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Sammanfattning
Livsmedelsverket har ett nationellt ansvar för kontroll av livsmedel från produktionsband till
konsument. I det uppdraget ingår detektering av patogena organismer bland livsmedel. Detta
görs för att snabbt kunna hindra att smittokällan kommer i kontakt med konsument. Bland de
patogena bakterieorganismer som Livsmedelsverket har i uppgift att hantera ingår Listeria
monocytogenes. L. monocytogenes är en humanpatogen bakterie som förekommer främst i ost,
charkuteriprodukter och råa grönsaker. I dagsläget tar det upp till åtta dagar för Livsmedelsverket
att påvisa L. monocytogenes eller Listeria spp. vilket görs med traditionell plattbaserad teknik. Denna
rapport redovisar en ny metodik anpassad för Livsmedelsverket som inkluderar realtids-PCR för
detektion av L. monocytogenes. Den nya metoden inkluderar de två genmarkörerna hlyA-146 och
L23SQ som ska påvisa L. monocytogenes och Listeria spp. respektive. Metoden utfördes i
Livsmedelsverkets referenslaboratorium på tre kontrollstammar av arterna L. monocytogenes, Listeria
ivanovii och Listeria innocua. Påvisning av Listeria skedde inom 48 timmar med den prövade
metoden vilket gör den mer tidseffektiv än den gamla metoden. För att även kunna koppla ett
humanisolat med ett isolat från livsmedel ska man kunna använda sig utav
helgenomssekvensering. Genom att skapa ett fylogenetiskt träd kan man därefter koppla
humanisolatet med dess smittkälla. De nya metoderna som presenteras i denna rapport är mer
effektiva än de gamla metoderna och kommer därför leda till en snabbare detektion av Listeria,
samt en ny möjlighet att smittspåra. Detta leder i sin tur till en bättre bekämpning av
listeriautbrott i Sverige.
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2. Listeria – Livsmedelsburet bakteriesläkte
Listeria är en grampositiv, icke-sporulerande livsmedelsburen bakterie. Det finns 17 arter av
Listeria där Listeria monocytogenes är den vanligaste humanpatogena arten. L. monocytogenes kan leva
som saprofyt, det vill säga leva med en värdorganism utan att bryta ned dennes vävnad, vilket kan
ge en lång inkubationstid (Freitag et al. 2009). Vissa serotyper är patogena för både människor
och djur (Wen et al. 2009). Bakteriestammarnas serotyper klassificeras utifrån vilka antigener som
förekommer på organismernas cellyta. De patogena arterna av Listeria kan orsaka sjukdomen
listerios hos människor. Sjukdomen kan ge influensaliknande symptom och dödligheten ligger på
20-30 %. Riskgrupper inkluderar personer med nedsatt immunförsvar, såsom äldre, barn, person
med HIV och gravida (Nyarko och Donnelly 2015). Enligt Folkhälsomyndigheten har antalet
rapporterade fall av listerios i Sverige ökat från 40-50 fall per år i början på 2000-talet till 60-90
fall de senaste åren. Undersökningar har funnit att det finns cirka 13 olika serotyper av L.
monocytogenes, där typerna 1/2a, 1/2b, 1/2c samt 4b är överrepresenterade hos insjuknade
patienter. Även andra serotyper kan vara patogena (Nho et al. 2015). Man bestämmer serotyp
genom att undersöka hur bakterier reagerar när olika antisera tillsätts.
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3. Del 1 – Påvisning av Listeria
3.1 Problemställning
För att identifiera förekomst av Listeria i livsmedelsprov använder Livsmedelsverket (SLV) idag
en metod baserad på ISO-standarden 11290. Metoden tar idag sju till åtta dagar innan man
kvalitativt kan fastställa förekomst av Listeria spp. För att reducera tidsåtgången tills att ett
provsvar är erhållet vill SLV komplettera den befintliga metoden med en förundersökning som
inkluderar realtids-PCR (för förklaring av realtids-PCR se bilaga 1) vilken snabbt ska ge svar på
om provet innehåller Listeria. Det är även av intresse att se om det finns tillväxt av Listeria spp.
då det ger indikation till att rätt förhållanden finns för att L. monocytogenes kan växa.

3.2 Frågeställning och syfte
Syftet med arbetet är att implementera en mer effektiv metod för identifiering av Listeria spp.
Metoden som söks ska innefatta realtids-PCR och ge ett resultat inom 48 timmar. Metoden ska
användas för att påvisa Listeria spp. samt L. monocytogenes utifrån specifika genmarkörer. Två
genmarkörer sökes där en är generell för Listeria spp. och den andra specifik för L. monocytogenes.
Resultatet presenteras i form av ett protokoll innehållande metodbeskrivning enligt SLV:s
standard. Protokollet ska innefatta en metod som ska vara mer tidseffektiv än den som används
för kvalitativ analys idag av SLV. Den ska samtidigt ha tillräckligt hög känslighet för
identifieringen av Listeria spp. och L. monocytogenes. Till följd kommer det spara SLV tid och
pengar samt öka chansen att förebygga listeriautbrott.

3.3

Genomförande och resultat

3.3.1 Informationssökning
Arbetet inleddes med informationssökning där fokuset huvudsakligen var på artiklar som berörde
prober och primrar i användning för identifiering av listeria-arter med realtids-PCR.
Informationssökningen resulterade i ett flertal artiklar som innehöll önskad information där ett
urval av sju artiklar och en bok valdes. Urvalet gjordes utifrån resultatet och artiklarnas aktualitet.
Prioritering låg i senaste publicering samt hur bra resultatet blev där parametrar som känslighet
och antalet olika gener som detekterades studerades.
Efter analys av primrarna (se avsnitt Primrar och prober nedan) resulterade det i primrar från
boken L. monocytogenes: Methods and Protocols (Jordan et al. 2014) och artikeln Application of
SYBR Green I and TaqMan probe-based real-time PCRs for the identification of Listeria spp. and
L. monocytogenes (Kedrak-Jablonska et al. 2015).
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3.3.2 Analys av primrar
Utifrån det urval av publikationer som gjordes analyserades tolv primrar med mjukvaruverktyget
BLASTn, vilket söker mot NCBI:s databas för nukleotidsekvenser. Resultaten av sökningarna
sammanställdes där antalet träffar och respektive E-värden noterades för varje primer, se bilaga 2.
Utifrån underlaget valdes en generell genmarkör samt en specifik för L. monocytogenes. Kriteriet för
den generella genmarkören var att välja den primer som var tillräckligt specifik för Listeria spp.
och som kunde påvisa flest arter inom släktet. För den specifika genmarkören söktes den primer
som gav flest antal träffar på L. monocytogenes i kombination med lägst E-värde.
Vidare analyserades de två utvalda primerparen med OligoAnalyzer 3.1 (Integrated DNA
technologies, 2017). OligoAnalyzer beräknar guanin- och cytosinhalt (GC-innehåll) i procent
samt smälttemperatur (Tm) för primrarna. GC-innehållet ska ligga runt 50 % och
smälttemperaturen ska ligga mellan 53 C och 62 C och bör maximalt skilja sig 5 C mellan
primerparen (Life Technologies, 2012). Optimal längd på primrarna är mellan 18-24 nukleotider
och optimal amplikonlängd är 50-150 bp (Life Technologies, 2012). Amplikonlängden
analyserades med Primer-BLAST (NCBI, 2017). Resultaten kan ses i bilaga 4.

3.3.3 Val av prober, fluoroforer och quenchers
Av de primrar som gav det bästa resultatet valdes de prober som var komplementära till den
aktuella genen. De gener som var av intresse var 23S rDNA vilken är generell för Listeria spp.
samt hlyA som är specifik för L. monocytogenes. För beskrivning av undersökta gener se bilaga 3.
Val av prober, fluoroforer och quenchers begränsades av utbudet hos SLV:s leverantör. Valet av
fluorofor gjordes utifrån fluorescensintervall som skulle göra att en detektion av de två
genmarkörerna skulle gå att se i samma brunn. Quenchers valdes utifrån fluoroforens
emissionsvåglängd. Slutligen valdes fluoroforen FAM™ för prob hlyA-146-TM med
emissionsvåglängden 520 nm och quencher BHQ1 med absorptionsintervallet 480-580 nm. För
23S rDNA valdes fluoroforen Cy®5 med emittans på 673 nm samt quencher BHQ2 med
absorptionsintervall 550-670 nm (Biosearch Technologies 2017). För sammanställning av
slutgiltigt val se bilaga 4.

3.3.4 Protokoll enligt Livsmedelsverkets standard
En metodmall erhölls från SLV där de aktuella rubrikerna användes till slutprotokollet. Första
steget som behandlar anrikning togs från ”Listeria monocytogenes, kvalitativ och kvantitativ analys”,
SLV-m231.2. Det innebär att provet tillsätts till en halv-fraser buljong, ett berikningsmedium, och
inkuberas i 24 timmar. Samtliga prov kördes i minst duplikat. Därefter följde DNA-extraktion
med EZ1 DNA tissue kit i BioRobot EZ1. DNA:t ingår i mastermixen tillsammans med primrar,
prober, reaktionsmix, templat och internkontroll. Mastermixen är det som körs i realtids-PCR
och utifrån resultatet därifrån kan en analys göras av provet.
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För att välja det program som realtids-PCR:n ska köra jämfördes det som stod i publikationerna
med respektive primrar, med vad som kan beräknas vara det optimala enligt standard (Life
Technologies, 2012). Där tittar man på smälttemperaturen för primrar samt längden för att se
vilka temperaturer som ska användas i de olika faserna samt hur många cykler som behövs. Det
slutgiltiga programmet blev enligt tabell 1.
Tabell 1. Programinställningar för realtids-PCR

Temperatur
95 C
95 C
60 C

Tid
10 min
15 sek
1 min

1 cykel
45 cykler

För att resultatet ska klassas som positivt behöver kurvan visa på exponentiell tillväxt samt
passera det valda tröskelvärdet. Tröskelvärdet sätts 10 gånger över baslinjen. En parameter som
används är Ct värdet. Det motsvarar antalet cykler som krävs för att fluorescensen ska passera
tröskelvärdet som kan användas för att kvantifiera mängden celler. En utvärdering av proberna
krävs för att se vilka som har gett utslag, det vill säga om resultatet påvisar L. monocytogenes eller
Listeria spp. Därefter tittar man på vilka prober som givit utslag, för att verifiera om det är L.
monocytogenes eller Listeria spp. För mer detaljerad beskrivning av metodiken se bilaga 7 som är det
slutliga protokollet med tillhörande flödesschema.

3.3.5 Test av metod
Efter överenskommelse med SLV utfördes analys på deras egna stammar av L. monocytogenes, L.
ivanovii och L. innocua med den framtagna metoden. En negativ kontroll med andra bakterier
inkluderades inte på begäran av Livsmedelsverket. De kommer vid vidare validering att använda
ett flertal negativa kontroller. Spädningsserier gjordes enligt tabell 2 och 3. Båda primerparen
testades i samtliga brunnar.
I tabell 2 syns även resultatet från realtids-PCR:n, där det framgår tydligt att hlyA-146 är, med
avseende på de listeria-arter som användes som kontroll, specifik för L. monocytogenes.
Detektionsgränsen ligger på 6 CFU för hlyA-146, det är något högt enligt den lägsta känsligheten
som är optimal för realtids-PCR. Detektionsgränsen mäts från samtliga brunnar som visat
positivt med samma koncentration och i samtliga högre koncentrationer (Life Technologies,
2012). En optimering av metoden för hlyA som kan sänka detektionsgränsen till 3 CFU är
önskvärd.
För 23S rDNA-genen visades, som önskat, specificitet för Listeria spp. med positiva provsvar
från samtliga tre kontrollstammar (tabell 3). Detektionsgränsen hamnade på 3 CFU vilket
uppfyller standarden.
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Tabell 2. Resultat från realtids-PCR med genmarkör hlyA-146. Röda fält indikerar negativt provsvar och
gröna positivt. Tabellen illustrerar 96 brunnsplattan som kördes i realtids-PCR med koncentration givet i
genomekvivalenter per reaktion (CFU) skrivet i respektive brunn. NTC är negativ kontroll.

L. ivanovii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

NTC

106

105

104

103

102

50

25

12

6

3

1

B

NTC

106

105

104

103

102

50

25

12

6

3

1

D

NTC

106

105

104

103

102

50

25

12

6

3

1

E

NTC

106

105

104

103

102

50

25

12

6

3

1

G

NTC

106

105

104

103

102

50

25

12

6

3

1

H

NTC

106

105

104

103

102

50

25

12

6

3

1

C
L. innocua

F
L. monocytogenes

Tabell 3. Resultat från realtids-PCR med genmarkör L23SQ. Färgschemat är samma som i tabell 2 ovan.
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3.3.6 Test efter optimering
Optimering av metoden gjordes genom förändring av koncentrationen för primern för hlyA, se
avsnitt 5.1.1. Livsmedelsverket testade metoden med den nya koncentrationen, övrigt var
uppställningen samma som i föregående, se avsnitt 4.4. Resultatet visade en lägre detektionsgräns
för hlyA-genen med den nya koncentrationen och visade positivt för samtliga brunnar med
detektionsgräns 3 CFU. Det slutliga protokollet visar en detektionsgräns på 3 CFU för både hlyAoch 23S rDNA-generna som uppfyller standarden.

3.4

Optimering av protokollet

3.4.1 Protokollet som Livsmedelsverket testade
Skillnaden mellan den metod som SLV har provat och den slutgiltiga som ligger som bilaga 7 är
en förändring i koncentration av primer hlyA-146 i mastermixen. Koncentrationen av respektive
primer för hlyA har ändrats från 1600 nM till 400 nM. Detta gjordes som en förbättring av
metoden efter att SLV testkörde metoden och sökte efter en högre sensitivitet på hlyA-genen. En
för hög koncentration av primrar kan medföra hybridisering till ospecifika platser hos templatet
vilket i slutändan kan resultera i falsk positiva provsvar (Bio-Rad, 2017).

3.4.2 Vidare optimeringsförslag
För vidare optimeringsförslag diskuterades om antalet cykler och/eller längden på proben för
hlyA-genen kunde ändras för bättre resultat. Proben testades därför att kortas ned genom att ta
bort nukleotider från respektive ände för att sedan se hur det påverkade BLAST-resultatet. En
borttagen nukleotid i 3´-änden resulterade i mindre antal träffar. För en borttagen nukleotid i 5´änden blev resultatet samma som för den ursprungliga proben. Detsamma gällde om man tog
bort båda samtidigt. Resultatet visar alltså på något högre specificitet vid minskning av probens
sekvens. Eftersom GC-innehållet var relativt lågt på 36,4 % vid full längd anses det bäst att ha
kvar samtliga nukleotider för att inte sänka GC-innehållet ytterligare. Lågt GC-innehåll kan leda
till för låg smälttemperatur vilket leder till komplikationer i hybridiseringen under PCR:n. Att öka
antalet cykler kan också vara kritiskt då de redan ligger relativt högt på 45 cykler och en ökning
kan bidra till ospecifika bindningar.

3.5

Primrar med avseende på E-värden

Valet av primers påverkades av deras E-värde från BLAST-resultaten. E-värdet visar hur stor
sannolikhet det är att få en träff med samma inpassningspoäng av ren slump (NCBI, 2017).
Inpassningspoängen visar hur bra matchningen är mellan strängarna, desto högre poäng desto
bättre matchning. E-värdet ska vara så lågt som möjligt eftersom man vill ha en låg sannolikhet
att få en matchning som inte är specifik mot sin sökning. För korta sekvenser kan det vara svårt
att få låga E-värden då sannolikheten att de kan finnas slumpmässigt är högre desto kortare
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sekvensen är. E-värdet är med andra ord inte det som är mest relevant i detta fall. Vi har E-värdet
i åtanke, men fokus ligger på antalet träffar som de olika sekvenserna får, samt hur variationen på
träffarna ser ut. Därmed valdes den primern med högst variation för påvisning av Listeria spp.
samt den som visade sig vara mest specifik för L. monocytogenes.
Vi anser att primern som valdes till hlyA-genen, specifik för L. monocytogenes, är den som är mest
optimal. Att detektionsgränsen var hög när metoden prövades beror troligen på andra parametrar
i metodutvecklingen än valet av primer. Primern för 23S rDNA-genen gav inte det lägsta Evärdet, men den gav det mest varierande antalet träffar och är därmed den mer generella och bäst
anpassade för det här fallet. Den visade även en tillräckligt bra detektionsgräns. Ett alternativ
skulle vara att testa att använda en primer med ett lägre E-värde, men då kan inte samma bredd
på primerns detektion utlovas.

3.6

Framtidsperspektiv

Att vidare öka användningen av realtids-PCR för detektion och enumeration av Listeria vore inte
bara en investering i tid utav även ekonomiskt fördelaktigt. Alla serotyper av L. monocytogenes
orsakar inte listerios och nästa steg i utvecklingen av metoden vore därför att ta fram nya
specifika genmarkörer för att kunna påvisa fler utav de patogena serotyperna. Genmarkörer
såsom lmo0737, lmo1118, ORF2819 and ORF2110 har visats kunna identifiera fyra olika
serogrupper av L. monocytogenes med realtids-PCR (Vitullo et al., 2013). Tidsåtgången skulle vara
beroende av antalet genmarkörer som instrumentet för realtids-PCR klarar av att följa per
körning, men en komplettering av fyra genmarkörer skulle maximalt kräva två ytterligare
körningar och förlänga processen med ungefär fyra timmar. För att urskilja falskt positiva resultat
skulle i så fall en del eller alla av ovan nämnda genmarkörer köras tillsammans med både
artspecifik och släktspecifik genmarkör (hlyA-146 och L23SQ).
Idag sker hela kvantifieringsfasen enligt ISO-standard vilket tidsmässigt motsvarar upp till åtta
dagar. Istället för att enumrera med traditionell plattbaserad teknik kan realtids-PCR nyttjas även
för denna analysdel. Genom att läsa av Ct-värdet från genomförda körningar med realtids-PCR
kan antalet kopior av templatet beräknas där förhållandet till Ct-värdet är omvänt proportionellt.
Svårigheter med att skilja levande från döda celler har tidigare varit en begränsning, men enligt en
studie från Norska matforskningsinstitutet, NOFIMA A/S (2005) är det möjligt genom tillsats av
kemikalien etidium monoazid (EMA). Föreningen har till skillnad från levande celler möjlighet att
vandra genom cellmembranet hos döda celler och binda till dess DNA. På så sätt kan DNA:t
från levande celler extraheras ur EMA-cellextraktet och amplifieras med realtids-PCR. En
begränsning med detta är om utbytet av det extraherade DNA:t är för lågt, vilket då kan ge en för
låg detektionsgräns och strykning på platta krävs. Trots begränsningen kan realtids-PCR ändå i en
tidig fas snabbt detektera och i viss mån kvantifiera förekomst av Listeria i livsmedel och på
fabriker.
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Slutsats

Vi har kommit fram till en metod som med hjälp av realtids-PCR kan påvisa Listeria. Med hjälp
av två olika genmarkörer kan man identifiera generella listeria-arter samt specifikt påvisa om
provet innehåller L. monocytogenes. Metoden går att genomföra på mindre än 48 timmar vilket är
efter önskemål från beställaren. Den är ännu ett komplement till den befintliga metodik som SLV
använder, men är framtagen med hopp om att effektivisera och underlätta för myndighetens
fortsatta arbete för detektion av Listeria.
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4 Del 2 – Koppling mellan human- och livsmedelsisolat
4.1

Problemställning och syfte

Ett tiotal personer i Sverige insjuknar i listerios varje år. I hela Europa uppgår siffran till drygt
2000 personer (Annual epidemiological report, 2014). En utmaning vid listeriautbrott är att från
humanisolat kunna spåra smittkällan. Inkubationstiden är upp till 70 dagar, vilket gör det svårt att
spåra smittkällan. Livsmedelsverket har intresse av att med helgenomsekvenseringsdata kunna
koppla samman humanisolat av L. monocytogenes med isolat från livsmedel eller
produktionsanläggningar för att minska sökytan av smittkällan. Detta för att undersöka eller
verifiera ursprunget av olika listeriautbrott.
För att lösa SLV:s problemställning ska ett protokoll för fylogenianalys sammanställas baserat på
det befintliga kursmaterialet givet av Martin Ryberg under kursen Bioinformatisk metodik
vårterminen 2017. Syftet med protokollet är att ge den ovana användaren en övergriplig förståelse
för vad som ska göras, och den mer erfarne kan följa protokollet och vid vidare analys specificera
de olika stegen för önskat ändamål.

4.2

Bioinformatisk bakgrund

Bioinformatik är området där biologisk data behandlas och analyseras med hjälp av
mjukvaruverktyg, med andra ord gränslandet där biologi möter programmering. Fältet innefattar
allt från att kartlägga gener från olika arter och deras släktskap (fylogeni) till att förutspå ett
proteins struktur och funktion. Denna rapport inkluderar bioinformatiska metoder och verktyg
för att utifrån humanisolat kunna analysera och till slut spåra källan till utbrottet.

4.3

Hypotes

En fylogenianalys av helgenomsekvenseringsdata från både humana isolat och isolat från
livsmedel kan minska sökytan och underlätta arbetet att finna smittkällan vid listeriautbrott. Från
helgenomsekvenseringsdata kan man jämföra hela genom eller gener för att jämföra hur lika eller
olika isolat är, vilket kan indikera släktskap. Genom att skapa ett fylogenetiskt träd baserat på
isolat från livsmedel och produktionsanläggningar kan man analysera det humanisolat man har
genom att föra in det i trädet och se hur det placeras i jämförelser med de andra isolaten. Utifrån
placeringen i trädet kan man skapa en trovärdig hypotes om vilka livsmedelisolat som
humanisolatet liknar mest, och därmed vilken källan till listeriautrbrott skulle kunna vara.
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Fylogenetisk analys

Det finns många tillvägagångssätt för att göra en fylogenianalys. I bilaga 5 finns ett protokoll som
baseras på det Martin Ryberg, kursansvarig i Bioinformatisk metodik på Uppsala Universitet, gav
ut vårterminen 2017 i samma kurs. För att kunna använda programmen i protokollet behöver
man Linux samt enklare programmeringskunskaper. I protokollet testar man olika sätt att
beräkna fylogeni. Resultaten används för att se om samtliga metoder ger liknande resultat och då
stärker hypotesen. Om metodernas resultat skiljer sig mycket åt kan det visa på att
helgenomsekvenseringsdatan eller val av gener är dåliga. De metoder som testas är Maximum
Parsimony (MP), Maximum Likelihood (ML), Bayesian Analysis och Neighbor-Joining-Tree (NJ)
med bootstrap-replikat, för förtydligande av metoderna se bilaga 6. Olika metoder behöver olika
indata, men grundläggande behövs nukleotidsekvenser i en FASTA-fil, antingen hela genom eller
vissa specifika gener, som bara skiljer sig några få baser i längden.
Datan till fylogenianalysen ska utgöras av de isolat som tagits från livsmedel,
produktionsanläggningar eller annat som kan vara en smittkälla. Utgrupper behövs, det vill säga
närbesläktade nukleotidsekvenser från arter som inte är L. monocytogenes. Träden rotas med
avseende på utgrupperna. Detta görs för att kontrollera att den fylogeni man får är rimlig. Efter
att de givna träden från de olika metoderna har undersökts och resultatet är tillräckligt bra kan det
aktuella humanisolatet adderas till FASTA-filen. Fylogenianalysen körs på nytt och humanisolatet
läggs förhoppningsvis i en klad i fylogeniträdet. Analysen säger då att humanisolatet är mer
närbesläktat med isolaten i kladen än med de övriga isolaten i trädet. Sökytan har då minskat.

Samla data

Sekvensinpassning

Testa metoder:
Maximum Parsimony
Neighbor-Joining tree
Maximum Likelihood
Bayesisansk Analys

Konsekventa?

Nej
Figur 1. Flödesschema över bioinformatiskt protokoll.
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Framtidsperspektiv

Idag begränsas bioinformatikens verkliga potential av datorers kapacitet. Algoritmer förbättras
kontinuerligt, men beräkningstider för stora datamängder kan utan problem komma upp i veckor
och till och med månader. Bioinformatik är ett relativt nytt fält och det finns en stor brist på
människor som kan tolka och använda resultaten. Hantering av stora datamängder är också ett
hinder för många företag och myndigheter. Vi ser gärna att SLV i Uppsala rekryterar
bioinformatiker för att kunna accelerera verksamhetens utveckling, alternativt startar upp ett
samarbete med exempelvis en konsultfirma som kan förse SLV med bioinformatisk kompetens.
Det finns en riklig tillgång av värdefull information som är svår att tillgodose utan bioinformatik.
En av de stora utmaningarna i vårt projekt var att hitta artiklar som beskriver ungefärliga
beräkningstider vid MSA av hela prokaryota genom. Med Martin Rybergs tips om programmet
Mugsy fann vi tillslut en artikel där 31 hela genom på cirka 2,2 miljoner baspar hade
sekvensinpassats på under två timmar (Angiuoli, Salzberg SL. 2011). Detta var goda nyheter, men
tyvärr var tiden knapp och ett praktiskt genomförande av det bioinformatiska projektet fick
läggas på is. Vår hypotes är diskuterad med Martin Ryberg och att hans åsikt är att
tillvägagångssättet är korrekt. Detta är anledningen till att vi trots uteblivna resultat väljer att ta
med vår bioinformatiska hypotes och SLV kan om så önskas bygga vidare på projektet.

4.6

Slutsats

Vi är glada att kunna presentera en god hypotes, bekräftad av Martin Ryberg. Ett fortsatt arbete
med protokollet är ett måste, men kan redan idag användas med lättare förkunskaper inom
bioinformatik.
Utbrott av livsmedelsburna patogener med lång inkubationstid är oerhört komplicerade att spåra,
om inte omöjligt, med enbart odlingsmetoder på platta. SLV i Uppsala är ett
referenslaboratorium, vilket betyder att många länder i Europa tar del av nya och lyckosamma
resultat. Vi hoppas att det bioinformatiska protokollet banar väg för en ny strategi som blir
användbar både i och utanför Sveriges gränser.
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5 Etisk analys
Att leverera en metod som felaktigt skulle påvisa Listeria spp. kan ge konsekvenser för både
beställare, näringsliv och samhälle. Livsmedelsverket har som statlig myndighet ett ansvar för att
kunna påvisa patogena mikroorganismer i livsmedelsprodukter och på så sätt skydda
konsumenter i Sverige. Om metoden skulle orsaka falskt negativa resultat ökar risken för
sjukdomsfall. Skulle metoden å andra sidan påvisa patogen organism trots att produkten är fri
från detta, så kallade falskt positivt resultat, skulle åtgärder vidtas mot livsmedelsproducenter som
då skulle påverka deras lönsamhet. Utöver de direkta konsekvenserna skulle även en dåligt
framtagen metod påverka Livsmedelsverkets rykte negativt. Livsmedelsverket är ett nationellt
referenslaboratorium och har därför krav på kvalitét samt säkerhet. Metoder och resultat ska hålla
en viss standard.
I ett demokratiskt samhälle som vårt, är allmänhetens tillit till statliga myndigheter en av de
viktigaste förutsättningarna för en positiv samhällsutveckling. Det gäller alla centrala
samhällsfunktioner. Men när det handlar om en myndighet, som ansvarar för vår hälsa genom de
livsmedel vi väljer att konsumera, känns tilliten extra viktig. Eftersom detta fall påverkar inte
endast vårt förtroende till samhället, utan även vår hälsa.
Vår framtagna metod ska inte vara alltför kostsam. Ett referenslaboratorium samarbetar med
andra länder och det finns ingen garanti att alla länder har lika möjligheter rent ekonomiskt. Det
är då en stor fördel om kostnader hålls låga så att många kan utnyttja metoden. Man kan se det
som att metoder som tas fram ska försöka förhålla sig till ett utilitaristiskt synsätt som i kort
innebär att man vill maximera den allmänna välfärden för alla samarbetspartners.
Vi som projektgrupp tillhandahålls automatiskt ett etiskt ansvar gentemot vår utbildnings
framtida studenter då arbetet som vi presenterar för Livsmedelsverket kommer att bedömas. En
medioker insats kan orsaka ett negativt rykte från Uppsala universitet till Livsmedelsverket. En
direkt konsekvens av detta kan få dem att välja att avstå från kommande projektarbeten med
civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik på Uppsala universitet. På samma sätt påverkar
våra goda handlingar det positivt för blivande studenter som läser Självständigt arbete och till
följd kommer förhoppningsvis även de att förhålla sig till den synvinkeln.
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8. Bilaga 1 – PCR och realtids-PCR
Polymeraskedjereaktion
En av de vanligaste förekommande teknikerna inom molekylärbiologi är polymeraskedjereaktion
(PCR) som utvecklades av Kary Mullis år 1983 (Valasek & Repa 2005). PCR är en
amplifieringsteknik för DNA och cDNA där tillsats av specifika proteiner och
nukleotidsekvenser ger en exponentiell ökning av målsekvens över tid. Till en buffertlösning
tillsätts DNA-polymeras, templat, dideoxynukleotider och primrar, det vill säga korta
nukleotidsekvenser som är komplementära till templatet. Lösningen hettas upp och kyls ned till
angivna temperaturer i ett flertal cykler. Antalet cykler optimeras med avseende på mängden
DNA som ska amplifieras samt andelen komponenter i lösningen. En cykel motsvarar följande
tre faser:
I.

Denaturering: 94-98 °C
Separerar DNA:t till två komplementära strängar.

II.

Hybridisering: 50-65 °C
Tillåter primrar att binda till DNA-strängarna.

III.

Elongering: 75-80 °C
Aktiverar DNA-polymeras och tillåter de fria nukleotiderna binda ihop strängen.

Eftersom cyklerna innefattar faser med höga temperaturer kräver tekniken ett temperaturtåligt
polymeras som inte denaturerar (Life Technologies, 2012). För PCR-analyser används särskilda
Taq-polymeras som ursprungligen extraherades ur den termofila bakteriearten Thermus
aquaticus. Idag finns en rad olika varianter av Taq-polymeras ute på marknaden där företag
använt mutagenes för att optimera dess funktion och minska felfrekvensen från det ursprungliga
enzymet.

Realtids-PCR
Realtids-PCR skiljer sig från konventionell PCR på så sätt att mätningar kontinuerligt sker under
alla tre faser. Då amplikonen är mindre i realtids-PCR kan hybridisering och elongering slås ihop
till en fas där man har en temperatur runt 60 °C. Produkten, det vill säga antalet kopior av
templatet, mäts kvantitativt efter varje cykel via fluorescerande komponenter vilka proportionellt
ökar med mängden produkt (Life Technologies, 2012). Den fluorescens som mäts kommer från
en fluorofor vilken är fäst på ena änden av en prob och som vid absorption av ljus emitterar ut
visuellt ljus med en specifik våglängd. Proben är en komplementär sekvens av nukleotider till
mål-DNA som hybridiserar och fäster på templatet mellan de två primrarna. För att inte den
fluorescerande signalen ska detekteras innan den har fäst till mål-DNA utgörs andra änden av en
absorberande komponent, så kallad quencher. För att en quencher ska vara effektiv förutsätts det
att dess absorptionsspektrum motsvarar fluoroforens emitterande våglängd. Proben hybridiseras
tillsammans med primrar mot templatet under hybridiseringsfasen. DNA-polymeraset klyver
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proben från templatet vilket får quencher och fluorofor att separera och emittans från
fluoroforen är detekterbar. När amplifieringen är avslutad illustreras resultatet grafiskt där
fluorescens plottas mot tidsenhet, i detta fall antalet cykler.
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9. Bilaga 2 – Tabeller med BLAST-resultat
Följande genmarkörer i tabell 4 till och med tabell 7 analyserades. E-värdet var samma för
samtliga arter i respektive kolumn, gäller i tabell 4 till och med tabell 7.
Tabell 4. Främre sträng L. monocytogenes.
hlyA-177

hlyA-146

actA

hlyQF

plcA

LM13

Total

1283

1376

1375

1286

1048

1002

Listeri spp.

636

931

853

653

187

84

L. monocytogenes

628

923

853

645

181

84

L.ivanovii

1

1

-

1

1

-

L. innocua

7

7

-

7

5

-

E-värde

0,94

0,006

0,006

0,94

0,24

3,7

Tabell 5. Bakre sträng L. monocytogenes.
hlyA-177

hlyA-146

actA

hlyQF

plcA

LM13

Total

1265

1464

1070

1257

1086

1005

Listeri spp.

621

1064

331

642

404

56

L. monocytogenes

615

1056

331

631

398

56

L.ivanovii

1

1

-

4

1

-

L. innocua

5

7

-

7

5

-

E-värde

0,002

0,0006

0,060

0,24

0,0002

0,94
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Tabell 6. Främre sträng Listeria spp.
iap

prs

BE-LisAll

L23SQ-F

spp2

sigB

Total

1030

1013

511

1035

1157

1231

Listeria spp.

217

159

117

177

307

388

L. monocytogenes

158

136

109

148

298

374

L. ivanovii

9

7

5

8

5

5

L. innocua

24

12

1

8

1

1

L. seeligeri

13

-

-

4

1

8

L. grayi

3

-

-

4

-

-

L. welshimeri

10

3

1

4

1

1

-

-

1

-

1

1

0,24

6 E-04

0,002

0,24

0,06

0,006

L. weihenstephanensis
E-värde

Tabell 7. Bakre sträng Listeria spp.
iap

prs

BE-LisAll

L23SQ-R

spp2

sigB

Total

1015

1047

357

1030

1194

1228

Listeria spp.

249

168

118

167

N/A

372

L. monocytogenes

189

144

109

149

-

364

L. ivanovii

10

7

5

6

-

5

L. innocua

24

12

1

-

-

1

L. seeligeri

15

2

1

3

-

-

L. grayi

3

-

-

4

-

-

L. welshimeri

8

3

1

4

-

2

L. weihenstephanensis

-

-

1

1

-

-

0,06

0,004

0,089

3,7

-

0,006

E-värde
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10. Bilaga 3 – Beskrivning av analyserade gener
iap
Iap står för invasion-associated protein. Genen kodar för proteinet invasion-associated protein
p60. Proteinet är essentiellt för cellens livsduglighet då proteinet har en inverkan i celldelning
(Wuenscher MD et al. 1993).
hlyA
Gen som är specifik för L. monocytogenes. HlyA kodar för listeriolysin O som är ett hemolysin.
Liseriolysin O är porbildande som gör att det kan ta sig mellan celler utan att vara toxiska. Dess
toxiska egenskaper är thiolaktiverade och beroende av kolesterol (Portnoy DA et al. 2002).
prs
Genen är specifik för Listeria spp. Den finns i samtliga listeria-arter där den ligger i anknytning till
det genkluster som kodar för virulens. Genen kodar för ribos-fosfat-pyrofoskinas som medverkar
i syntesen av ribos-1,5-bisfosfat (Swiss Institute of Bioinformatics, 2017).
23S rDNA
Genen 23S rDNA är sekvensen som kodar för 23S rRNA som i sin tur är en del av bakteriers
ribosom.
actA
Kodar för en aktinsammansatta inducerade protein som bidrar till att bakterien kan röra sig mot
närliggande celler och interagera. Det gör att virulensfaktorer kan röra sig inne i cytoplasman. Det
är nödvändigt för att bakterien ska vara patogen (Portnoy DA et al. 2002).
plcA
Genen kodar för proteiner 1-fosfatidylinositol fosfodiesteras som medverkar i klyvning av
glykosylfosgatidulinositol(GPI) samt phosfatidylinositol (PI). Det är enbart de patogena listeriaarterna som är aktiv mot PI (UniProt, 2017).
sigB
En gen som är nödvändig för att cellen ska behålla samtliga nödvändiga cellulära funktioner. SigB
kodar för sigmafaktor Sigma B där sigmafaktorer fungerar som initieringsfaktor. I detta fall
gynnas bindning av RNA-polymeras (UniRule, 2017).
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Listeria spp.

L. monocytogenes

Detekterad art

23S rDNA

hlyA

Gen
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L23SQ-TM*

L23SQ-R

L23SQ-F

hlyA-146-TM*

hlyA-146-R

hlyA-146-F

Primrar/
Prober*

Cy5-TCTCACACTCACTGCTTGGACGCBHQ2

TTCGCGAGAAGCGGATTT

AGGATAGGGAATCGCACGAA

FamCAAAAATTCTTCCTTCAAAGCCGTAATT
TACGG-BHQ1

CGATGATTTGAACTTCATCTTTTGC

GGGAAATCTGTCTCAGGTGATGT

Sekvens 5’-3’

200

500

200

400

Konc.
(nM)

77

106

Amplikonlängd
(bp)

62,2

55,8

56,8

59,1

53,9

57,1

Tm
(C)

56,5

50,0

50,0

36,4

36

47,8

GC
innehåll
(%)
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11. Bilaga 4 – Sammanställning av primrar och prober

Tabell 8. Sammanställning av valda primrar och prober.
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12. Bilaga 5 – Protokoll bioinformatik
Se bilaga 6 för tillhörande ordlista.
1.

Samla helgenomssekvenseringsdata från Folkhälsoinstitutet i en fil med formatet FASTA. Så
många helgenomsekvenseringar som möjligt behövs för en god fylogenianalys. För få
helgenomsekvenseringar ger en svag analys och för många ger en onödigt lång beräkningstid.
1.1 Skapa en namnfil baserad på helgenomsekvenserna. Tre kolumner, där varje rad
ska bestå av ett kort namn på max åtta tecken, ett lättläst namn, samt ett globalt
och unikt ID för en sekvens.
1.1.1

Ex: LM117
15317

L_monocytogenes_sthlm

gi|CP011345.1:14178-

1.1.2

Namnfilen kan med fördel skapas med ett perl-script, men
manuell modifiering går bra.

1.2 Konvertera FASTA-filen så att rubriken till respektive sekvens får sitt korta namn
på max åtta tecken från namnfilen.
2

Kör en Multiple Sequencing Alignment, MSA, med programmet Mugsy*. Läs mer på
www.mugsy.sourceforge.net. Komplexiteten växer ungefär linjärt med längden på
sekvenserna och exponentiellt med antalet sekvenser.
2.1 Inpassningen kan visualiserar med programmet Jalview, sekvenserna kommer då
lägga sig som rader längs varandra. Om MSA:n skett korrekt ska det se ut som
flera block med stor likhet alternativt vara helt identiska.
2.2 Om en sekvens skiljer sig mycket åt från de andra sekvenserna kan den antingen
tas bort, eller behållas men bör då markeras. Tänk på att en sekvens som skiljer
sig väldigt mycket från de andra sekvenserna kan ge problem för analysen i stort.

3

Gå igenom följande metoder:
3.1 Ett maximalt parsimoniträd (MP), använd PAUP*. Notera att formatet på filen
ska konverteras till Nexus och att träden ska sparas. Följande kommando kan
användas för att spara träden: savetrees file=tree_file.tre format=phylip brlens;.
NJPLOT kan användas för att visa trädet.
3.2 Gör ett sannolikhetsförhållandetest (LRT) med PAUP* för val av evolutionär
modell. För att göra det behöver man räkna ut poängen för sannolikheten (lscore)
på ett träd, ett enklare NJ-träd räcker för det. Den valda modellen ska användas
för nedanstående analys av neighbor-joining (NJ) och maximal sannolikhet (ML).
3.3 Ett neighbor-joining (NJ) träd skapas med hjälp av phylip*. Gör en NJ
bootstrapanalys med programmet seqboot i PHYML för att styrka nodernas
värden i NJ-trädet. Generera 1000 replikat och NJ-träd av dessa, skapa ett
consensus-träd för att se stödet för noderna i datan. Consensus-trädet kan ses
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som en ihopslagning av alla NJ-träd. När avstånden beräknas använd den
evolutionära modellen som bäst svarar för den valda modellen.
3.4 Ett maximalt sannolikhetsträd (ML) skapas med hjälp av phyml*. Använd den
evolutionära modellen som bäst svarar för den valda modellen. Beräknas med
hjälp av LRT. Notera att filformatet ska vara phylip.
3.5 En Bayesiansk analys utförs med MrBayes, även den med den evolutionära
modellen som bäst svarar för den valda modellen. Beräknas med hjälp av LRT. I
bayesiansk analys undersöks olika värden på parametrar för den givna
evolutionära modellen och sannolikhetens poäng är det som mäts. Notera att
filens format ska vara i Nexus, samt att endblock som ligger längst ner i filen ska
bytas ut till end. Det är relativt komplicerat att ställa in parametrarna för
MrBayes* och det kräver justering av både lset (likelihood model parameters) och
prset (prior parameters). Genom att t.ex. skriva help lset i MrBayes kan man lära
sig mer om de olika parametrarna. Sannolikhetens poäng brukar ändras mycket till
en början men stagnera efter ett tag. Med en burn-in-plot kan man kartlägga den
naturliga logaritmen av sannolikhetens poäng till alla generationer för att se när
sannolikheten stabiliseras och vilka träd man vill förkasta.
4

För att säkerställa resultatet kan en ny analys på ovanstående metoder köras med 100
bootstrap-replikat, förutom för Bayesiansk analys.

Värt att notera är att om samtliga metoder resulterar i likvärdiga träd kan NJ användas för den
nya analysen då detta går betydligt snabbare än de övriga metoderna.
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13. Bilaga 6 – Bioinformatisk ordlista
Bayesian analys: En statistisk metod för att undersöka en hypotes givet data.
• MrBayes: Ett program som genomför bayesiansk analys. Den evolutionära modellens
sannolikhet givet data undersöks. Programmet implementerar MCMC vilket gör det
möjligt att undersöka olika värden hos parametrarna i den evolutionära modellen för att
se vilka värden som ger högst sannolikhet. Betydligt snabbare än ML och ger träd med
hög trovärdighet. Att tänka på är att körningarna i MrBayes kräver manuell översyn efter
varje omgång. Användaren måste bestämma om det givna resultatet är tillräckligt, samt
när den så kallade “burn-in” har passerats. Det kan göras med en burn-in-plot som
beskrivet i protokollet i bilaga 5.
Evolutionär modell: När vi nämner evolutionär modell i protokollet handlar det om modeller
som kan bestå av olika parametrar med olika värden. T.ex. en parameter som säger hur frekvent
ett visst basbyte är.
FASTA: Vanligt förekommande filformat för nukleotidsekvenser.
Likelihood Ratio Test (LRT): Statistiskt test där sannolikheten hos modeller med olika
komplexitet jämförs. Med komplexitet menas antalet parametrar. Två modeller kan skiljas åt med
en eller flera parametrar. Den modell som ger bäst resultat sparas och jämförs sedan med en ny
modell. Den nya modellen har en eller flera parametrar, mer eller mindre, beroende på det
tidigare resultatet.
LRT = 2ln(L1/L0) = 2(lnL1 - lnL0)
Där L1 och L0 är sannolikhetens poäng för de två modellerna. LRT-testet är chikvadratfördelad.
Om skillnaden LRT är signifikant ska den ha ett högre värde än Chi2-värdet för antalet inställda
parametrar och den valda signifikansnivån.
Maximum Likelihood (ML): Utöver data (sekvenserna) behöver man en probabilistisk modell
bestående av sannolikheter för hur baser kan ändras över tiden samt en trädtopologi. Man
beräknar sedan sannolikheten att observera den data man har baserat på den probabilistiska
modellen. ML är en mer krävande beräkning än MP, men är bra om vi väljer rätt probabilistisk
modell då det kommer ge en mer informativ och bättre uppskattad fylogeni. En nackdel är att
om vi väljer fel probabilistisk modell kan vi “låsa” fast fylogenin vid något som egentligen inte
stämmer.
Maximum Parsimony (MP): Det bästa fylogenetiska trädet är det som kräver minst antal
ändringar hos sekvenserna. Grenarnas längd motsvarar antalet ändringar mellan sekvenser. För
maximum parsimony träd behöver man inte ställa in några parametrar för hur man tror att
evolutionen gått till (som t.ex. sannolikheten för att en adenin ska bytts mot en guanin), vilket har
både sina fördelar och nackdelar. Det är bra för att det enkelt och snabbt, men är sämre för man
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bara kollar bara på data man har utan att ta hänsyn till att evolutionen kan gå flera steg (som att
deletion och insertion kan ske flera gånger efter varandra).
Input: inpassade sekvenser.
Multiple Sequence Alignment (MSA): Sekvensinpassar genom för att finna vad man tror är
homologa baser. En MSA utvärderas efter det poäng den får, och vad för poäng den får beror på
vilket poängsystem man använder, det vanligaste poängsystemet är sum-of-pairs (SP).
• Sum-Of-Pairs: Parvis inpassning görs på alla genom och betygssätt genom en
poängmatris. Poängen för alla parvisa inpassningar summeras.
•

Poängmatris: Matris där sekvens 1 ställs lodrätt och sekvens 2 ställs vågrätt. Baser hos
sekvenserna ställs mot varandra och betygssätt i cellerna inuti matrisen. T.ex. om i
position i hos sekvens 1 är en adenin och det är en adenin i position j hos sekvens 2
kommer den matchen ge en högre poäng än om det vore sekv 2(j) = T.

•

Mugsy: Program för att sekvensinpassa genom. Kalign och Muscle är också exempel på
program som kan sekvensinpassa genom, men Mugsy är nyare och bättre lämpad för
inpassning för hela genom eller längre sekvenser.

•

Kalign: Program för att sekvensinpassa genom.

•

Muscle: Program för att sekvensinpassa genom.

Neighbor-Joining Tree (NJ): En heuristisk algoritm som skapar fylogenetiska träd enligt
Minimum Evolution (ME) algoritmen. Metoden är relativt snabb och bra för att skapa
utgångsträd. ME går ut på att utifrån en distansmatris försöka bygga ett träd vars grenlängder är
så lika värdena i distansmatrisen som möjligt. En distansmatris består av parvisa distanser mellan
alla sekvenser. Kvalitén på trädet går inte att uppskatta, eftersom det bara följer en algoritm utan
några optimeringsvillkor.
Nexus: Filformat uppbyggt av olika block med information om sekvensinpassningar och träd, de
kan även innehålla kommandon inom hakparenteser ([..]).
NJPLOT: Program som kan visualisera fylogenetiska träd.
PAUP*: Phylogenetic Analysis Using Parsimony. Gammalt program men passar för
parsimonianalyser och även maximala sannolikhetsanalyser, men då på mindre dataset. I PAUP*
kan man skapa och evaluera träd i parsimoni (pscore) samt sannolikhet (lscore). Pscore räknar ut
grenlängden i trädet, lscore räknar ut hur trädets sannolikhet är.
Input: Sekvensinpassade genom i nexusformat. Läser först datablock av sekvensinpassningar och
sedan trädblock.
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phylip: Program som man undersöker maximal sannolikhet med. Har även ett eget filformat med
samma namn.
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14. Bilaga 7 – Färdigställt protokoll till Livsmedelsverket
Det färdigställda protokoll som Livsmedelsverket kommer att applicera i sin dagliga verksamhet,
se nedan.
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Tabell 1: Aktuell metodversion.

1

Metodversion

Datum

Förändringar

-

12 juni 2017

-

Inledning

Listeria är en livsmedelsburen bakterie som förekommer i bland annat smörgåspålägg, ost och gravad samt rökt fisk. Det finns 17 arter av Listeria där
Listeria monocytogenes är en av de patogena arterna som orsakar listeriosis hos djur och människor. L. monocytogenes är grampositiv, katalaspositiv och oxidasnegativ stavformad bakterie. Fall av listeriosis rapporteras
i Sverige 40 − 90 gånger per år och angriper främst personer med nedsatt
immunförsvar såsom äldre och gravida kvinnor. Dödligheten antas vara mellan 20 − 30 procent, det är därför av stor vikt att ett utbrott av patogena
listeriastammar detekteras så fort som möjligt.

1.1

Princip

Metoden innefattar anrikning och odling från livsmedels- eller svabbprov
som efter inkubation och DNA-extraktion analyseras med realtids-PCR.
L. monocytogenes och Listeria spp. identifieras utifrån genmarkörerna hlyA
och 23SQ respektive. För flödesschema se bilaga 1.

1.2

Andra dokument kopplade till metoden

SLV-i044

2

BioRobot® EZ1

Säkerhetsföreskrifter

Listeriosis kan orsaka blodförgiftning och hjärnhinneinflammation inom riskgruppen. Dessa personer bör således inte arbeta i laboratoriet med prov som
misstänks innehålla Listeria. Handskar bör användas och ett normalt hygieniskt förhållningssätt bör följas vid laborativt arbete. För föreskrifter, se
”Säkert arbete med mikroorganismer”, SLV-i158.
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3
3.1

Substrat, material och reagenser
Utrustning

Stomacher
BioRobot® EZ1
Realtids-PCR Bio-Rad CFX96

3.2

BI-61
2006053
2008040

Kontrollstam

L. monocytogenes, SLV-444, används som positiv kontroll. Kontrollstammen används för att validera DNA-extraktion och PCR-körning av prov.
Kontrollstammen hanteras på samma sätt som svabb-/livsmedelsprov efter
avsnitt 4.1 ”Anrikning eller direktodling” i denna metod.
Blankprov används som negativ kontroll.

3.3

Provhantering

För hantering av livsmedelsprov och svabbprov, se aktuell version av instruktion ”Provhantering på mikrobiologiska enheten”, SLV-i144. För material i
egenkontroll och kompetensprovning, se anvisning för aktuellt material.
Denna analys kan utföras separat eller tillsammans med den kvalitativa/kvantitativa
analysen i dokument ”Listeria monocytogenes, kvalitativ och kvantitativ analys”, SLV-m231.2. Om analyserna utförs tillsammans sätts 25 g av provet till
HF utan de selektiva supplementen. Först när en volym på ≤ 3 ml av (det
homogeniserade) provet har tagits ut för den kvantitativa analysen tillsätts
supplementen (för schema se NMKL 136).

3.4

Substrat, inkuberingstemperatur och tid
Tabell 2: Inkuberingstider och temperaturer.

Substrat

Temperatur ( ◦ C)

Tid (h)

30±1
-

24±3
-

Half Fraser buljong (HF)
Supplement 1 & 2
Peptonvatten (PV)

3.5

Nukleinsyraextraktion

EZ1 DNA Tissue Kit (art.nr. 953034) innehållande: G2-buffert, strips, elueringsrör, provrör, spetsar och spetshållare.
33

3.6

Realtids-PCR reaktionsmix

• TaqMan® Universal PCR MasterMix, no AmpErase® UNG
• TaqMan® Exogenous Internal Positive Control Reagents (art.no 4308323)
- 10X EXO IPC Mix
- 5X EXO IPC DNA (1:10)
Primrar och prober hanteras enligt instruktion ”Hantering av material och
reagens för PCR”, SLV-i066. För primer- och probsekvenser se tabell 3 och
för mastermix se tabell 4.
Tabell 3: Primrar och prober för detektion av Listeria.
Sekvens 5’ − 3’

Primrar/prober
hlyA-146-F

L. monocytogenes

GGGAAATCTGTCTCAGGTGATGT

hlyA-146-R
hlyA-146-TM

Arter

CGATGATTTGAACTTCATCTTTTGC
Fam-CAAAAATTCTTCCTTCAAAGCCGTAATTTACGG-BHQ1

L23SQ-F

AGGATAGGGAATCGCACGAA

L23SQ-R

TTCGCGAGAAGCGGATTT

L23SQ-TM

L. spp.

Cy5-TCTCACACTCACTGCTTGGACGC-BHQ2

Tabell 4: Mastermix för hlyA & 23SQ.
Mastermix singelplex hlyA och 23SQ

Mängd per reaktion (µl)

Slutkoncentration

Reaktionsmix x2 (TaqMan® Universal PCR
MasterMix no AmpErase® UNG)

12,5

x1

Primer hlyA-146-F (40 µM)

0,25

400 nM

Primer hlyA-146-R (40 µM)

0,25

400 nM

Prob hlyA-146-TM (20 µM)

0,25

200 nM

Primer L23SQ-F (20 µM)

0,625

500 nM

Primer L23SQ-R (20 µM)

0,625

500 nM

Prob L23SQ-TM (20 µM)

0,25

200 nM

10X EXO IPC Mix

2,50

x1

5X EXO IPC DNA (1:10)

1,00

MQ-Vatten

0,25

Templat

5

Slutvolym

23,5 µl
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4
4.1

Kvalitativ analys
Anrikning eller direktodling

För livsmedelsprov: Tillsätt 1125 µl av supplement 1 och 2250 µl av supplement 2 till 225 ml HF. Tillsätt 50 µl av supplement 1 och 100 µl av
supplement 2 till 10 ml HF-kontrollrör. Temperera buljongen till 20 − 30
◦ C (för feta livsmedel som ost, till 37 − 45 ◦ C). Väg upp 25 g prov i en
stomacher-påse. Tillsätt 225 ml HF och homogenisera. Inkubera.
För svabbprov: tillsätt 5 µl av supplement 1 och 1000 µl av supplement
2 till 100 ml HF. Tillsätt 50 µl av supplement 1 och 100 µl av supplement
2 till 10 ml HF-kontrollrör. Temperera buljongen till 20 − 30 ◦ C (för feta
livsmedel som ost, till 37−45 ◦ C). Lägg svabben i en stomacherpåse, tillsätt
100 ml HF och homogenisera. Inkubera.
För isolerade kolonier på platta: Lös upp en av kolonierna i 9 ml peptonvatten (PV).

4.2

Nukleinsyraextraktion

För beskrivning använd ”Analysprotokoll nukleinsyraextraktion” i mappen
blanketter & mallar. För extraktion med BioRobot® EZ1 och med EZ1 DNA
Tissue Kit (artikelnr. 953034) tas 200 µl av anrikningen och extraktionen
görs enligt instruktion ”BioRobot® EZ1”, SLV-i044. Välj 100 µl som elueringsvolym. Extraktionen görs tillsammans med en negativ extraktionskontroll (NEK) av 200 µl MQ-vatten och en positiv extraktionskontroll (PEK)
motsvarande kontrollstam. Den positiva extraktionskontrollen görs genom
att lösa upp en koloni i 9 ml peptonvatten (PV). PEK körs innan NEK
för att kontrollera kontamination mellan proverna. Spara buljong i kyl tills
PCR-analysen är avslutad.
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4.3

Realtids-PCR mot hlyA och 23SQ

Detektionen av L. monocytogenes och Listeria spp. sker i en duplex realtidsPCR.
Tabell 5: Fluoroforer samt programinställningar för realtids-PCR.

Fluoroforer
Prob

Fluorofor

hlyA-146-TM
L23SQ-TM
IPC

FAM ™
Cy®5
VIC®

Emittans (nm)
520
673
518

Program realtids-PCR
Temperatur

Tid

95
45
95
60

10 min
15 s
1 min

◦C

cykler
◦C
◦C

Reaktionsvolym

4.4
4.4.1

23,5 µl

Utvärdering, beräkning och rapportering av resultat
Kontroller

Kontrollera och godkänn alltid rådatakurvorna innan Ct -värdet beräknas.
Kontrollera att amplifieringskurvorna ser typiska ut med exponentiell amplifiering.
Kontrollera att värdena på de positiva PCR-kontrollerna (PTC) inte avviker enligt de acceptanskriterier för kontrollkort som finns i instruktionen
”Kontrollkort och styrdiagram”, SLV-i019. Vid avvikelser som kräver åtgärd
kontaktas metodansvarig.
NTC ska vara negativ (inget Ct -värde), annars kan det vara kontaminerat. Proverna måste då analyseras om med realtids-PCR. Om enbart en
kontroll är negativ får en bedömning göras av metodansvarig.

36

4.4.2

Livsmedelsprov

• Ett prov bedöms som positivt när det har en typisk kurva och passerar
tröskelvärdet för de respektive fluoroforerna och alla kontroller gett
förväntat resultat.
• Ett prov bedöms som osäkert när det har ett Ct -värde över 38, har ett
atypiskt utseende på kurvan eller om provet misstänks vara inhiberat.
Vid osäkert resultat upprepas analysen med realtids-PCR. Resultatet
bedöms i samråd med metodansvarig.
• Ett prov bedöms som negativt när Ct -värde saknas (inte har passerat
tröskelvärdet) och alla kontroller har gett förväntat resultat (tabell).
Tabell 6: Tolkning av PCR-resultat.

5
5.1

Analys PCR

IPC

Resultat

Ct-värde < 37

+/-

Positivt

Inget Ct-värde

+

Negativt

Ct-värde > 37

+

Analyseras om (10 replikat)

Inget Ct-värde

Inget Ct-värde
eller Ct-värde > 30

Inhibering - spädes
och analyseras på nytt

Kvalitetssäkring
Validering och verifiering

Metoden är ej ackrediterad. Verifieringsrapport saknas.

5.2

Replikat

Vid utbrottsanalyser ska minst duplikat av inkommet prov analyseras. För
amplifiering med realtids-PCR ska analysen göras på triplikat, det vill säga
tre brunnar per extraktion. Notera att detta även gäller PTC samt NTC.
Vid kartläggningar eller i övriga projekt kan undantag göras och respektive
projekt bestämmer hur många replikat som ska köras. PEK, NEK, PTC och
NTC analyseras i duplikat.

37

5.3

Kontroller

Kontroller och standarder hanteras enligt instruktion ”Hantering av nukleinsyra till realtids-PCR”, SLV-i137. Beskrivning av PCR-kontroller och
flödesschema för dessa finns i ”Instruktion för arbete med molekylärbiologiska metoder”, SLV-i035.
Tabell 7: Positiva och negativa kontroller i den kvalitativa analysen. Den positiva
PCR-kontrollen (PTC) utgörs av produkten av extraktion från positiva extraktionskontrollen (PEK).

Typ av kontroll

Kontroll i denna metod

DNA-extraktion
Positiv extraktionskontroll (PEK)
Negativ extraktionskontroll (NEK)

L. monocytogenes, SLV-444, kontrollstam
MQ-vatten

Realtids-PCR
Positiv PCR kontroll (PTC)
Negativ PCR kontroll (NTC)
Intern PCR kontroll (IPC)

L. monocytogenes, SLV-444, kontrollstam
MQ-vatten
TaqMan® IPC Mix

De positiva PCR-kontrollerna hanteras enligt instruktion ”Hantering av
nukleinsyra som standard och positiv kontroll till realtids-PCR”, SLV-i137.
DNA-koncentration för de positiva PCR-kontrollerna ska vara ungefär 100
genomkopior vilket beräknas genom att mäta DNA-koncentrationen med
Nanodrop (enligt instruktion ”Nanodrop”, SLV-i135) och sen beräknas enligt ekvation 1 nedan.

Avogadros tal(mol−1 ) · Koncentration (ng/µl)
M olmassa av ett baspar (g mol−1 bp−1 ) · Genomstorlek (bp)

(1)

Avogadros tal = 6, 022 · 1023 mol−1
Molmassa av ett baspar = 650 g mol−1 bp−1 (genomsnittliga molmassan)
Genomstorlek = 2 977 250 bp för L. monocytogenes

6

Hantering av avfall

Avfallshantering ska ske enligt instruktionen ”Allmänna disk- och avfallshanteringsrutiner för Biologiavdelningen”, SLV-i031.
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8

Bilaga 1.

Flödesschema för detektion av L. monocytogenes samt Listeria spp.
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