll prov, det negativa N1-provet 

och ett positivt prov, P1. cDNA-syntes utfördes på samma sätt som beskrivits ovan men två 

ytterligare primers analyserades; HEV F1 sens (10mM) och HEV R1 sens primer (10mM). De 

undersökta primers var utan Tag. Rening med ett RNeasy® Mini Kit (50) utfördes för att rena 

DNAt och därigenom försöka minska ospecifika amplifieringar. HEP-program 2 tillämpades i 

första PCR och nested PCR (se tabell 1).  

 

I försök 2 det negativa N1-provet med HEVTAGR1 och HEVF1 primers visade mycket 

svaga band på storleken 414 bp.  

Det positiva P1-provet med HEVTAGR1 primern visade ett band på rätt storlek. Andra 

ospecifika amplifieringar sågs på resten av primerna inklusive HEV F1 sens och HEV R1 

sens primer. 
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FÖRSÖK 3: 

Samma prover som i försök 2 användes för att försöka eliminera ospecifika amplifieringar 

från ett negativt samt ett positivt prov. Till skillnad från försök 1 och 2, kördes proverna i 

duplikat där hälften blev behandlad med exonukleas I. Genom att eliminera primers och 

enkelsträngat DNA, minskar mängden material som kan störa PCR reaktionen. Från den 

cDNA-syntetiserade provet tillsattes 0,5µL templat och en extra 0,5µL vatten tillsattes till 

mastermixen i första PCR-körningen. Mindre templatmängd användes för att se om det leder 

till mindre ospecifika amplifieringar. HEP-program 2 används både till första och till nested 

PCR-körningen (tabell 1).  

 

Enligt försök 3 uppvisade det negativa N1-provet med HEVTAGR1 primer som var 

obehandlade ett svagt band vid 414 bp och ett starkare band sågs där det inte fanns någon 

primer men inte i storlek 414 bp. Exonukleas I- behandlade prover leda till en minskning i de 

ospecifika amplifieringar.  

Det positiva P1-provet som var obehandlade visade samma resultat och prover behandlade 

med exonukleas I visade starkare band vid 414 bp. 

 

OPTIMERING AV FÖRSÖK 3: 

Nested PCR-körningens annealingstemperatur höjdes sedan för att öka PCR specificiteten, där 

hälften av de exonukleasbehandlade proverna kördes i duplikat med HEP-program 4 och 

andra hälften med HEP-program 5 med annealingtemperaturer 55°C och 60°C (tabell 1).  

 

Efter optimeringen av försöket ospecifika amplifieringar och en hel del band visades i alla 

prover när HEP- program 4 och 5 användes. 

 

 

FÖRSÖK 4: 

Ett negativt prov N2, det positiva P1-provet samt INDIA provet (transkriberade RNA provet) 

användes. Det negativa N1-provet var klar och därför användes N2-provet. Det positiva P1 

och P2-provet (extraherat RNA) kunde ha innehållit material som stör PCR amplifiering och 

därför användes INDIA-provet. Rening med DNA QIAquick ® PCR rening kit (30µL 

eluerings buffert) tillämpades i detta försök samt resterande försök. Reningskitet som 

användes i försök 2 var ett RNeasy® Mini Kit (50) men detta ändrades i denna försök. 
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Eftersom det är DNA material som behandlas, är det mer lämpligt att använda en kit specifikt 

för DNA. Från cDNA-syntetiserade proverna togs 5µL templat till PCR-körningen och 2,5µL 

templat tillsattes i den efterföljande nested PCR-körningen. Templatmängden ökades för att se 

om det skulle ha en effekt på PCR amplifiering. HEP-program 2 användes i båda körningarna 

(se tabell 1).  

 

Vid försök 4 det negativa N2-provet visade ospecifika svaga band.  

Det positiva P1-provet med HEVTAGF1 primer ledde till ett mycket stark band som sågs vid 

storlek 414 bp. Band vid storlek 414 bp också sågs för de andra två proverna (P1-provet med 

HEVTAGR1 och P1-provet utan någon primer). 

INDIA-provet med HEVTAGF1 primern visade inga amplifieringar men ett starkt band 

visades i provet med HEVTAGR1 primern. Ospecifika band var närvarande i provet utan 

någon primer.  

 

CYKEL SEKVENSERING (SANGER-SEKVENSERING) AV P1 OCH INDIA 

PROVET: 

Sekvensering av det positiva P1-provet och INDIA-provet utfördes för att testa om de primers 

fungerar väl och för att se om den templat som amplifieras var hepatit E templat. Det positiva 

P1-provet med HEVTAGF1 primer kallades prov 1, P1-provet med HEVTAGR1 primer 

kallades prov 2 och P1-provet utan primer kallades prov 3. Dessutom kallades INDIA-provet 

med HEVTAGR1, prov 4.  

 

Resultaten från Sanger-sekvensering visade att de primrar som användes vid amplifieringen 

fungerade bra och templat som amplifierades genom PCR var hepatit E templat. Det visades, 

att prov 1 (både band som visades), 2 och 3 var svenska svinprover (Hepatitis E virus isolate 

swX07-E1). Medan INDIA-provet var en indisk human prov.  

 

 

FÖRSÖK 5:  

Samma prover som i försök 4 användes (N2, P1 och INDIA-provet) och cDNA-

syntestemperaturen optimerades till 55°C istället för 50°C vilket var fallet i alla de tidigare 

försöken. cDNA-syntestemperaturen höjdes för att öka annealing av primern till templatet. I 

denna försök tillsattes 5µL templat i första PCR-körningen medan 2,5µL templat togs i nested 
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PCR-körningen precis som vid försök 4 och detta gjordes för att bekräfta att stora 

templatmängder inte leder till en betydelsefull skillnad i resultaten. En extra mastermix 

gjordes som innehöll F2 och Tag primer istället för F2 och R2 primerna för att undersöka om 

semi-nested PCR (tillsatsen av Tag primer) leder till en mer specifik amplifiering dvs. 

eliminering av falska positivitet. HEP-program 2 användes. 

 

I försök 5 det negativa N2-provets resultat blev en hel del ospecifika amplifieringar på storlek 

414 bp och över storleken 414 bp.  

Det positiva P1-provet ledde till samma resultat men i provet utan primer ett starkare band 

uppträdde vid 414 bp.  

INDIA-provet också visade ospecifika amplifieringar på olika storlekar.  

 

OPTIMERING AV FÖRSÖK 5: 

Nested PCR-steget upprepades med MgCl2 -koncentrationer 1,5mM, 2mM, 2,5mM och 3mM 

analyserades med användning av INDIA-provet. För att analysera effekten av MgCl2 på Taq 

polymeras aktiviteten. HEP-program 2 användes.  

 

Vid MgCl2 koncentration optimering av INDIA-provet så erhölls olika resultat (se figur 1). 

Ospecifika amplifieringar var närvarande när 3mM, 2,5Mm och 2mM MgCl2 tillsattes. Det 

bästa resultatet sågs vid 1,5mM MgCl2 eftersom nästan inget band visades i INDIA-provet 

med HEVTAGF1 primer. Medans provet med HEVTAGR1 primer visade ett starkt band och 

nästan inga band sågs vid 414 bp i provet utan primer. 

 

OPTIMERING AV FÖRSÖK 5: 

Nested PCR-steget gjordes igen till det positiva P1-provet och INDIA-provet med MgCl2 -

koncentrationerna 1mM och 1,5mM, i duplikat. Eftersom dessa koncentrationer ledde till det 

optimala resultatet. Proverna placerades i två olika PCR-block där HEP-program 2 respektive 

program 3 slogs på.  

 

Det positiva P1-provet med HEVTAGF1 primer visade starkare band än de band som visades 

på resten av proven. När annealing temperaturen höjdes till 52°C resultaten var mycket lika.  

Bättre resultat sågs när 1mM MgCl2 användes än 1,5mM MgCl2 i INDIA-provet (vid 50°C 

annealing temperatur). De ospecifika amplifieringar minskade eftersom inga amplifieringar 
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sågs i provet med HEVTAGF1 primern och nästan inga amplifieringar sågs i provet som är 

utan primer, men en klar band var närvarande vid 414 bp i INDIA-provet med HEVTAGR1 

primer.  

 

 

FÖRSÖK 6: 

INDIA-provet användes i en spädningsserie 1/10 med DEPC-vatten i 7 steg för att kunna 

minska templatkoncentrationen och på så sätt öka PCR specificitet. Till första PCR-körningen 

togs 1µL templat och program 2 användes. I nested PCR testades MgCl2 -koncentrationer 

1mM och 1,5mM till de utspädda lösningarna.   

 

Enligt försök 6 nested PCR för INDIA-provet med 1mM MgCl2 visade ett band på fel storlek 

i det ospädda provet (med HEVTAGR1 primer). Utspädda -1 provet och -2 provet (båda med 

HEVTAGR1 primer) ledde till svaga band som var närvarande på fel storlek.  

Resten av de utspädda proverna med 1mM MgCl2 visade inga amplifieringar. 

 

INDIA-provet med 1,5mM MgCl2 ledde till att de utspädda proverna visade amplifieringar av 

både primrar (HEVTAGF1 och HEVTAGR1) samt ett band sågs i provet utan någon primer. 

Utspädda -1 INDIA-provet med HEVTAGR1 primer visade ett starkt band medans med 

HEVTAGF1 primer ett svagare band sågs vid rätt storlek. Utspädda -2 INDIA-provet med 

HEVTAGR1 primer och provet utan primer ledde till ett band vid 414 bp (se figur 2). 

Utspädda -3 provet visade de bästa resultaten, ett starkt band sågs endast i provet med 

HEVTAGR1 primern och inga amplifieringar var närvarande i provet med HEVTAGF1 eller 

i provet utan primer. Utspädda -4 provet visade liknande resultat, men bandet sett var svagare 

än i -3 utspädda provet. 

Resten av de utspädda proverna (-5, -6 och -7) med 1,5mM MgCl2 uppvisade inga 

amplifieringar alls.  
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Figur 1: S.M. (storleksmarkör), H2O (negativ kontroll med 3mM MgCl2). 

INDIA provet: A (HEVTAGF1 primer med 3mM MgCl2), A (HEVTAGF1 primer med 2,5mM MgCl2), A 

(HEVTAGF1 primer med 2mM MgCl2) och A (HEVTAGF1 primer med 1,5mM MgCl2). B (HEVTAGR1 

primer med 3mM MgCl2), B (HEVTAGR1 primer med 2,5mM MgCl2), B (HEVTAGR1 primer med 2mM 

MgCl2) och B (HEVTAGR1 primer med 1,5mM MgCl2). C (ingen primer med 3mM MgCl2), C (ingen primer 

med 2,5mM MgCl2), C (ingen primer med 2mM MgCl2) och C (ingen primer med 1,5mM MgCl2). 

I figur 1 ses att INDIA-provet gav ospecifika amplikon i alla prover där mastermixen innehöll 

antingen 3mM, 2,5mM eller 2mM MgCl2 koncentrationer. Inga amplifieringar sågs vid 414 

bp i A och C provet när 1,5mM MgCl2 tillsattes. Dessutom ett starkt band visades vid 414 bp i 

B provet när 1,5mM  MgCl2 tillsattes. Inga amplifieringar sågs i negativ kontroll provet. 
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Figur 2: S.M. (storleksmarkör) 

INDIA provet (-2): B (HEVTAGR1 primer med 1,5mM MgCl2) och C (ingen primer med 1,5mM MgCl2). 

INDIA provet (-3): A (HEVTAGF1 primer med 1,5mM MgCl2), B (HEVTAGR1 primer med 1,5mM MgCl2) 

och C (ingen primer med 1,5mM MgCl2). INDIA provet (-4): A (HEVTAGF1 primer och 1,5mM MgCl2), B 

(HEVTAGR1 primer och 1,5mM MgCl2) och C (ingen primer och 1,5mM MgCl2). 

Ytterligare spädningar ledde till mera specifika resultat. När mastermixen innehöll MgCl2 

koncentration 1,5mM, band sågs i det -2 utspädda B (HEVTAGR1) och C provet (ingen 

primer). Den -3 utspädda provet visade de bästa resultaten och det enda bandet som visades 

var från prov B med HEVTAGR1 primer. En svagare band fanns i det -4 utspädda provet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

DISKUSSION 

Den begränsade information som finns om hepatit E-replikering har lett utveckling av andra 

metoder än odling av viruset i cellkultur, såsom PCR för att öka kunskapen om virusets 

egenskaper men också för att förbättra den laborativa diagnostiken av HEV. Den metod som 

finns idag där man detekterar HEV-virusreplikation i celler som transfekterats med HEV-

RNA genom PCR har nackdelen att den ger falskt positiva svar [11]. Denna studie innebär ett 

försök att förbättra analysen där flera olika variabler har kontrollerats för att säkerställa att 

analysen kan användas för både forskning och diagnostik. 

De metoder som använts i detta projekt var relevanta. cDNA-syntesen är det steg som inte går 

att optimera lika mycket som PCR där man kan ändra på reagenser i mastermixen osv. Målet 

för cDNA-syntes är att syntetisera första sträng cDNA från RNA och detta utfördes med en 

genspecifik primer. I denna studie utfördes cDNA-syntesen enligt instruktioner av 

superscript™ III first-strand synthesis system for RT-PCR. Upp till 12 kb kan påvisas med 

denna metod och HEV-genomet är cirka 7,2 kb. Exonukleas I och RNase H behövdes för att 

avlägsna överblivna primrar, bryta ner allt det enkelsträngade DNAt och för nedbrytning av 

RNA i RNA: DNA-hybrider.  

Många faktorer har optimerats i denna studie, faktorer som annealingtemperaturen och 

MgCl2-koncentrationen. Ju högre temperatur och ju lägre MgCl2-koncentration desto mer 

specifika PCR-produkter. Eftersom det sker en minskning av de falska interaktioner som 

inträffar mellan primrar/MgCl2 och sekvenserna dvs. mispriming [13]. Att kunna manipulera 

detta steg var en stor fördel eftersom det resulterade i förbättrade resultat. 

 

I den här studien ändrades mer än en faktor i varje nytt försök. Det skulle ha varit bättre om 

de olika försöken av det praktiska arbetet hade delats upp i förändring av 

annealingtemperatur, templatmängd och MgCl2 -koncentration till exempel, så att man 

fokuserar på en sak i taget. På sådan sätt, kan man testa flera temperaturer, flera olika 

templatmängd och MgCl2 -koncentrationer än det gjordes i denna studie och på så sätt 

kommer man att ha mer data. Detta kan ha lett till nya frågor och slutsatser. 

 

Nanodrop skulle ha använts regelbundet för att kontrollera mängden cDNA, vilket inte 

gjordes. Försöken hade då i fortsättningen kunnat optimeras baserat på mängden av cDNA. 

Vattnet som användes i den negativa kontrollen var DEPC-vatten och vattnet som användes i 

mastermixen var MQ-vatten. Endast DEPC-vatten eller MQ-vatten borde genomgående ha 
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använts för att ha mer konstant variabler. DEPC står för diethyl pyrocarbonate som är ett icke-

specifikt RNas-hämmare och är användbar när man arbetar med RNA som lätt bryts ned. För 

att undvika komplikationer under PCR, bör vatten som är fritt från RNaser användas dvs. 

DEPC-vatten kunde ha använts i mastermixen. Efter man har tillsatt templat till mastermixen 

måste man starta PCR-körningen på en gång men i försök 5, började PCR-körningen 1h och 

50 min efter att alla templat tillsattes till mastermixen i de olika proverna. Under denna tid 

hade proverna förvarats i rumstemperatur. Detta kan ha påverkat resultaten eftersom 

enzymaktiviteten blir mindre effektiv om PCR-körningen inte startar direkt.  

 

Efter exonukleas I-behandling inkuberades proverna i Minicycler-maskinen i 37°C i 15 min 

och 85°C i 15 min sedan placerades proverna på is i 2 min men i försök 6 placerades de 

utspädda proverna (-5, -6 och -7) direkt på is i 2 min innan inkubationssteget som borde ha 

gjorts först. Detta kan ha påverkat funktionen av exonukleas I och primrar samt enkelsträngat 

DNA kunde ha varit kvar i proverna. Detta kan vara orsaken till varför inga amplifieringar 

sågs för dessa utspädda prover med MgCl2 koncentration 1,5mM.  

 

I den artikeln som den här studien har utgått ifrån var provutspädning den enda optimering 

som utfördes [11]. Men den här studien visar att andra optimeringar som MgCl2 

koncentrationen, påverkar. MgCl2 mängden påverkar Taq polymeras aktiviteten och en 

minskad koncentration av MgCl2 sänker enzymaktiviteten (sänker felfrekvensen) och därmed 

ökar specificiteten.    

 

Specifika stränganalyser har använts i många HEV-studier och det finns studier som har 

fokuserat på HEV-analys genom ELISA-detektering av anti-IgG och IgM. Denna metod 

används vanligen för diagnos [14]. En annan metod som har använts för HEV-diagnos är 

realtids-PCR [15]. Realtids (RT) -PCR och realtids-PCR är viktiga metoder som har 

tillämpats i andra studier och naturligvis används dem inte bara för att detektera HEV utan 

även för att detektera bakterier, gener och andra virus som t.ex. chikungunya [16] och rubella 

[17]. En studie har använt realtid (RT) -PCR för HEV-detektion i svinprover men med ett 

annat PCR-program än det som använts i denna studie, följt av nested PCR [18].  

Till skillnad från PCR har realtids (RT)-PCR fluorescerande reportrar som gör att man kan 

observera bildningen av amplifieringsprodukter inom varje PCR-cykel. En ökning i den 
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fluorescerande reportersignalen betyder en ökning av antalet amplikon. Realtids (RT)-PCR är 

en metod som har hög känslighet och ger noggrann mätning av amplifieringsprodukter.  

Resultat från denna studie och slutsatsen av dessa resultat kan tillämpas i realtids (RT)-PCR, 

eftersom MgCl2 ingår i mastermixen och annealingsteget finns i proceduren.   

De resultat som erhölls från denna studie uppfyllde delvis målet då en tydlig ökning av 

amplikon av rätt storlek och mängd kunde ses i de proverna med cDNA som hade bildats från 

positiv-sträng-RNA (se Figur 2). Den positiva detektionsanalysen fungerar bäst vid en 

temperatur på 50°C i cDNA-syntesen, vid 1,5mM MgCl2 och vid en 50°C 

annealingtemperatur i PCR-körningarna. Förändringar i MgCl2 -koncentrationer hade den 

största påverkan på den ökande PCR specificitet. Exonukleas I, RNase H och rengöringskitet 

har haft en stor inverkan eftersom de ledde till en minskning av ospecifika amplifieringar och 

därför bör alltid beaktas i sådana studier. Att använda DNA QIAquick ® PCR reningskitet var 

mer lämplig än rening med ett RNeasy® Mini Kit (50) i denna studie. 

De erhållna resultaten visar att RNA-prover som är transkriberad i en plasmid och har en 

fullängds HEV cDNA bör användas mer i framtida studier istället för direkt amplifiering av 

extraherat RNA eftersom dessa kan innehålla andra material som stör resultaten.  

 

I framtida studier bör mer fokus ligga på RNA-transkriberade prover och på att testa dem med 

hjälp av negativ detektionsanalysens primerna dvs. genom att använda en negativ Tag primer 

(HEVR1 och Tag) istället. Utspädningar ledde till bättre resultat i denna studie också och kan 

därför vara praktiskt att använda i framtida analyser. 
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