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Sammanfattning 
 

Tuberkulos orsakad av Mycobacterium tuberculosis, är en av de ledande dödsorsakerna 

globalt sett enligt världshälsoorganisationen (WHO). M. tuberculosis ingår i 

Mycobacterium tuberculosis komplex (MTBC) där bland annat Mycobacterium bovis, M. 

bovis BCG (Bacillus Calmette-Guérin) och Mycobacterium africanum också ingår. 

Förutom MTBC ingår även icke-tuberkulösa mykobakterier (NTM) i genuset 

Mycobacterium. Fall av M. tuberculosis-infektioner rapporteras vanligtvis i 

utvecklingsländer medan NTM-infektioner är vanligare i västvärlden. Idag använder man 

sig av sputumprover för att diagnostisera vid misstanke om tuberkulos men bakterierna 

detekteras också från vätskor, sekret, exkret och vävnader. Odling är den vanligaste 

diagnostikmetoden men även mikroskopi används och molekylärbiologiska tekniker som 

realtids-PCR (polymerase chain reaction) vilken kan amplifiera och detektera M. 

tuberculosis för en snabb och säker analys. Syftet med denna studie var att utveckla en 

realtids-PCR-metod för att detektera NTM och särskilja dem från MTBC i formalin-

fixerade paraffininbäddade vävnadsprover (FFPE). Fyra tidigare publicerade primerpar, 

senX3, MTC, IS6110 och IS1081, specifika för MTBC utvärderades med realtids-PCR 

parallellt med det kommersiella kittet AnyplexTM MTB/NTMe real-time detection med 

dual priming oligonukleotider (DPO). Resultaten visade att de fyra primerparen inte var 

specifika nog för att kunna särskilja MTBC- och NTM-stammar utan PCR-produkter av 

olika storlek erhölls även från NTM-stammar. Anyplex-kittet visade däremot hög 

specificitet och kunde gruppera samtliga testade stammar korrekt som MTBC eller NTM. 

Samma goda resultat erhölls vid analys av DNA-extrakt från 21 FFPE-prover. 

Sammanfattningsvis visar denna studie att AnyplexTM MTB/NTMe-kittet uppfyller kraven 

för att särskilja MTBC från NTM från FFPE-material vilket inte realtids-PCR med primers 

senX3, MTC, IS6110 och IS1081 gör. 

 

Nyckelord 
Realtids-PCR, icke-tuberkulösa mykobakterier, Mycobacterium tuberculosis.  



 

Abstract 
 

Tuberculosis mainly caused by Mycobacterium tuberculosis, is one of the leading causes 

of death globally according to the World Health Organization (WHO). M. tuberculosis is 

included in the Mycobacterium tuberculosis complex (MTBC) which contains also 

Mycobacterium bovis, M. bovis BCG (Bacillus Calmette-Guérin) and Mycobacterium 

africanum. In addition to MTBC, non-tuberculous mycobacteria (NTM) are also included 

in the genus Mycobacterium. Cases of M. tuberculosis infections are usually reported in 

developing countries while NTM infections are more common in the western world. 

Today, sputum samples are used to diagnose tuberculosis but the bacteria can also be 

detected from analysis of fluids, secretions, excreta and tissues. Cultivation is a common 

diagnostic method but also use of microscopy and molecular biology techniques such as 

real-time PCR (polymerase chain reaction) which can amplify and detect M. tuberculosis 

for a rapid and specific analysis. The purpose of this study was to develop a real-time PCR 

method for detecting MTBC and distinguishing them from NTM in formalin-fixed 

paraffin-embedded tissue samples (FFPE). AnyplexTM MTB/NTMe real-time detection kit 

was compared with previously published primers senX3, MTC, IS6110 and IS1081. 21 

FFPE samples were processed by DNA extraction for further analysis with real-time PCR 

for amplification and detection and fragment analysis for size determination. The results 

show that the kit meets the requirements for distinguishing MTBC from NTM both with 

purified strains and samples from FFPE material while the different primer combinations 

senX3, MTC, IS6110 and IS1081 don't. To conclude, the AnyplexTM MTB/NTMe kit can 

be used for diagnostics of MTBC and NTM from FFPE samples.  
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1 Introduktion 

1.1 Mycobacterium tuberculosis 
 

Mycobacterium tuberculosis är en av de äldsta patogenerna som har hittats hos 

mänskligheten och tuberkulos har varit känd som sjukdom med olika namn under 

människans historia (1). 1882 lyckades den tyske läkaren Robert Koch isolera 

mikroorganismen som orsakade tuberkulos (TB) som fick namnet M. tuberculosis ett år 

efter upptäckten (2). Hans viktiga upptäckt och utredning av TB gjorde att han fick 

Nobelpriset inom fysiologi eller medicin år 1905 (3).  

M. tuberculosis är stavformade bakterier som är relativa stora, i jämförelse med andra 

bakterier, med en längd på 2 till 4 µm och 0,2 till 0,5 µm breda (4). Cellväggens struktur är 

unik då den innehåller en hög koncentration av långa kolkedjor som kallas för mykolsyra, 

vilka kräver tid och energi för att syntetiseras och därför växer bakterien långsamt (4, 5). 

Mykolsyran ger M. tuberculosis hög motståndskraft mot både desinfektion och 

vattenbaserad infärgning. Den unika cellväggsstrukturen används vid mikroskopering med 

syrafast färgningsteknik (Ziehl-Neelsen) som enbart färgar in mykobakterier (5). Trots att 

bakterien är motståndskraftig så kan behandling mot TB vara lyckad med en kombination 

av starka antibiotiska mediciner. Även om man har fått mer kunskap om och kontroll av 

spridning av M. tuberculosis så är TB fortfarande den av infektionssjukdomarna i världen 

som leder till flest dödsfall (4). Enligt världshälsoorganisationen (WHO), har TB under 

2017 orsakat uppskattningsvis 1,3 miljoner dödsfall bland HIV (humant immunbrist virus) 

negativa personer och runt 300 000 dödsfall bland HIV-positiva personer. WHO:s mål är 

att minska antalet dödsfall som orsakas av TB med 90 % och minska antalet nya TB-fall 

med 80 % år 2030 i jämförelse med år 2015 (6). 

 

 

1.2 Icke-tuberkulösa mykobakterier  
 

Ett flertal andra arter av mykobakterier finns i vår omgivning och dessa brukar kallas 

miljömykobakterier, atypiska mykobakterier eller icke-tuberkulösa mykobakterier (NTM) 

vilka i vissa fall kan ge upphov till sjukdom. De flesta NTM-arter är icke-patogena, dock 

kan några av arterna orsaka sjukdomar, exempelvis M. abscessus, M. avium och M. 

kansasii och de är därmed kliniskt relevanta (7). NTM har blivit alltmer associerade med 

personer med tidigare haft lungsjukdomar till exempel kroniskt obstruktiva lungsjukdomar, 

TB, histoplasmos och andra bronkiektasier (2, 8). Hos immunsupprimerade patienter så 

kan NTM-infektioner vara dödliga (2). Men till skillnad från M. tuberculosis som kan 

smitta från person till person så är NTM-smitta vanligtvis ovanligt (9). Spridningen av 

NTM är inte väl utredd men eftersom de vanligtvis finns i jord och vatten så är miljön en 

viktig faktor för att patienter kan få en NTM-infektion (8). 
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1.3 Realtids-PCR 
 

Det har blivit allt viktigare med molekylärbiologisk diagnostik av mykobakterier eftersom 

mikroskopi respektive odling har sina begränsningar. Därför har betydelsen av molekylär 

detektion och identifikation av MTBC och NTM med PCR-teknik (polymerase chain 

reaction) ökat, metoden ger ett snabbt och känsligt resultat och specificitet vilket 

signifikant minskar tiden till diagnos om man jämför med andra metoder (10). 

Mikrobiologisk diagnostik utförs numera ofta med hjälp av molekylära metoder som är 

baserade på PCR-teknik där små mängder av DNA och RNA kan amplifieras och 

möjliggöra detektion av mikrobiella patogener som bakterier, virus och parasiter. Specifika 

DNA/RNA sekvenser amplifieras med hjälp av oligonukleotidprimers som hybridiseras 

mot målsekvensen (11). PCR-teknologin har utvecklats på en rad olika sätt, bland annat till 

realtids-PCR där den amplifierade produkten detekteras i realtid genom fluorescens. 

Fördelen med realtids-PCR är att det är en snabb, enkel och reproducerbar metod som även 

kan vara kvantitativ. Detektionen i realtid vid realtids-PCR kan ske med 

EvaGreen/SYBRgreen som ger fluorescens när den binder till dubbelsträngat DNA eller 

specifikt med hybridiseringsprober (Taqman-prober) som är enkelsträngade 

oligonukleotider vilka binds till den amplifierade produkten (Taqman-proben ger 

fluorescens när den hydrolyseras). Men med det konventionella primerssystemet så kan det 

lätt uppstå icke specifika produkter om enkelsträngade primers binder mot fel sekvens på 

templatet (12).  

I denna studie så används bland annat dual priming oligonukleotider (DPO) från 

AnyplexTM MTB/NTMe som ska vara specifika att detektera DNA-templat. Till skillnad 

från enskilda primers så har DPO systemet två separata segment som kallas för stabilizer 

(5´änden) och determiner (3´änden), vilka är sammanbundna av en polydeoxyinosin-länk 

(13-15). Deoxyinosin är känt att ha en låg smälttemperatur jämfört med de naturliga 

baserna på grund av deras svagare vätebindningar. Poly (I) länken som är isatt mellan de 

två regionerna bildar en bubbelliknande struktur som separerar segmenten vid en viss 

annealing-temperatur (figur 1). De långa 5´-segmenten binder templatet och initierar en 

stabil annealing, medan de korta 3'-segmenten binder selektivt till sin målsekvens och 

blockerar icke-specifik annealing. För att kunna få DNA-produkter från DPO så måste 

både stabilizer och determiner vara bundna mot templatet för att polymeraset ska kunna 

syntetisera (figur 2). 

 

Figur 1: Schematisk bild av dual priming oligonukleotid (DPO). A är stabilizer, ett långt 5’-segment. B är 

determiner, ett kort 3’-segment. C är polydeoxyinosin-länken mellan A och B. Hämtad från artikel 13. 
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Om varken stabilizer och/eller determiner blir bundna mot templatet så kan det inte bli 

någon DNA-produkt (figur 3A och B) (15). Emissionen från fluoroforer FAM, Cal Red 

610 och Quasar 670 från AnyplexTM MTB/NTMe kittet (14) mäts av en fotodetektor, 

vilken kan vara en kamera eller en fotomultiplikator. Ljus av ett flertal våglängder kan 

mätas samtidigt vilket möjliggör detektion av flera mål i samma reaktionsrör. Därefter 

används en specifik mjukvara som samlar ihop och omvandlar data till en grafisk och 

numerisk form. Fluorescensen detekteras i slutet av varje cykel och kan följas i realtid 

angivet i enheten Relative Fluorescence Unit (RFU) och vid den cykel där reaktionen 

övergår i exponentiell fas så fås ett Cycle Threshold värde förkortat Ct (figur 4). Ju mer 

DNA kopior i utgångsmaterial desto snabbare ökar den fluorescerande signalen vilket ger 

ett lägre Ct-värde som följd (12). 

 

 

1.4 Metoder för att särskilja MTBC från NTM 
 

I studien användes två olika realtids-PCR metoder för att detektera MTBC, AnyplexTM 

MTB/NTMe real-time detection kit (Seegene inc., Seoul, Sydkorea) vilken använder sig av 

DPO tekniken. I den andra metoden var att utvärdera 4 olika primerpar, senX3, MTC, 

IS6110 och IS1081. För att kunna detektera med realtids-PCR så kommer SsofastTM 

Evagreen® Supermix (Bio-Rad Laboratories, Hercules CA, USA) användas i studien. 

SsofastTM Evagreen® Supermix kommer att binda in till dubbelsträngat DNA-molekylen 

för detektion under realtid. Denna typ av detektion är inte sekvensspecifik (12). I Anyplex 

MTB/NTMe kittet amplifieras 16S-genen för detektion av Mycobacterium genus, IS6110 

och mpb64-genen för detektion av MTBC (15), se bedömningskriterier (tabell I). Typiska 

realtidskurvor för M. tuberculosis och M. avium visualiserade med programvaran från 

Seegene presenteras i figur 4 panel A och B. Den blåa grafen visar kurvan för MTB och 

den rosa grafen visar kurvan för NTM.   

 

Figur 2: Korrekt bunden dual priming oligonukleotid med både stabilizer och determiner hybridiserade på 

DNA-templatet. Hämtad från artikel 13, figur 1A. 

A B 

Figur 3: Kan inte determiner och/eller stabilizer binda till DNA-templatet så kan inte polymeraset 

syntetisera en ny DNA-kopia. Hämtad från artikel 13, figur 1A. 
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MTB/NTMe kittet kommer att utvärderas i jämförelse med olika publicerade primers 

inklusive senX3-primers vilka binder till slutet av 3’-änden av senX3 genen och som enligt 

en publicerad artikel ska vara specifika mot M. tuberculosis (16). SenX3 M1f/M3r kommer 

även att jämföras med primers MTC FWD-01/REV-01 som amplifierar ITS (internal 

transcribed spacer) (17), IS6110 och IS1081 som amplifierar IS (insertion sequence). Det 

finns mer än 16 typer av IS hos mykobakterier. IS6110 har i tidigare artiklar sagts vara 

specifik för M. tuberculosis (18) men i en annan artikel har man hittat att den inte är 

specifik (17). 

Tabell I: Bedömningskriterier enligt AnyplexTM MTB/NTMe real-time detection manual.  

N/A (not applicable). 

Analyt Fluorofor Prov Positiv kontroll 

Ct-värde Resultat Ct-värde Resultat 

MTB FAM < 40 Positiv < 25 Giltig 

≥ 40 

N/A 

Negativ  ≥ 25 

N/A 

Ogiltig 

Mykobakterie Cal Red 610 < 38 Positiv < 25 Giltig 

≥ 38 

N/A 

Negativ ≥ 25 

N/A 

Ogiltig 

Interna 

kontrollen 

Quasar 670 < 35 Positiv < 25 Giltig 

≥ 35 

N/A 

Negativ ≥ 25 

N/A 

Ogiltig 

 

A

 
B

 
Figur 4: Resultat från realtids-PCR med  MTB/NTM kit av M. tuberculosis (A) samt M. avium (B) 

Amplifieringskurvor från Seegene-programmet. Ct visas i figur B. Ct-värdet anger när analys går över 

tröskelvärdet. 

Ct 
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1.5 Syfte med studien 
 

Denna studie utvärderas om det är möjligt att detektera MTBC eller NTM från formalin-

fixerade paraffin-inbäddade vävnadsprover (FFPE) som skickades från klinisk patologi. 

Detta på grund av att deras önskemål är att den kliniska molekylära avdelningen ska ta 

över analysen med realtids-PCR. Syftet med denna studie är att utvärdera fyra olika 

publicerade primerpar för detektion av M. tuberculosis med realtids-PCR. Specificiteten av 

samtliga primerpar utvärderas med andra mykobakterier som inte tillhör MTBC samt andra 

bakterier som orsakar luftvägssjukdom. Resultaten kommer jämföras med respektive från 

kommersiellt kit från Seegene (AnyplexTM MTB/NTMe) som ska kunna särskilja på 

MTBC och NTM. Båda metoderna kommer utprövas på extraherat DNA dels från 

renodlade MTBC- och NTM-stammar och från FFPE. 

 

 

 

2 Material och metod 

 

2.1 DNA-extraktion 
 

Allt material förvarades i -20°C inför studien. Totalt analyserades 21 okända FFPE-prover 

från klinisk patologi (Lund) som där fastställts som MTBC- eller NTM-positiva.  

220 µl G2 buffert (Lysis Buffer (800 mM Guanidine hydrochloride; 30 mM Tris•Cl, pH 

8.0; 30 mM EDTA, pH 8.0; 5% Tween 20; 0.5% Triton X-100.) Qiagen. Tyskland) 

tillsattes i eppendorfrören med vävnadssnitt i. Rören inkuberades vid 120°C i 20 min och 

därefter fick de svalna vid rumstemperatur innan centrifugering vid 16060 x g i 1 min. 

Rören sattes sedan i 56°C under en kort stund för att smälta paraffinet. 15 µl proteinas K 

tillsattes och rören inkuberades i 56°C värmeskak i 1 tim. på 500 rpm. 

Paraffinlocket avlägsnades och vätskefasen överfördes till ett nytt eppendorfrör. Rören 

värmdes i 95°C värmeblock i 15 min varpå de värmebehandlades i 120°C i 2 min och 

centrifugerades i 16060 x g i 1 min. Rester av paraffinlock avlägsnades och vätskefasen 

överfördes till ett nytt eppendorfrör. 10 µl av MTB/NTMe intern kontroll (IC) tillsattes 

innan DNA-extraktion med magLEAD® 12gC (Precision System Science Co., Japan) med 

följande material, MagDEA® Dx SV och magLEAD® Consumable kit för samtliga prov 

som först lyserades och därefter gjordes proteinnedbrytning. Provets protein bröts ner med 

proteinase K och lysislösning. Nukleinsyrorna absorberade till de magnetiska partiklarna 

och därefter separerades magnetpartiklar från reaktionslösningen med Magtration®-teknik. 

De magnetiska partiklarna tvättades bort med tvättbuffert och separerades sedan med 

Magtration®-teknik. Nukleinsyrorna frigjordes med elueringsbuffert och därefter hämtades 

50 µl eluat till uppsamlingsröret (19). 
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2.2 Bakteriestammar 
 

Bakterierna vilka fungerade som kontroll i denna studie för MTBC var M. africanum 

(patientstam), M. bovis BCG (Bacillus Calmette-Guérin) (vaccinstam), M. bovis (ATCC 

19210) och M. tuberculosis (patientstam) och för NTM var det M. abscessus subspecies 

abscessus (patientstam), M. avium (ATCC 25291), M. chelonae (patientstam), M. fortuitum 

(ATCC 6841), M. gordonae (ATCC 14470) och M. kansasii (ATCC 12478). För att kunna 

utvärdera AnyplexTM MTB/NTMe Real-time Detection kittets (Seegene) specificitet så 

utvaldes luftvägspatogenerna Bordetella pertussis (MBC008/Vircell), Mycoplasma 

pneumoniae (MBC035/Vircell), Chlamydophila pneumoniae (MBC011/Vircell (Diagen)) 

Chlamydophila psittaci (MBC013/Vircell (Diagen)) Legionella pneumophila (MBC031/ 

Vircell (Diagen)), Fusobacterium necrophorum (ATCC 25286) Archanobacterium 

haemolyticum (ATCC 9345, CCUG 33552) och Pneumocystis jiroveci (patientstam). 

Dessutom valdes även patogener som orsakar meningit, Streptococcus pneumoniae (ATCC 

49619/CCUG 33638), Neisseria meningitidis (ATCC 13090/CCUG 3270) och 

Haemophilus influenzae (CCUG 23969). 

Det renade DNA-extrakten från kontrollerna justerades till 10 ng/µl efter mätning med 

Biodrop µLITE+ spektrofotometer (Biodrop, Storbritannien). Därefter gjordes en tiofaldig 

spädningsserie av DNA från samtliga stammar genom att tillsätta 5 µl DNA till 45 µl H2O.  

 

 

2.3 AnyplexTM MTB/NTMe real-time detection kit 
 

AnyplexTM MTB/NTMe real-time detection kittet  användes tillsammans med CFX96TM 

Real-time PCR system (Bio-Rad) med Bio-Rad CFX Manager IVD Edition 1.6 software 

(Bio-Rad) och Seegene Viewer for Real time Instrument 2.0 software (Seegene). En PCR 

mastermix blandades med 2 µl 10X MTB/NTMe Oligo Mix, 3 µl RNase-fritt vatten och 10 

µl EM3. Till 5 µl extraherat prov tillsattes 15 µl PCR-mastermix. Eftersom kittet kom ifrån 

företaget Seegene var det okänt vilka primer- och probesekvenser som användes i 

undersökningen. Som positiv kontroll tillsattes 5 µl MTB/NTMe kontroll och som negativ 

kontroll användes 5 µl DNase/RNase-fritt vatten (14). Innan amplifieringen denaturerades 

först templatet i 95°C 15 min, därefter värmebehandlades vid 95°C i 30 sek och 60°C i 1 

min i totalt 45 cykler. Efter varje cykel detekterades fluorescens av FAM (MTBC), Cal 

Red 610 (genus Mycobacterium) och Quasar 670 (interna kontrollen) (17). 

 

 

2.4 senX3, MTC, IS6110 och IS1081 
 

För detektion av MTBC- och NTM-identifiering så användes primers senX3 M1f/M3r  

(5´-CGGCTAATCACGACGGCAC-3´/5´-CTCTTCCTCTCGTTGTACCTGTT-3´), MTC 

FWD-01/REV-01 (5´-GCGAGAGCCGGGTGCATG-3´/5´-AACAGTGTGTTGGTGGC-
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CAA-3´), IS6110f/IS6110r (5´-GGTAGCAGACCTCACCTATGTGT-3´/5´- AGGCG-

TCGGTGACAAAGG-3´) och IS1081f/IS1081r (5´-CCGCCACCGTGATTTCGA-3´/5´- 

GCCAGTCCGGGAAATAGCT-3´) för amplifiering av 164, 47, 416 och 300 bp fragment 

av senX3, MTC, IS6110 respektive IS1081 (16-17, 21). Reaktioner till PCR-mix 

förbereddes med SsofastTM Evagreen® Supermix (Bio-Rad). I 0,2 ml PCR-rör tillsattes 20 

µl PCR-mix, 5 µl extraherat prov alternativt 5 µl DNAas/RNas-fritt vatten för negativ 

kontroll. Vid amplifiering med primers senX3 så denaturerades templatet först i 95°C i 5 

min, därefter i 95°C 10 sek, 60°C i 10 sek och 72°C i 6 sek i respektive 44 cykler (17). 

Innan amplifiering med primers MTC, IS6110 och IS1081 så denaturerades templatet först 

i 95°C i 5 min. Vid amplifieringen uppvärmdes det till 95°C i 15 sek, 60°C i 30 sek och 

72°C i 30 sek i respektive 40 cykler (21). 

 

 

2.5 Optimering av realtids-PCR 
 

Temperaturoptimering av senX3-PCR gjordes vid 3 olika annealings-temperaturer 64, 68 

och 72°C. Följande PCR-program användes: 95°C i 5 min, därefter 95°C 10 sek, 

64/68/72°C i 10 sek och 72°C i 6 sek i totalt 45 cykler. 

MgCl2 undersökning utfördes med 2,5 µl senX3 M1f/M3r, 3,5 µl DNAas/RNas-fritt vatten, 

1,5 µl MgCl2, 12,5 µl SsofastTM Evagreen® Supermix och 5 µl extraherat prov. Följande 

PCR-program användes: 95°C i 5 min, därefter i 95°C 10 sek, 60°C i 10 sek och 72°C i 6 

sek i respektive 44 cykler. 

 

 

2.6 Fragmentanalys 
 

För en visuell bedömning och för att bestämma längden på de fragment som amplifierats 

användes kapillärelektrofores QIAxcel Advanced (Qiagen, Tyskland) QIAxcel gelkasetter 

och QIAxcel ScreenGel, programmet Software version 1.2. Proven analyserades med QX 

Alignment Marker och QX DNA Size Marker (Qiagen) mellan 15 bp och 3 kbp. 

 

 

2.7 Etik 
 

Alla kända stammar erhölls som DNA-extrakt. FFPE-proverna går inte att spåra tillbaka 

till patienter och etikprövning behöver därför inte utföras.  
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3 Resultat 

3.1 Anyplex MTB/NTM kit 
 

3.1.1 MTBC- och NTM-stammar 

 

Som ett första steg att utvärdera MTB/NTM kittet användes DNA-extrakt från framodlade 

stammar. Resultaten från realtids-PCR visade att kittet kunde särskilja alla MTBC-

stammarna, M. bovis (M.b), M bovis BCG (M.b BCG), M. africanum (M.af) och M. 

tuberculosis (M.t) från NTM stammarna, M. abscessus subspecies abscessus (M.ab.), M. 

avium (M.av), M. chelonae, (M.c), M. fortuitum, (M.f), M. gordonae (M.g) och M. kansasii 

(M.k) (figur 5A, B). Fragmentanalys av slutprodukterna visade att M.t, M.b och M. af gav 

tre band med storlekarna 180, 210 och 250 bp medan M.b BCG gav två band runt 180 och 

240 bp. Alla fragment från NTM hade ungefär samma storlek omkring 250 bp. M.g DNA 

amplifierades i realtids-PCR (figur 5A) men inget band kunde detekteras vid 

fragmentanalys (figur 5C). DNA av NTM-stammarna från tuberkuloslaboratoriet på klinisk 

mikrobiologi i Lund var extraherat med GenoLyse® kit (Hain lifescience Tyskland). 

MTB/NTM kittet kunde detektera alla GenoLyse NTM-stammarna av M. avium, M. 

chimaera, M. bolletii, M. intracellulare, M. abscessus subsp. abscessus, M. interjectum och 

M. massilence (figur 6).  



 

9(22) 

 

 

 

  

A 

 

B 

 

C 

 
Figur 5: Resultat från realtids-PCR med MTB/NTM kit för MTBC- samt NTM-stammar. 

Amplifieringskurvorna visas i panel A och B och efterföljande fragmentanalys i panel C. Följande fyra 

MTBC-stammar/arter analyserades: M. tuberculosis (M.t), M. bovis (M.b), M. bovis BCG (M.b BCG), M. 

africanum (M.af) och följande sex NTM arter: M. chelonae (M.c), M. abscessus subspecies abscessus 

(M.ab), M. fortuitum (M.f), M gordonae (M.g), M. avium (M.av) och M. kansasii (M.k). Storleksmarkören 

förkortas SM.   

 
Figur 6: Resultat från realtids-PCR med MTB/NTM kit av NTM från tuberkuloslaboratoriet i Lund med 

deras DNA-extraktionskit GenoLyse®. 
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3.1.2 Extern kontroll 

 

En extern kontrollpanel från Equalis tidigare analyserad på tuberkuloslaboratoriet 

utvärderades med MTB/NTM kittet. Samtliga prover grupperades rätt som MTB 

(18TB3412) och NTM (18TB3413-16) (tabell II). 

 

Tabell II: Extern kontroll från Equalis med 5 prover varav 

en MTBC. 

Prov Seegene Art 

18TB3412 MTBC M. bovis 

18TB3413 NTM M. abscessus massilence 

18TB3414 NTM M. avium 

18TB3415 NTM M. kansasii 

18TB3416 NTM M. interjectum 

 

 

3.1.3 FFPE-prover 

 

Då kittet gav bra resultat med DNA från renodlade stammar utvärderades 21 FFPE-snitt. 

Till proverna vars resultat visas i figur 7 A och B gjordes ingen tillsats av intern kontroll 

(IC) innan DNA-extraktion. IC tillsattes i samtliga prover vars resultat ses i figur 7 C. En 

1:10 spädning av prov 11-14 gjordes för detektion och inhiberingsundersökning (figur 7A, 

B). Prov 19 var negativt för både MTB/NTM och IC (figur 7C) men vid omkörning (prov 

19*) blev det resultatet positivt för MTB (tabell III). Av 21 FFPE prover var 12 positiva 

för MTB, 5 för NTM och 4 FFPE-prover gav negativt resultat. De 4 FFPE-proverna som 

gett negativt resultat analyserades med senX3-primer och realtids-PCR. MTB/NTM kit-

resultat från de 21 FFPE-proverna jämfördes med klinisk patologi PCR-resultat (tabell III).  
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A 

B 

C 

Figur 7: Resultat från fragmentanalys av FFPE-prover. I A och B är DNA-extraktion utförd utan IC, i C 

med IC. För prov 11-14 (A-B) har även spädningen 1:10 analyserats. Med prov 3 och 4 (C) gjordes en 

omkörning med nytt FFPE-snitt som tillsatts IC. Resultat från prov 19 visar att reaktionen är inhiberad och 

prov 19* är omkörning vilken detekterade MTB. Den positiva kontrollen visar alla 4 banden som fås av de 

olika primers som detekterar MTBC, NTM och IC. Prov 9 och 10 togs inte med vid fragmentanalysen. 

Storleksmarkören förkortas SM.  
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Resultatet från tre av FFPE-proverna med MTB/NTMe kittet gav inte samma resultat som 

klinisk patologis PCR (tabell III). Efter en omkörning av FFPE-proven #4, #5 och #18 med 

senX3 regionanalys blev resultatet att de tre proverna var negativa då ingen 

amplifieringssignal kunde detekteras (figur 8). 

Tabell III: Ct-värdet av FFPE-prover med avseende på FAM (MTB), Cal Red 610 (genus 

Mycobacterium) och Quasar 670 (Intern kontroll) respektive kliniskt patologiskt resultat. #32 och #42 är 

resultat efter DNA-extraktion med IC från nya FFPE-prover medan #192 är omkörning. 

 

Prov AnyplexTM MTB/NTMe kit Patologens PCR 

 FAM Cal Red 610 Quasar 670 Resultat MTB NTM 

#1 35.04 37.47 * MTB + - 

#2 - - * Neg - - 

#3 - - * Neg + + 

#32 38.09 - 30.83 MTB + + 

#4 - - * Neg + - 

#42 - - 29.17 Neg + - 

#5 - - * Neg + - 

#6 31.56 - * MTB + - 

#7 38.34 - * MTB + - 

#8 34.40 - * MTB + - 

#9 31.57 36.51 * MTB + - 

#10 33.03 20.44 * MTB + - 

#11 - 29.14 * NTM - + 

#12 - 37.98 * NTM - + 

#13 - 37.96 * NTM - + 

#14 - 35.36 * NTM - + 

#15 - 36.83 30.37 NTM - + 

#16 30.25 36.10 29.40 MTB + - 

#17 36.80 - 28.74 MTB + - 

#18 - - 29.53 Neg + - 

#19 41,18 - 41,15 Neg + - 

#192 38.31 - 35.34** MTB + - 

#20 38.71 - 28.82 MTB + - 

#21 37.07 - 29.82 MTB + - 

       

- Negativ 

+ Positiv 
2 Omkörning 

* DNA-extrakt utan IC 

** PCR-reaktionen är inhiberad men resultatet är giltigt 
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3.1.4 Fastställande av detektionsgräns 

 

En tiofaldig spädningsserie av M. avium, M. tuberculosis och M. kansasii DNA 

analyserades med AnyplexTM MTB/NTM kittet för att utvärdera PCR-effektiviteten samt 

fastställa detektionsgränsen experimentellt. Startkoncentrationen för spädningsserien var 

10 ng/µl för samtliga arter. Ct-värdena plottades mot log DNA-mängden per PCR-reaktion 

(fg) (figur 14). Den linjära regressionsekvationen var y = -3,3525 log x + 49,172 (R2 = 

0,9922) för M. tuberculosis, y = -3,3525 log x + 45,819 (R2 = 0,9922) för M. kansasii, y = 

-3,505 log x + 52,271 (R2 =0,9993), y = -3,566 log x + 49,071 (R2 = 0,9982) och y = -

3,487 log x + 50,012 (R2=0,9999) för M. avium där y = Ct-värde och x = log[DNA] (fg). 

 

 

Figur 8:  Resultat av realtids-PCR med primers mot senX3-regionen på tre FFPE-prover #4, #5 och #18. 

Grafen inkluderar resultat från DNA från framodlade stammar av M. tuberculosis (M.t), M. bovis (M.b), 

M. bovis BCG (M.b BCG), M. africanum (M.af) samt M. avium (M.av). 

 

 

Ct värde 

log(fg) M.t M.k M.av 

7,7 19,58 25,22 23,08* 

6,7 23,27 28,75 26,67* 

5,7 26,6 32,39 30,09* 

4,7 30,59 36 33,51* 

3,7 34,1 39,12 37,06* 

2,7 37,31  39,62 

1,7 39,01   

* Medelvärdet av analys vid 2 

olika tillfällen. 

Figur 14: Standardkurva för M. tuberculosis, M. avium och M. kansasii och Ct-värden för M. tuberculosis 

(M.t), M. kansasii (M.k) och M. avium (M.av) varav M.av är beräknat medelvärde från analys vid 2 olika 

tillfällen. 
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Spädningsserierna visar att M. tuberculosis kan detekteras ner till Ct-värde runt 40 (39,01), 

vilket också är detektionsgränsen för kittet (tabell I). Dock hade fler körningar av den 

lägsta koncentrationen behövts göras för att studera variationen vid låg DNA-mängd. 

NTM-stammarna av M. avium och M. kansasii visade likande detektionsgräns runt 40 

(39,62 och 39,12) vilket är högre än kittets rekommendation på Ct under 38 (tabell I). 

Baserat på spädningsserien av M. tuberculosis och M. avium gjordes en approximation av 

detektionsgränsen (limit of detection, LOD). För att göra en korrekt LOD och LOQ (limit 

of quantitation) beräkning krävs dock att flera separata spädningsserier analyseras minst i 

triplikat. Följande formel användes för beräkningarna: 

 

Antal kopior = (DNA mängd (ng) × 6,022x1023)/(genomlängd (bp) × 1x109 × 650 Dalton)  

 

𝑀. 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠𝑖𝑠 =
(0,000005 (ng) × 6,022x1023)

4411532 (bp) × 1x109 × 650
= 10,5 kopior 

𝑀. 𝑎𝑣𝑖𝑢𝑚 =
(0,00005 (ng) × 6,022x1023)

5475491 (bp) × 1x109 × 650
= 84,6 kopior 

 

där 6,022x1023 är för Avogadros konstant som anger antal molekyler per mol och 650 är 

den genomsnittliga vikten för ett baspar angivet i Dalton. Genomlängd (bp) för M. 

tuberculosis stam H37Rv är på 4411532 bp och för M. avium stam 104 är på 5475491 bp. 

Uträkningen visade: M. tuberculosis = 10,5 kopior/reaktion och M. avium = 84,6 

kopior/reaktion. 

 

 

3.2 senX3, MTC, IS6110 och IS1081 
 

3.2.1 senX3-regionen 

 

Amplifiering av senX3-regionen resulterade i Ct-värden runt 20 för M. bovis (M.b), M 

bovis BCG (M.b BCG) och M. africanum (M.af) och M tuberculosis. (M.t) (figur 9A). 

Koncentrationen av DNA från M. bovis, M bovis BCG, M. africanum, M tuberculosis och 

NTM-stammarna var 10 ng/µl.  

Samtliga NTM-stammar gav också amplifiering med Ct-värden mellan 32-40, dock är inte 

kurvorna S-formade som för MTBC. Fragmentanalys (figur 9B) visade tydliga band för 

alla MTBC prover (145, 151, 170 och 176 bp för respektive stam M.t, M.b, M.b BCG och 

M.af). Två av NTM-stammarna, M. fortuitum (M.f) och M. abscessus subspecies abscessus 

(M.a) ger svaga band som har annan storlek än de från MTBC.  
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3.2.2 MTC-regionen 

 

Amplifiering av MTC-regionen resulterade i ett Ct-värde på omkring 20 för M. bovis 

(M.b). M bovis BCG (M.b BCG), M. africanum (M.f) och M. tuberculosis (M.t) (figur 

10A). DNA-koncentrationen av respektive M. bovis, M bovis BCG, M. africanum, M. 

tuberculosis och NTM var 10 ng/µl. NTM-stammar gav också amplifiering med Ct-värden 

mellan 25-30 och S-formade kurvor som för MTBC. Fragmentanalys visar tydliga band för 

alla MTBC-prover (40, 49, 50 och 52 bp för respektive stam M.t, M.b, M.b BCG och 

M.af). Två av NTM-stammarna, M. fortuitum (M.f) och M. abscessus subspecies abscessus 

(M.a) ger svaga band som dock har annan storlek än de från MTBC (figur 10B). 

A

 

B 

Figur 9. Resultat från realtids-PCR av senX3-regionen med MTBC samt NTM-stammar/arter. 

Amplifieringskurvorna visas i panel A och efterföljande fragmentanalys i panel B. Följande fyra MTBC-

arter/stammar analyserades: M. tuberculosis (M.t), M. bovis (M.b), M. bovis BCG (M.b BCG), M. 

africanum (M.af) och följande sex NTM-arter: M. chelonae (M.c), M. abscessus subspecies abscessus 

(M.ab), M. fortuitum (M.f), M gordonae (M.g), M. avium (M.av) och M. kansasii (M.k). Storleksmarkören 

förkortas SM.   

A B

 

Figur 10: Resultat från realtids-PCR av MTC regionen med MTBC- samt NTM-stammar/arter. 

Amplifieringskurvorna visas i panel A och efterföljande fragmentanalys i panel B. Följande fyra MTBC 

arter/stammar analyserades: M. tuberculosis (M.t), M. bovis (M.b), M. bovis BCG (M.b BCG), M. 

africanum (M.af) och följande sex NTM-arter: M. chelonae (M.c), M. abscessus subspecies abscessus 

(M.ab), M. fortuitum (M.f), M gordonae (M.g), M. avium (M.av) och M. kansasii (M.k). Storleksmarkören 

förkortas SM.   
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3.2.3 IS6110-regionen 

 

Primers mot IS6110 påvisar MTBC med Ct-värden nära 20 och NTM gav Ct-värden runt 

35 (figur 11A). M. bovis, M bovis BCG och M. africanum ger fragment på 65, 76 och 77 

bp medan man ser svaga band i varierande storlek från M.f, M.g och M.k bland NTM 

(figur 11B).  

 

 

3.2.4 IS1081-regionen 

 

Primers mot IS1081 påvisar MTBC med Ct-värden runt 20 medan NTM gav Ct-värden 

som låg runt 30-40 (figur 12A). M. bovis, M bovis BCG, M. africanum och M. tuberculosis 

ger liknande band med storleken 92, 93 och 95 respektive men svaga band erhölls även 

från M.f, M.g och M.k (figur 12B). DNA-koncentrationen av M. bovis, M bovis BCG, M. 

africanum, M. tuberculosis och NTM var 10 ng/µl. Vissa NTM gav svaga band men inga 

har samma storlek som de från MTBC. 

 

A B

 

Figur 12: Resultat från realtids-PCR av IS1081-regionen med MTBC samt NTM-stammar. 

Amplifieringskurvorna visas i panel A och efterföljande fragmentanalys i panel B. Följande fyra MTBC-

arter/stammar analyserades: M. bovis (M.b), M. bovis BCG (M.b BCG), M. africanum (M.af) och följande 

sex NTM-arter: M. chelonae (M.c), M. abscessus subspecies abscessus (M.ab), M. fortuitum (M.f), M 

gordonae (M.g), M. avium (M.av) och M. kansasii (M.k). Storleksmarkören förkortas SM. 

A

 

B

 

Figur 11: Resultat från realtids-PCR av IS6110-regionen med MTBC samt NTM-stammar. 

Amplifieringskurvorna visas i panel A och efterföljande fragmentanalys i panel B. Följande fyra MTBC-

arter/stammar analyserades: M. bovis (M.b), M. bovis BCG (M.b BCG), M. africanum (M.af) och följande 

sex NTM-arter: M. chelonae (M.c), M. abscessus subspecies abscessus (M.ab), M. fortuitum (M.f), M 

gordonae (M.g), M. avium (M.av) och M. kansasii (M.k). Storleksmarkören förkortas SM.   
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3.3 Optimering av senX3-PCR 
 

SenX3-primers var de som gav tydligast skillnad i Ct-värde mellan MTB och NTM. För att 

öka specificiteten för MTB utvärderades effekten av att ändra annealing-temperaturen.  

DNA-koncentrationen av M. bovis, M. bovis BCG och M. africanum var cirka 200 ng/µl 

medan M. tuberculosis och NTM var 10 ng/µl. Ökning av halten MgCl2 utvärderades 

också i syfte att öka stabiliteten mellan primer och templat och på så viss minska 

amplifiering av ospecifika produkter. Resultatet visade att det inte blev någon markant 

förbättring varken vid temperaturförändring (figur 13) eller MgCl2-tillsats (data ej visad). 

 

 

 
 

 

3.4 Sensitivitet och specificitet 
 

Baserat på beräkningarna av detektionsgränsen ovan bedöms sensitiviteten vara mycket 

god för MTB/NTM kittet och överensstämma med kittets specifikationer. När prov #4, #5 

och #18 visades som negativa så kan man utgå ifrån att det är en sann negativ reaktion 

eftersom senX3-PCR inte gav utslag (figur 12). Specificiteten beräknades till 100 % 

eftersom ingen av följande testade agens kunde detekteras: M. pneumoniae, C. 

pneumoniae, C. psittaci, L. pneumophila, F. necrophorum, A. haemolyticum, P. jiroveci, S. 

pneumoniae, N. meningitidis eller H. influenzae.  En svag amplifiering av DNA från 

Bordetella pertussis kunde ses efter 41 cyklar men det bedömdes som negativt.   

Figur 13: Resultat från realtids-PCR av senX3-regionen med MTBC- samt NTM-arter/stammar. M. 

tuberculosis M. bovis, M. bovis BCG, M. africanum och följande sex NTM arter: M. chelonae, M. 

abscessus subspecies abscessus, M. fortuitum, M gordonae, M. avium och M. kansasii med 4 olika 

temperaturer vid annealing. 
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4 Diskussion 

 

Syftet med denna studie är att implementera en realtids-PCR-metod för att detektera M. 

tuberculosis och särskilja den från de icke-tuberkulösa mykobakterierna (NTM). 

När man väljer att använda sig av färskt provmaterial för odling så kan det ta flera veckor 

innan man kan få fram ett resultat. Istället kan man ta hjälp av realtids-PCR som är en 

snabb och känslig metod för identifiering av MTBC och NTM. I denna studie jämfördes ett 

kommersiellt kit, AnyplexTM MTB/NTMe med PCR med fyra olika primerpar för 

detektion av senX3, IS6110, IS1081 och MTC. MTB/NTMe kittet visade mycket god 

specificitet och sensitivitet då samtliga prover som utvärderades gav rätt identifikation och 

inga andra luftvägs- eller meningitpatogener kunde detekteras.  

På figur 5C, så syns det inga band från M. gordonae. Detta kan bero på ett misstag vid 

pipettering eftersom det finns fina S-kurvor av NTM på figur 5A. På prov #5 (tabell III) 

utfördes ingen omkörning med IC eftersom att jag inte kunde få något nytt FFPE-snitt från 

patologen för undersökning. Anledningen att Seegene har bestämt gränsvärdet under 38, är 

att fluoroforen som används för NTM (Cal Red 610) kan ge bakgrundsbrus vid Ct-värde 

över 38 och därför kan de inte garantera att sådana resultat är sant positiva (samtal med 

handledaren). Därför bör NTM med Ct-värde över 38 verifieras med fragmentanalys så att 

storleken på produkten är korrekt. 

 

LOD är den högsta analytkoncentrationen och bestäms genom att använda både de 

uppmätta limit of blank (LOB) och testreplikat av ett känt prov som innehåller en låg 

koncentration av en analyt. LOQ är den lägsta koncentration vid vilken analyten kan 

påvisas pålitligt endast om vissa förutsättningar uppfylls. Men LOQ kan vara likvärdigt 

med LOD eller det kan vara en mycket högre koncentration än LOD (22). Det fanns ingen 

tid att bestämma LOQ och LOD på grund av att det inte fanns tid för att utföra försök ned 

minst 3 spädningsserier för respektive M. tuberculosis och M. avium men kittet visar en 

mycket bra detektion av låg DNA-mängd har en låg detektionsgräns. 

 

M. tuberculosis uträkningen med en detektionsgräns vid 10,5 kopior/reaktion kan tolkas 

som osannolikt låg. Förklaringen kan vara bland annat att IS6110-regionen finns i flera 

områden i bakteriens genom vilket ger många kopior från ursprungsgenomet (23). 

Primerparen som utvärderades var inte specifika för MTB utan samtliga gav amplifiering 

av NTM (figur 9-12). Detta är i kontrast mot resultaten som beskrivs i de publikationer 

som primersekvenserna är tagna från (16-18, 20-21). SenX3-PCR var den metod som såg 

mest lovande ut (figur 9A) och därför gjordes ett försök att optimera annealing-temperatur 

och öka specificiteten. Det resulterade dock inte i en förbättring (figur 13). Inte heller 

genom att öka halten MgCl2 kunde specificiteten förbättras. Den slutliga halten MgCl2 var 

okänd eftersom ursprungshalten inte specificeras i EvaGreen-blandningen. En möjlighet att 

förbättra specificiteten hade varit att använda specifika TaqMan-hybridiseringsprober men 

det kräver mycket validering och testning eftersom det inte fanns några publicerade sen 
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tidigare och var därför inte möjligt under den korta projekttiden. Det kan också vara så att 

jag inte utförde kombinationen med senX3-regX3 som i de artiklar som tagit upp det 

primerparen (16-17). Det är möjligt en kombination av senX3 och regX3 kunde vara mer 

specifik än att endast detektera senX3-regionen. 

 

I nuläget så är det en fördel med att använda MTB/NTMe kittet till skillnad från vanliga 

primers för kittet använder DPO. För att det ska bli en amplifiering så måste både stabilizer 

och determiner hybridisera på DNA-templatet annars kan inte polymeraset börja att 

syntetisera DNA. Det ger då en högre specificitet vid detektion och minskar risken för 

falskt positivt resultat (13). Dessutom har kittet 3 olika regioner för detektion av MTB och 

NTM, 16S region för detektion av NTM, IS6110 och mpb64 för detektion av MTB (17). 

Slutsatsen av denna studie blir därför att MTB/NTMe kittet kan användas i diagnostiken av 

MTB och NTM från FFPE-prover vilket kommer leda till både snabbare och säkrare 

diagnostik av prover från klinisk patologi. 

 

 

 

5 Slutsats 
 

Denna studie har visat att kittet AnyplexTM MTB/NTM uppfyller kraven för att särskilja 

mellan MTBC och NTM i FFPE-prover. Detta var inte fallet vid realtids-PCR med de fyra 

olika publicerade primerpar som också utvärderades. Samtliga primers gav även icke 

önskvärd amplifikation av NTM-stammar, dock var realtidskurvorna ofta ej S-formade. 

Slutsatsen blir därmed att AnyplexTM MTB/NTM kan börja användas rutinmässigt vid 

diagnostik av MTBC från FFPE-material.  
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