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Abstract 
Primary lactose intolerance has been associated with a single nucleotide polymorphism 
located upstream of the lactase gene. The most common diagnostic tests for lactose 
intolerance are time-consuming and the patient is not allowed to eat and drink for 12 hours 
before the test is carried out. A method that can establish the genotype would be an easier way 
of diagnosing lactose intolerance compared to fenotypic lactose intolerance tests.  
 
Optimization and validation of a previously published method was performed with real-time 
polymerase chain reaction. We used whole blood from de-identified blood donors. During the 
optimization and validation we used a positive control, genotype C/T from 
Laboratoriemedicin Västernorrland, Sundsvall. 
 
The whole-blood was extracted using the MagNa Pure LC instrument. The reagent used was 
KAPA PROBE FAST qPCR Master Mix. The optimized program for real-time PCR was 
established to be 95°C 3min [95°C x 3sec, 55°C x 20sec, detection, 72°C x 15sec] x 50 cycles. 
Optimal probe concentration was found to be 0.2µM and primer concentration will be 0.5µM.  
 
This genotyping method is a good first-stage screening test for lactoseintolerance. Before it 
can be used as a routine method further validation will be nessesary in order to ensure that the 
evaluation of the results can be done in an easy and secure way. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: lactose intolerance, single nucleotide polymorphism, real-time PCR, genotype, 
optimization. 
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Introduktion 

    Laktos är en disackarid bestående av monosackariderna glukos och galaktos. För att 

kroppen ska kunna metabolisera laktoset och kunna användas till energi måste laktoset brytas 

ned till monosackarider. På mikrovilli i tunntarmens övre del finns enterocyter som 

producerar enzymet laktas phlorizin hydrolas (LPH), enzymet spjälkar laktos till glukos och 

galaktos. Glukos och galaktos passerar sedan genom enterocyternas membran via en indirekt 

aktiv transport [1]. När vi har för lite LPH kommer inte laktos att kunna brytas ner. Det som 

då sker är att det ospjälkade laktoset fermenteras av tarmbakterier vilket resulterar i vätgas, 

metan och korta fettkedjor. Detta ger symtom som diarré, flatulens och buksmärtor [1,2]. 

Människor med laktosintolerans har betydligt lägre laktosdigestionskapacitet. Det är påvisat 

att människor med laktosintolerans tål ett mindre intag av laktos på 6 -12g utan att utveckla 

symtom. Som exempel kan anges att ett glas mjölk innehåller ca 10g [1]. 

 

    Det finns tre former av laktosintolerans: 1) primär laktasbrist som är den vanligaste formen, 

2) sekundär laktasbrist som orsakas av skador på tarmen t.ex de som ses vid celiaki. Vid 

celiaki slätas tarmludden ut och den skadade slemhinnan får svårt att producera enzymer. Och 

3) medfödd laktasbrist; enzymet saknas redan vid födseln, vilket är mycket ovanligt [3]. 

Under spädbarnstiden är laktas livsviktigt eftersom mjölk är den huvudsakliga näringen, 

därför är aktiviteten av laktas normalt hög under denna period. När barnet sedan vänjer sig av 

med modersmjölken sjunker laktasaktiviteten, med detta menas primär laktasbrist och 

laktosintolerans uppstår. Förutom i norra och centrala Europa tycks detta vara den vanliga 

utvecklingen för de flesta människor [2]. Laktosintolerans har en varierande prevalens i 

världen, där Sverige och Danmark har den lägsta uppmätta prevalensen på 3-5%. Prevalensen 

ökar ju längre söderut man kommer och den högsta prevalensen har man uppmätt i en viss 

population i Asien, där den är nästan 100% [2-4]. Anledningen till den varierande prevalensen 

tror man har att göra med våra olika kulturer och genetiska arvsanlag. Om man jämför 
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användningen av mjölkprodukter och mjölk i Italien, som i dagsläget har en prevalens på 

50%, med norra Europa så ses stora skillnader. Konsumtionen av mjölkprodukter och mjölk 

är betydligt vanligare i norra Europa än i Italien och det var den även för 250 generationer 

sedan. Selektionstrycket har gjort att vi med tiden blev mer toleranta mot mjölk [5]. 

Sammanfattningsvis kan sägas att sett till hela världen är primär laktosintolerans det normala, 

men i Sverige är laktostolerans det normala [2]. 

 

    Primär laktosintolerans är en autosomal recessiv sjukdom som beror på en variation i 

generna. Den vanligaste variation i genomet för laktas är en sk. ”single nucleotide 

polymorphism” (SNPs), vilket betyder att en bas i en speciell sekvens skiljer sig åt mellan 

olika individer och den mest ovanliga allelen förekommer hos mer än 1% av en population 

[6]. Man har funnit två polymorfier som sitter på kromosom 2q21. Dessa finns vid 13910 och 

22018 baspar uppströms om laktasgenens (LCT) start. C- till T-förändringen på nukleotid 

13910 sammanfaller fullständigt med laktostolerans. Studierna indikerar att personer med 

laktosintolerans är homozygoter för den autosomala recessiva allelen som orsakar en 

försämring av laktasaktiviteten. Man har då genotyp C/C, vilket innebär att cytosin sitter i 

båda generna på båda kromosomerna på det ställe där SNPn finns. De som är laktostoleranta 

är antingen heterozygoter eller homozygoter för den dominanta allelen som ser till att laktas 

syntetiseras i kroppen. Dessa personer har genotyp C/T eller T/T. Den andra SNP, G- till A-

förändring på nukleotid 22018 sammanfaller till 97% med laktostolerans, men denna SNP 

kommer vi inte att beröra i detta arbete [4,7].  

 

    Magont och symtom som relaterar till tarmarna är vanliga och ett stort besvär både hos 

vuxna och barn och är en stor utmaning för klinikerna att hitta orsaken till [8]. Det är en 

utmaning att inte förväxla laktosintolerans med andra vanliga magsjukdomar såsom irritable 
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bowel syndrom (IBS) och glutenintolerans på grund av liknande symtom [8,9]. Om man 

enkelt och snabbt kan utesluta eller påvisa vissa sjukdomar förenklas arbetet för klinikerna. 

Laktosintolerans påvisas vanligtvis i Sverige genom två olika test. Laktosbelastning är en av 

dom. Där får patienten på fastande mage en standardiserad mängd laktoslösning oralt. 

Därefter mäts glukos i serum (S-glukos) med jämna intervall. Patienten får under tiden 

meddela eventuella abdominella obehag som oftast uppkommer under första timmen. Om 

dessa obehag framträder och ökningen av S-glukos ligger på <1,1mmol/L anses laktasbrist 

förekomma. Glukosnivån ska normalt stiga med minst 1,4mmol/L. I detta test är specificiteten 

uppmätt till 93,4% och sensitiviteten 77,8%. Det andra testet är baserat på analys av vissa 

gaser i utandningsluft. Testet bygger på att man före och med jämna mellanrum efter oralt 

intag av laktoslösning mäter den eventuella vätgasen och metangasen som bildas av 

fermenterande bakterier i tarmen när inte laktas finns närvarande. Gasen mäts med en 

gaskromatograf. Genom att mäta båda gaserna två gånger (vid varje mättillfälle) och med en 

cut-off på <18 ppm har man uppnått bästa resultat med en specificitet på 90,2% och en 

sensitivitet på 100%. Problem med dessa tester är bland annat att det kräver en hel de av 

patienten. Innan en laktosbelastning måste patienten ha en mjölkfri kost under tre dagar och 

ingen diarrésjukdom de närmaste veckorna före testet. Eftersom de flesta människor som har 

en laktosintolerans klarar av en mindre mängd laktos är det inte heller säkert att symtom 

uppkommer under tiden laktosbelastningen pågår. Båda testerna är även tidskrävande. De tar 

uppemot 4 timmar. Klinikerna måste ta hänsyn till att mikrofloran i magen har en stor 

betydelse vid utandningstestet och S-glukosen är beroende av glukosabsorptionen och 

metabolismen [1]. 

 

    Den metod Enheten för Klinisk Mikrobiologi vid Gävle sjukhus vill börja använda är 

laktosintoleransgenotypning. Denna metod har blivit vanligare och vanligare. I dagsläget 
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skickas ca 25 prover i veckan till Akademiska sjukhuset i Uppsala för analys av 

laktosintoleransgenotypning. Metoden är i första hand mindre krävande för patienten eftersom 

det bara behövs ett enda blodprov och inga speciella åtgärder innan provet lämnas [4,10]. 

Genen analyseras med hjälp av realtids-PCR-teknik (polymerase chain reaction). PCR 

upptäcktes av Kary B Mullis i mitten på åttiotalet och innebär att man amplifierar och påvisar 

känd nukleinsyrasekvens. I detta fall vill man genotypa den speciella DNA-sekvensen på 

LCT-genen som man påvisat orsakar laktosintolerans. Med hjälp av hydrolysprobe som 

binder in till den speciella sekvensen kommer vi att kunna detektera och urskilja de olika 

genotyperna. Proben är inmärkt med en fluorofor och är speciellt riktad till den DNA-sekvens 

vi letar efter. Proben binder till enkelsträngat DNA och under elongeringsfasen kommer 

proben att hydrolyseras och fluorescens avges [10]. Två prober kommer att användas, en som 

märker in T-allelen och en som binder till C-allelen. De två proberna är inmärkta med två 

olika fluoroforer som vid excitation utsänder fluorescence vid olika våglängder och dessa kan 

då avläsas i olika kanaler, C-proben ger signal i FAM-kanalen och T-proben i JOE-kanalen. 

Genotyperna kommer då att kunna påvisas genom utvärdering av amplifieringskurvornas 

fluorescensnivå. Genotyp C/T kommer att ge signal i båda kanalerna C/C i FAM-kanalen och 

T/T i JOE-kanalen. Den slutgiltiga analyseringen kommer att göras i ett fönster, allelic 

analysis, där de båda kanalerna sammanfogas. Ett tröskelvärde kommer att läggas som 

motsvarar den fluorescensenivå som kurvan ska passera för att kunna tolkas som ett positivt 

värde. Ct-värdet (Ct=cykeltröskelvärde) används som ett mått på starttemplat och hur PCR-

metoden fungerar, ett lågt Ct-värde erhålls om det från början finns mycket starttemplat [10].  

 

    Syftet med arbetet var att optimera och validera metoden genotypning av laktosintolerans, 

med avseende på C-T förändringen på nukleotid 13910. Optimeringen gjordes med avseende 
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på koncentrationer av primer och prober, men även en optimering av PCR-programmet 

utfördes. Val av reagens och extraktionsprogram ingick även i arbetet. 

 
Material och metoder 

Provmaterial vid jämförelse mellan ny mastermix och den mastermix som för tillfället 

används på Enheten för Klinisk Mikrobiologi vid Gävle sjukhus och optimering av PCR-

program. 

    Som jämförelsematerial användes interkontroller av Chlamydia pneumoniae, patientstam 

1266 och Mycoplasma pneumoniae NCTC 10119. PCR-metoden för bestämning av  

Chlamydia pneumoniae och Mycoplasma pneumoniae påminner om den metod vi vill 

använda för laktosintoleransgenotypning och ger därför en fingervisning om befintlig 

mastermix kan användas. Internkontrollerna förvarades i -20ºC och tinades i rumstemperatur 

vid varje användning. Även en negativ kontroll i form av vatten användes. Den negativa 

kontrollen behandlades på samma sätt som övriga prover igenom hela processen. Varje 

kontroll utfördes i triplikat för att kontrollera att pipetteringen fungerade. Totalt 7 analyser 

gjordes vid varje körning.  

 

PCR-reagens, ny mastermix. 

    KAPA PROBE FAST qPCR Master Mix (2x) (KAPA Biosystems) blandades med 

autoklaverat avjoniserat vatten och en oliogomix, som bestod av 4 primers och 2 prober 

(tab.1), till en mastermix. Innan tillblandning skrevs ett arbetsprotokoll som följde med under 

hela processen. I detta arbetsprotokoll registrerades hur många prover som skulle analyseras 

och vilka mängder som togs av varje komponent. Till varje analys gick det åt 20µl av 

mastermixen vilken innehåller 6,5µl vatten, 12,5µl KAPAmix och 1µl oligomix. Mastermixen 

preparerades och förvarades i ett brunt eppendorfrör. Det bruna eppendorfröret skyddade 

probernas fluorescensmarkörer från nedbrytning av ljus. Prepareringen skedde i ett renrum. 
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PCR-reagens, referensmastermix. 

    Som referensmix användes den mix som för tillfället utnyttjades i rutinverksamheten på 

Enheten för Klinisk Mikrobiologi vid Gävle sjukhus. Vid denna tidpunkt var det Express 

qPCR Supermix universal, Invitrogen, Art. nr: 11785-200 som användes. Av denna blandades 

12,5µl med 6,5µl vatten och 1µl oligomix. 

 

Tabell 1. Primers och prober som användes i jämförelsen mellan de båda mastermixerna och i 

optimeringen utav PCR-metoden. 

Analys    Primers       Prober          
    (FP=Forward primer RP=Reverse primer)            

C.pneumonie FP: 5’-AGG CGT TGC TTT CCC CTT GCC-3’ 5’-FAM- GCG CTG GCT ACT GGA ACA AAG TCT GCG ACC ATC CAG CGC –BHQ1-3’ 

                

    RP: 5’-GAT AGA GAG GCT CCT ACT TGC CAT 3’         

                        

M. pneumonie FP: 5’-GCA GAC GGT CGC GGA TAA CG-3’ 5’-JOE- GCG CTG TCG GCC CCG ATC GCC CTC CCG CAG CGC –BHQ1-3’ 

                

    RP: 5’-CGA ACC AGG TGA GGT TGC CAA TG-3’         

                

                        

Laktos-intolerans FP: 5`- CTG CGC TGG CAA TAC AGA TAA G - 3` LPH_PT: 5` - JOE- ATA ATG TAG TCC CTG GCC T -BHQ1 -3` 

                

    RP: 5`- AAA TGC AAC CTA AGG AGG AGA GTT C - 3` LPH_PC: 5`- FAM- ATA ATG TAG CCC CTG GC -BHQ1 -3` 

                

        LPH_PCL: 5`- FAM- ATA ATG TAG CCC CTG GCC T -BHQ1 -3` 

                        

 

Realtids-PCR. 

    Innan proverna analyserades blandades 5µl av provmaterial och 20µl avmastermix samman 

i PCR-rör (Techtum lab). Realtids-PCR utfördes med Rotorgene 3000 (Techtum lab). 

Referensprogrammet kördes med 2min uppvärming i 95°C följt av en denaturering i 95°C i 

10sec. Annealingen skedde under 30sec i 55°C varav extensionen under 10sec i 72°C. Allt 

detta upprepades 50 gånger. I programmet gjordes små ändringar inför varje ny körning för att 

kunna göra en programjämförelse och eventuellt kunna korta ner programmet. 
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Tabell 2. Programmen som användes vid optimering av PCR program 

Nummer Program             
1 95°C 2min [95°C x 10sec, 55°C x 30sec, 72°C x 10sec] x 50 gånger (referens). 

2 
95°C 20sec [95°C x 3sec, 55°C x 30sec, avläsning.] x 50 
gånger     

3 
95°C 20sec [95°C x 3sec, 55°C x 30sec, avläsning, 72°C x 1s] x 50 
gånger   

4 
95°C 20sec [95°C x 3sec, 55°C x 20s, avläsning] x 50 
gånger     

5 
95°C 3min [95°C x 3sec, 55°C x 20sec, avläsning., 72°C x 15sec, avläsning.] x 50 
gånger  

 

Provmaterial vid laktosanalys. 

    Provmaterialet bestod av helblod i EDTA-rör. Detta införskaffades via blodcentralens 

tappning av blodgivare. De rör som användes för kontrollgruppering av blodgivarna 

avidentifierades och användes sedan som provmaterial. Sju blodgivare avidentifierades, tre av 

dessa visade sig senare innehålla genotyperna C/C, C/T och T/T. Deras prover skickades till 

Laboratoriemedicin Västernorrland, Sundsvall och Laboratoriemedicin Värmland, Karlstad 

för verifiering. Som positiv kontroll användes kända genotypen C/T som vi hade fått ifrån 

Laboratoriemedicin Västernorrland, Sundsvall. Det var det enda prov som analyserades 2 

gånger. Som negativ kontroll användes vatten. Under arbetet för val av extraktionsprogram 

utfördes dubbelprov av positiv kontroll som döptes till Sam och sju prov ifrån blodgivare som 

döptes till B.1-B.7. Under senare arbete användes enbart dubbelprov av Sam och B.1, B.2 och 

B.3. Ingen etisk prövning krävdes eftersom provmaterialet hade avidentifierats. 

 

DNA-extraktion med MagNa Pure LC instrument. 

    Extraktion av DNA gjordes med MagNa Pure LC preparationsrobot och DNA Isolation Kit 

I (Roche, Stockholm, Sverige) enligt tillverkarens föreskrifter. Processen går ut på att DNA 

binder till en kiselyta hos MGP (Magnetic Glass Particles). Lysis/Binding buffert tillsätts till 

200µl helblod vilket leder till att cellerna lyserar och DNA blir fritt. Övriga proteiner bryts ner 
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av Proteinas K. DNA kan nu binda till kiselpartiklarna som flyttas bort från ursprungsprovet. 

Kiselpartiklarna med bundet DNA tvättas vilket följs av eluering av DNA:t vid 70°C. 

 

Val av extraktionsprogram. 

    För att få största utbyte av DNA-mall vid extraktionen gjordes två extraktioner av proven 

med två olika program, High Performance program och Fast program. Fast program är ett 

snabbare program men High performance ger ett större utbyte. 

 

Realtids-PCR  

    Varje PCR-rör innehöll 5µl provmaterial, 12,5µl KAPAmix, 1,25µl av vardera forward och 

reverse primer (tab.1), 0,5µl av probe som binder till T-allelen (LPH_PT) och 0,5µl av probe 

som binder till C-allelen (LPH_PC eller LPH_PCL)(tab.1) och 4µl vatten. Genotypningen 

gjordes med Rotorgene 3000 (Techtum lab). PCR-körningen började med 3min uppvärmning 

i 95°C följt av en denaturering i 3sec. Annealingen skedde i 55°C i 20sec där även 

avläsningen skedde och extensionen under 15sec i 72°C. Allt detta upprepades under 50 

cykler. 

 

Probeoptimering och jämförelse mellan lång och kort probe. 

    För att hitta den bästa koncentrationen på proberna gjordes tre separata spädningar på 0,2, 

0,4 och 0,6µM. Totalt användes sex prover till varje optimering, dubbelprover av Sam och 

enkelprover av B.1, B.2 och B.3 plus en negativ kontroll i form av vatten. De olika 

koncentrationerna analyserades under samma körning för att kurvorna lättare skulle kunna 

jämföras. Även en jämförelse mellan C-allelens två prober gjordes LPH_PC (kort probe) vs. 

LPH_PCL (lång probe, med fler nukleotider). De sex kända proverna användes även här och 

probekoncentrationen var 0,2µM. 
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Primeroptimering  

    En symmetrisk och asymmetrisk primeroptimering gjordes för att hitta bästa möjliga 

koncentration. De olika koncentrationerna kan ses i tabell 3. Med asymmetriskt menas att man 

använder olika koncentrationer på forward och reverse primer. Totalt analyserades tio olika 

koncentrationer, inklusive vår referenskoncentration som var 0,5µM av vardera primern. 

Varje körning innehöll referenskoncentration plus tre varierande koncentrationer. De prover 

som användes var duplikat av Sam och enkelprov av B.1, B.2, B.3 och negativ kontroll i form 

av vatten. 

 

Tabell 3. Sammanställning av de olika koncentrationer som användes under 

primeroptimering. Färgat fält visar referenskoncentration. 

   FORWARD PRIMER µM  
 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 

0,1 X     X   X 
0,2   X         
0,4     X       
0,5 X     X     
0,6         X   
0,8   X       X 

R
E

V
E

R
S

E
 P

R
IM

E
R

 
µ

M
 

       
 

Validering av metoden genotypning laktosintolerans. 

    Vid valideringen användes 100 blodprover från avidentifierade blodgivare. Ingen etisk 

prövning gjordes eftersom provmaterialet avidentifierades. Blodproverna extraherades med 

MagNa Pure LC preparationsrobot och DNA Isolation Kit I (Roche, Stockholm, Sverige) 

enligt tillverkarens föreskrifter. Extraktet förvarades i -20°C i väntan på analys. Som negativ 

kontroll användes vatten. Varje PCR-rör innehöll 5µl provmaterial, 12,5µl KAPAmix, 1,25µl 

av vardera forward och reverse primer (tab.1), 0,5µl av prob som binder till T-allelen 

(LPH_PT) och 0,5µl av prob som binder till C-allelen (LPH_PC eller LPH_PCL)(tab.1) och 

4µl vatten. Genotypningen gjordes med Rotorgene 3000 (Techtum lab). Programmet bestod 
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av 3min uppvärmning i 95°C följt av en denaturering i 3sec. Annealingen skedde i 55°C i 

20sec där även avläsningen skedde och extensionen under 15sec i 72°C. Allt detta upprepades 

under 50 cykler. 

 

Resultat 

Mixjämförelse/programjämförelse 

    Totalt gjordes fem PCR-körningar, varav en referenskörning. I PCR-programmet gjordes 

små justeringar vid varje körning inom de intervall som leverantören rekommenderar. Genom 

att jämföra med program 1(som är referens) under metod/material kan justeringarna som 

gjordes ses. Vid utvärderingen jämfördes kurvornas form och fluorescenssignalernas höjd. I 

program 2 var skillnaden i Ct-värde inte stort men kurvorna var fortfarande högre i 

referensprogrammet. I program 3 blev kurvorna obegripliga, fladdriga och icke s-formade, 

även Ct-värden saknades så detta program kördes två gånger för att kontrollera att inte 

någonting hänt med pipetteringen (Ct-värderna kan ses i tabell 4). Samma fenomen uppstod 

även vid andra körningen. Kurvorna i program 4 saknade den fina s-formen som fanns i 

referensprogrammet. Två avläsningar utfördes efter analys med program 5 varav den andra 

avläsningen gav höga Ct-värden och fladdriga kurvor.  
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Tabell 4. Ct-värden som erhölls under mixjämförelse/programjämförelse. 

                            
        Ct-värden i program 1-5      
                 

    Program 1   Program 2   Program 3   Program 4   Program 5  
 Program 5 avl. 
2  

     C.pn   M.pn    C.pn    M.pn    C.pn    M.pn    C.pn    M.pn    C.pn    M.pn    C.pn    M.pn   

    25,72 27,01 25,29 27,53 36,56        -  24,85 27,53 25,67 27,59 29,84 29,18

    25,78 27,9 25,46 27,57 32,55        -  25,03 29,31 25,52 27,8 29,2 29,29

     25,27 27,76 31        -  25,15 27,92 25,52 28,38 30,01 29,95

              -   9,66*    

              -         -     

        32,73        -        
Medelvärde 
(X) 25,75 27,46 25,34 27,62 33,37        -  25,01 28,25 25,57 27,92 29,68 29,47

Std (s) 0,042 0,6293 0,104 0,123 17,25        -  0,1509 0,9356 0,0866 0,4091 0,4271 0,4164

C.pn = Chlamydia pneumoniae internkontroll, M.pn = Mycoplasma pneumoniae 

internkontroll. 

*Ej riktig amplifieringskurva 

 

Extraktionsprogram 

    De prover som skickades för verifiering visade samma resultat som vi kommit fram till 

avseende förekomst av C/C, T/T och C/T. Extraktionsprogrammen som jämfördes visade 

likvärdigt höga fluorescens-signaler men stora skillnader i Ct-värde, som kan ses i tabell 5.  
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Tabell 5. Erhållna Ct-värden efter extraktionsprogrammen High performance program och 

Fast program, med två avläsningskanaler FAM och JOE. 

                    
      Ct-värden i FAM och JOE kanal    
             
Providentitet Fast, FAM-kanal Fast, JOE-kanal High, FAM-kanal High, JOE-kanal 
                    
  Sam.  33,17  34,64  27,05  27,86   
  Sam.  32,61  33,52  26,43  27,61   
  B.1    34,84    27,25   
  B.2 32,33  39  25,51  31,76   
  B.3 34,24  35,29  27,49  28,42   
  B.4    34,65    28,19   
  B.5 30,35  31,72  28,33  29,58   
  B.6 30,53  36,91  26,79  32,85   
  B.7 35,07  35,97  28,41  29,65   
  B.7 34,26  35,68  29,11  30,27   
  B.7 35,44  35,96  28,32  29,38   
  H2O                 
                   
Medelvärde (X) 33,11111  35,28909  27,49333  29,34727   
Standardavvikelse (s) 1,837318   1,853761   1,150695   1,758307   

 

Probeoptimering 

    Probeoptimeringen gjordes för att bestämma vilken koncentration och vilken utav den 

långa och korta proben som gav oss de bästa Ct-värdena. Kurvornas form och 

fluoroscenssignalens höjd togs också med i bedömningen. Optimeringen gjordes genom att 

variera koncentrationen på proberna. Den koncentration som gav oss bäst Ct-värden och 

finaste kurvor var 0,2µM för båda primrar. När det gäller optimeringen på lång och kort probe 

så gav den långa proben bättre Ct-värden och högre kurvor i FAM-kanalen (figur 1 och 2). 
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Figur 1. Amplifieringskurvor vid användning av 0,5µM primer och 0,2µM kort probe. 

 

 

Figur 2. Amplifieringskurvor vid användning av 0,5µM primer och 0,2µM lång probe. 

 

Primeroptimering 

    Primeroptimeringen gjordes för att bestämma vilken koncentration som gav oss de bästa 

Ct-värdena och finaste kurvorna. Optimeringen gjordes genom att variera koncentrationerna 

på reverse och forward primer. Koncentrationerna 0,5µM respektive 0,6µM gav likvärdiga 

resultat. När vi analyserade asymmetriskt med koncentrationerna 0,1µM på forward primer 
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och 0,5µM på reverse primer fick vi även där bra resultat. När vi använde oss utav 

koncentrationer där forward primer hade en högre koncentration fick vi ibland inga Ct-värden 

alls trots att vi visste att det borde ge utslag. I slutändan bestämde vi oss för att använda en 

koncentration på 0,5µM. 

 

Validering 

    Av de 100 avidentifierade proverna kunde endast 58 tas med i resultatet på grund av 

problem vid byte till ny batch av probe. Av dessa 58 kunde vi avläsa att 5 visade genotyp 

C/C, 32 var genotyp T/T och 21 genotyp C/T. Detta motsvarade i procent 9% genotyp C/C, 

55% genotyp T/T och 36% genotyp C/T. 

 

Diskussion 

    Överlag så gick arbetet mycket bra, referensartikeln som låg i grunden för arbetet gav oss 

material för att lätt kunna genomföra arbetet. Men trots det så stötte vi givetvis på problem, att 

jobba med DNA-material och allt som hör därtill kan ge många överaskningar. 

Under mixjämförelse/programjämförelse hade vi en referens som vi jämförde resultaten mot. 

Referensen bestod av en PCR-körning där vi hade använt oss av den mastermix och det PCR-

program som användes i rutinverksamheten för analys av Chlamydia pneumoniae och 

Mycoplasma pneumoniae. Eftersom testet var om vi skulle börja använda en ny mastermix 

och kanske kunna korta ner programmet så ville vi inte få en försämring av kurvorna och Ct-

värden, men däremot gjorde det ingenting om dom blev likvärdiga. I program 3 såg vi att det 

inte blev några riktiga amplifieringskurvor och Ct-värden uteblev. När man använder KAPA 

PROBE FAST qPCR Kit (KAPA Biosystems) rekommenderar leverantören att 

annealingssteget ska pågå i 20 sekunder vid en trestegs-PCR och inte i tre sekunder som vi 

hade. Leverantören optimerar sina produkter och rekommenderar det bästa, tre sekunder är 

uppenbart inte tillräckligt för att få ett bra resultat. Andra avläsningen i program 5 gav oss 
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fladdriga amplifieringskurvor, vilket betyder att två avläsningar under samma körning ger 

dåliga resultat. När kurvor och Ct-värden tagits i beaktande kom vi fram till att program 5 

utan sista avläsning gav det bästa resultatet. Ingen programförkortning gjordes men däremot 

kommer KAPA PROBE FAST qPCR Kit (KAPA Biosystems) att tas in i verksamheten 

eftersom den är jämförbar med Express qPCR supermix och är billigare.  

 

    I valet av extraktionsprogram ger tillverkaren av apparaten rekommendationen om att man 

bör använda High Performanceprogrammet när man vill ha ett stort utbyte och en linjär skala 

som omfattar hela provvolymen. Den rekommenderas även när man ska analysera 

kvantitativt. Vår analys är kvalitativ och inget stort utbyte krävs egentligen, eftersom vi vet att 

genen finns. Vi vill bara ha genotypen. Men vi valde trots detta att använda High 

Performanceprogrammet eftersom Ct-värderna blev lägre vilket medförde högre kurvor och 

starkare signaler vilket i sin tur gav ett tydligare och mer lättolkat resultat. 

 

    När man ska bedöma genotyperna är det lättare om man får kurvor som är lika höga, det 

vill säga att proberna ger upphov till lika stark fluorescence vid annealing till respektive 

DNA-mall. Exempelvis vid genotyp C/T kan man se att kurvorna från FAM- och JOE- 

kanalen var lika höga med den korta proben. När den långa proben användes blev C-kurvan 

högre än T-kurvan, vilket medförde att det var lätt att misstolka denna för C/C. Med detta i 

åtanke bestämde vi oss för att använda den långa proben, trots fina kurvor och låga Ct-värden 

för den korta proben. Den probekoncentration som kommer att användas i fortsättningen är 

0,2µM. 

 

    När det gäller primerkoncentration beslutade vi oss för att en koncentration på 0,5µM gav 

bäst resultat för verksamheten. Koncentrationerna 0,6µM och den där vi hade asymmetriska 
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koncentrationer på 0,1µM hos reverse primer och 0,5µM hos forward primer hade också 

fungerat. Ur kostnadssynpunkt är 0,5µM bättre eftersom en mindre mängd krävs, vilket 

betyder att det blir billigare. Den asymmetriska optimeringen visade att så länge man hade en 

högre koncentration på reverse primer än på forward primer fungerade det, men med 

omvända koncentrationer blev kurvorna inte alls bra och Ct-värderna uteblev på prover som 

vi visste borde ge ett utslag. Detta stämmer väl överens med de studier som tidigare gjorts 

[11]. Denna studie visar också att man kan få en högre fluorescenssignal genom att använda 

asymmetriska koncentrationer. En viss förbättring kunde vi se med koncentrationerna 0,1µM 

på forward primer och 0,5µM på reverse primer, men då bara när vi använde den långa 

proben. Om det berodde på att vi hade lång probe kan inte uteslutas. I en rutinverksamhet 

underlättar det att inte ”krångla till det” för mycket. Att använda samma koncentration på 

både reverse och forward primer förenklar hanteringen. 

 

    Första problemet dök upp när en ny probe för T-allelen började användas mitt i 

valideringen. Efter 58 prov späddes en ny probe för T-allelen. Det som då hände var att 

fluorescenssignalerna i de olika kanalerna blev olika starka vilket medförde att skalorna i de 

båda kanalerna skilde sig så mycket att vi inte kunda sätta ihop kanalerna i det gemensamma 

fönstret för allelanalys. Om vi tittade i respektive fönster för de olika kanalerna och satte 

tröskelvärde på olika nivåer blev analyserna riktiga. Positiva kontroller användes inte under 

valideringen och inte heller kontrollanalyserades den nya proben, vilket ledde till att stor del 

av analysmaterial fick kasseras. Vikten av att använda positiva kontroller och att 

kontrollanalysera nya prober kan inte nog understrykas. Man kan inte förvänta sig att en ny 

probe beter sig på samma sätt som en gammal. Förstärkningskalibreringar kan behöva göras 

för att få optimala signaler. Prov 1-58 analyserades med proben som användes under 

optimeringen där vi hade positiva kontroller och dessa anses därför kunna användas i 
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diskussionsmaterialet. Det var ändå ett misstag att inte använda positiva kontroller för att 

enkelt kunna jämföra och sätta ett tröskelvärde. 58 avidentifierade blodgivare analyserades 

och av dessa skulle enligt metoden, 9% vara genotyp C/C, 36% genotyp C/T och 55% 

genotyp T/T. Norra Europas prevalens av laktosintolerans är uppmätt till 3-5% [2-4] vilket 

betyder att denna studie gav en högre prevalens, men eftersom provantalet var relativt litet 

och den etniska bakgrunden bakom varje prov inte var känt kan inga säkra slutsatser dras. 

 

    Metoden är enkel och icke-invasiv. Den är inte tidskrävande och patienten behöver inte 

påverkas av eventuella symtom som kommer vid laktosbelastningar [12]. Däremot måste man 

komma ihåg att gentestet bara ger information om genotyp medan exempelvis andningstestet 

påvisar närvaro av laktosmalabsorption[13]. Detta betyder att patienter som har en genotyp 

C/C kanske inte alls har problem av laktosen. Även personer med genotyp C/C tål en liten 

mängd laktos, 6-12g [1], och med den förändring av mjölkprodukter och konsumtion som 

pågår i Sverige kanske just denna patient inte utsätter sig för stora mängder laktos så 

anamnesen är viktig. En annan viktig sak att komma ihåg är tidsfaktorn. Laktasets 

nedreglering pågår under lång tid och man kan inte veta exakta åldern för när laktaset inte 

längre finns i tillräcklig mängd för vad patienten kräver. Rasinperä H. et al. (2004) har i en 

studie på barn uppmätt specificiteten till 100% och sensitiviteten till 93% av analysen 

laktosintolerans genotypning men dessa siffror grundas då på barn >12 år. Den etniska 

bakgrunden visar också på variationer för när man upptäcker laktosintoleransen. I svarta 

populationer har man kunnat påvisa sjukdomens utbrott mellan 1-8 år medan man i vita 

populationer sällan ser låga laktasvärden hos barn under 5år [14]. Ridefelt P. et al. (2005) har 

i sin studie kommit fram till att laktosbelastningstest kan ersättas med genotypning hos vuxna 

[4]. Förslag för den fortsatta valideringen innebär en probeoptimering av den nya proben och 

omanalys av prov 59-100 för att kunna göra en ordentlig utvärdering av prevalensen. När 
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optimeringen är klar analyseras samma prover som skickas till Uppsala för jämförelse av 

provresultaten. Genom denna fortsatta validering på Enheten för Klinisk Mikrobiologi vid 

Gävle sjukhus hoppas vi  kunna erbjuda analysen genotypning, inte nödvändigtvis som en 

ersättning men åtminstone som ett komplement och en uteslutningsmetod innan man går 

vidare i utredningen. 
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