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SAMMANFATTNING
Mykobakterier är grampositiva bakterier som hör till familjen Mycobacteriaceae. Inom
släktet Mycobacterium finns det mer än 50 arter av mykobakterier som ger upphov till
sjukdomar hos människan, där den viktigaste arten är M. tuberculosis. Icke-tuberkulösa
mykobakterier benämns även som miljömykobakterier. En del arter kan leva i miljöer
med mycket låga halter av näringsämnen samt i akvatiska miljöer och återfinns i bl.a.
vatten, jord, kärr och sumpmarker. Vissa miljömykobakteriearter är patogena och
framkallar sjukdomar hos människan och även djur. Oftast är de opportunistiskt
patogena, dvs. angriper och infekterar människan vid starkt nedsatt immunförsvar eller
kronisk sjukdom.
Två mykobakteriearter vid namn Mykobakterium avium avium och Mykobakterium
avium hominissuis tillhör undergruppen Mykobakterium avium komplex (MAC).
Friska barn mellan 1 och 5 år är en utsatt grupp för MAC-infektioner. När barnen
infekteras med MAC, uppstår en lymfkörtelinflammation (lymfadenit) runt
halsområdet. Eftersom det inte konstaterats någon MAC-smitta människor emellan,
spekuleras det över andra möjliga vägar för MAC-bakterier att nå och infektera vuxna
och barn med lymfadenit. Det antas att MAC infekterar människan via naturen samt
dricksvattnet.
Syftet med studien var att utveckla en metod för att detektera förekomst av M. avium
bakterier i vanligt kranvatten från Öland, Kalmar och Hultsfred, inkuberat i badankor. I
syftet ingick också att experimentellt undersöka om M. avium överlever och/ eller
anrikar sig i badanksmiljön. De metoder som utvärderades var odling med efterföljande
detektion via MALDI-TOF samt triplex q-PCR.
Studien utfördes på rena (nya) och smutsiga (använda) badankor innehållande
kranvatten från Öland, Kalmar och Hultsfred, där vissa injicerades med kända stammar
av M. avium avium och M. avium hominissuis och inkuberades i fem veckor. Från
vattnet från respektive badanka extraherades DNA som analyserades med q-PCR.
Dessutom gjordes utstryk från vattenproven och odlades på näringsrik agar för att
senare, om möjligt, detektera med MALDI-TOF.
Resultatet av studien med q-PCR visade detektion av bakterierna M. avium avium och
M. avium hominissus i samtliga miljöprover. En trolig orsak till detta kan vara att
extraktionslösningarna som användes varit kontaminerade. Studien visade dock att
mykobakterier överlevde i badanksmiljö.

Nyckelord
Mykobakterium; MAC-komplex; q-PCR; PANTA; Lymfadenit
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ABSTRACT
Mycobacteria are gram-positive bacteria belonging to the Mycobacteriaceae family.
There are more than 50 different species of the mycobacteria which can cause diseases
in humans, the most important one being M. tuberculosis. Non-tuberculous
mycobacteria are also called environmental mycobacteria. Some species can survive in
areas with very low amounts of nutrients along with aquatic areas, such as water, dirt,
swamps, and marshes. Some environmental mycobacteria are pathogenic and can cause
diseases in humans and animals. They are mostly opportunistic pathogens, i.e. they
infect humans with an already weakened immune system or humans who suffer from
chronic diseases. Two species of mycobacteria named Mycobacterium avium avium and
Mycobacterium avium hominissuis belong to the subgroup Mycobacterium avium
complex (MAC). Healthy children between the ages of 1 and 5 are an exposed group to
MAC-infections. When these children are infected with MAC, they develop an
inflammation in the lymph nodes (Lymphadenitis) in the neck area. Since no direct
transmission between humans has been established, it has been speculated that the
MAC-bacteria take a different route to reach and infect adults and children with
lymphadenitis. It has been hypothesized that MAC infect humans through nature and
drinking water.
The purpose of this study was to develop a method to detect the occurrence of M. avium
bacteria in tap water from Öland, Kalmar, and Hultsfred, incubated in rubber ducks. The
purpose was also to investigate experimentally if M. avium can survive and/or thrive in
a rubber duck environment. The methods which have been evaluated in the study were
cultivation followed by detection by MALDI-TOF and also triplex q-PCR.
The study was done on clean (new) and contaminated (used) rubber ducks with tap
water from Öland, Kalmar, and Hultsfred, where some rubber ducks were injected with
known strains from M. avium avium and M. avium hominissuis and incubated for five
weeks. DNA was extracted from the water and biofilm samples from each rubber duck,
for further analysis with q-PCR. Furthermore, a culture from the same water samples
was made on nutritious agar for later detection by MALDI-TOF.
The results of this study using q-PCR showed detection of the bacteria M. avium avium
and M. avium hominissuis in all the samples. A possible, and believable, reason for this
could be that the extraction solutions used in this study were contaminated. However,
the study show that the mycobacteria survive in rubber duck environment.
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Förkortningar
IAC: internal amplification control
M.a.a: Mycobacterium avium avium
MAC: Mycobacterium avium complex
M.a.h: Mycobacterium avium hominissuis
MALDI-TOF: Matrix Assisted Laser Desorption Ionisation Time-of-flight
NALC: N-acetyl-L-cystein
NTM: Icke-tuberkulösa mykobakterier
PBS: Phosphate-buffered saline
PCR: Polymerase chain reaction
Q-PCR: quantitative realtime PCR
RFLP: Restriction fragment length polymorphism
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INTRODUKTION
Mycobacterium
Mykobakterier är grampositiva stavformade, aeoroba bakterier som hör till familjen
Mycobacteriaceae. Dess cellvägg är berikad med långkedjiga glykolipider (mykoliska
syror). Den glykolipidrika cellväggen hos mykobakterier är vaxartad vilket gör den
uthållig, den skyddar mot mekaniska och kemiska påfrestningar som alkohol och syror,
varför det kan vara svårt att gramfärga/avfärga mykobakterier. Vid gramfärgningen
framträder en svag violett nyans hos mykobakterien eller så syns färgen knappt [1].
Inom släktet Mykobakterium finns det mer än 50 arter av mykobakterier som ger
upphov till sjukdomar hos människan, där den viktigaste gruppen är M. tuberculosis –
komplexet som inkluderar bakterierna M. bovis, M. leprae, M. tuberculosis och M.
africanum. M. tuberkulosis är bakterien som framkallar tuberkulos hos människan och
M. bovis är förknippad med tuberkulossmitta hos nötkreatur. Det finns andra arter inom
gruppen mykobakterier som liknar tuberkulosbakterien men som skiljer i virulens samt
symtom och kallas för Icke-tuberkulösa mykobakterier (NTM) [2].
Icke-tuberkulösa mykobakterier (NTM)
Icke-tuberkulösa mykobakterier benämns även miljömykobakterier och i människans
omgivning man funnit över 100 olika arter av miljömykobakterier. En del arter är
oligotrofer och lever vanligen i akvatiska miljöer och återfinns i bl.a. vatten, jord, kärr
och sumpmarker.
Det karakteristiska för miljömykobakterier är att de är hydrofoba pga. det lipidrika
yttre skikt som omger bakterien. Hydrofobiciteten är en betydande faktor för
överlevnaden hos bakterien och den bidrar till bildning av biofilm. Denna faktor utgör
även ett skydd mot desinfektionsmedel och antibiotika hos miljömykobakterier. Det har
forskats kring miljömykobakteriernas livsmiljö samt smittoväg till människan. Det antas
att via omgivningen som människan vistas i kan hon inandas vattendroppsaerosoler från
bakterier in till luftvägarna och lungorna, eller få i sig bakterien via dricksvatten från
vattenledningssystemen, som möjliggör för miljömykobakterier att kunna infektera den
mänskliga kroppen [1,3].
Vissa miljömykobakteriearter är patogena och framkallar sjukdomar hos människan och
även andra djur. Oftast är de opportunistiskt patogena, dvs. angriper och infekterar
människan vid starkt nedsatt immunförsvar eller kronisk sjukdom [2-3]. Vanligen
manifesterar sig en mykobakterieinfektion i nedre luftvägarna hos patienter med tidigare
lungskada som KOL (Kronisk obstruktiv lungsjukdom) främst orsakad av
Mycobacterium avium eller intracellulare, eller hos patienter med Cystisk fibros, då
oftast orsakad av Mycobacterium abscessus eller som en infektion i huden (Bulurus
ulceration) orsakad av Mykobakterium ulcerans. Hudinfektionen betraktas som den
tredje vanligaste sjukdomen orsakad av mykobakterier och påträffas i Australien och är
utbredd i de tropiska regnskogarna i Afrika.
En känd undergrupp bland miljömykobakterier som kan ge allmänna infektioner hos
människor och djur, kallas Mykobakterium avium komplex (MAC) [2].
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Mycobacterium avium komplex (MAC)
Mycobacterium avium komplexet består av bakterierna Mycobacterium avium och
Mycobacterium intercellulare och betraktas som den vanligaste arten av
miljömykobakterier som orsakar infektioner hos barn och vuxna i Sverige. MAC är
även en opportunistisk patogen hos djur. De är långsamväxande bakterier som har sin
hemmiljö i naturen, framförallt i jord och vatten där det råder låg syrehalt och även i
dricksvatten. De har även en tendens att finnas i aerosoler i luften, tack vare deras
hydrofobicitet, varför det är enkelt för bakterierna att förflyttas mellan habitat [4].
På 1980-talet uppmärksammades MAC då det upptäcktes att den infekterade HIVpatienter samt gav allmänna och spridda infektioner hos människor med kraftigt nedsatt
immunförsvar. Friska barn mellan 1 och 5 år är också en utsatt grupp för MACinfektioner. När barnen infekteras med MAC, uppstår en lymfkörtelinflammation
(lymfadenit) runt halsområdet. Lymfkörteln i halsen svullnar och kan brista och bli ett
öppet, rinnande sår. Eftersom MAC är resistent mot flera antibiotika blir infektionen
svårbehandlad. Den vanligaste utvägen för att bota infektionen är att operera bort den
infekterade körteln hos barnet [5-6].
Eftersom det inte kunnat konstateras någon MAC-smitta människor emellan, spekuleras
det över andra möjliga vägar för MAC-bakterier att nå och infektera vuxna och barn,
framför allt barn som insjuknar i lymfadenit. Det diskuteras om vattnet kunde vara en
möjlig ursprungskälla för människan att bli infekterad av MAC. Då man att med
metoden restriction fragment length polymorphism (RFLP) jämfört prov erhållna från
AIDS-patienter med isolat från vattnet som patienterna drack fann M. avium i båda
proven. Det antas även att MAC infekterar människan via djur eller från omgivning. En
annan teori är att MAC skulle kunna förekomma i opastöriserad mjölk från kor, får eller
getter och vid barnens intag av mjölken skulle dessa organismer kunna ta sig in i
kroppen, sprida sig och infektera lymfkörtlarna hos barnen [5-6].
Mycobacterium aviums undergrupper
Mycobacterium avium klassen består av underarterna Mycobacterium avium avium,
Mycobacterium avium paratuberculosis och Mycobacterium silvaticum och de anses till
största delen vara de mest opportunistiska mykobakteriella patogenerna som angriper
både människor och djur. M. avium avium infekterar framför allt fåglar och vilda djur,
M. avium paratuberculosis angriper vanligen idisslare och orsakar sjukdomen Johne’s
sjukdom (tarmsjukdom) och M. avium silvaticum påträffas hos ringduvor. Bakteriearten
M. avium hominissuis, som även är en underart av M. avium avium har vanligtvis grisar
som värddjur och smittar även människor [7].
M. avium avium och M. avium hominissuis
Bakterierna M. avium avium och M. avium hominissuis ursprungliga hemmiljö är bland
fuktig jord, damm och sumpmarker. Vid odling av dessa bakterier på odlingsmedium
uppvisar de olika morfologi samt tillväxthastighet. M. avium avium är något
långsamväxande, det tar ett par dagar innan en bakteriekoloni urskiljs, medan M. avium
hominissuis har något snabbare tillväxt. M. avium avium och M. avium hominissuis har
varierande morfologi där respektive kolonier delas in tre typer; smooth opaque (släta,
välvda ogenomskinliga), smooth transparent (släta, platta genomskinliga) samt rough
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(kornaktig, grov). Kliniska isolat av MAC-bakterier brukar växa som platta
genomskinliga samt släta ogenomskinliga kolonier. Oftast antar M. avium avium
kolonier ett kornaktigt utseende medan M. avium hominissuis har ett välvt, klibbigt,
ogenomskinligt. Forskning har även kommit fram till att M. avium hominissuis och M.
avium avium har ett högt guanin-cytosin-innehåll i DNA [8]. Generellt utgörs M. avium
avium och M. avium hominissuis cellväggsuppbyggnad av kolvätekedjor innehållande
arabinogalaktan-peptidoglykan-mykoliska syror och det antas att dessaa förknippas med
mekanismen till biofilmsbildandet. Det finns inga självklara rön kring orsaken till varför
mykobakterier bildar biofilm men forskare tror att mängden av jonerna kalcium, zink
och magnesium som finns i den aktuella miljön är en bidragande faktor [8,9].
M.aviums möjliga transmissionsväg till djur
Eftersom dessa patogener utgår från fuktiga, vattenrika miljöer, spekuleras det bland
forskare om vatten från insjöar möjligtvis kunde vara källan till hur dessa patogener
kommer åt sina värdar och infekterar dem. På en gård i Norge konstaterades flera fall av
infekterade lymfknutor hos slaktade grisar och vid analys av dessa lymfknutor noterades
det förekomst av både M. avium avium samt M. avium hominissuis. På gården drack
grisarna från brunnsvatten och hade sågspån som underlag i grisstian. Efter upptäckten i
lymfknutorna analyserades djurens sågspån och från brunnen togs biofilmsprover och
sediment. Med hjälp av metoden realtids-PCR anträffades spår av M. avium
hominissuis. Det visade sig även att sågspånen var kontaminerad med M. avium avium.
Denna iakttagelse stödjer framför allt teorin om att vatten är en möjlig väg för
mykobakterierna att nå och infektera djur [10,11].
M.aviums möjliga transmissionsväg till barn och vuxna
I Tjeckien gjordes en undersökning på två barn, den ena 2 år från Slovakien och den
andra 7 år från Tjeckien, som hade insjuknat i lymfadenit orsakat av MAC. Både barnen
kom från olika hem med närhet till naturen och landsbygd. Ett kirurgiskt ingrepp
utfördes på barnen där de förstorade inflammerade lymfkörtlarna avlägsnades och
undersöktes närmare med mikrobiologiska samt molekylärbiologiska metoder, senare
konstaterades förekomst av M. avium hominissuis i dem. Forskarna som ledde
undersökningen eftersträvade att utforska barnens närmiljö som möjligtvis utgjorde
källan för MAC att anrika sig och infektera barnen. Detta genom att samla in
miljöprover från respektive barns närmiljö, där barnet lekte och spenderade sin tid innan
insjuknandet i MAC-infektion, som t.ex. jord från trädgården, leksaker från sandlådan,
vattenpooler eller från frigående höns som innehades som fjäderfä på bondgård, och
odla ut eventuellt förekommande MAC-bakterier från respektive prov. DNA från de
bakteriekolonier som växte ut på odlingarna, extraherades och detekterades
molekylärbiologiskt med RFLP och framför allt proverna från jord och kranvatten
visade sig vara kontaminerade med M. avium hominissuis [12-13].
Efterforskning kring MAC-bakteriers överlevnad i vatten har lett till flera teorier. En
teori är att mykobakterier skulle kunna skydda sig i encelliga protozoer, s.k. amöbor.
Amöbor är fagocyterande celler och förekommer vanligtvis i förorenat vatten. Det är
allmänt känt att de motstår vattenklorering varför det misstänks att mykobakterier i sin
tur skulle kunna undkomma vattenreningen och spridas till hushållsvattnet beskyddade
av de encelliga protozoerna [14].
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Det är inte enbart friska barn som insjuknar i MAC-infektioner, utan även barn och
vuxna med nedsatt immunförsvar eller som har ärftliga gendefekter som bidrar till
nedsatt immunförsvar och som gynnar mottaglighet för MAC-infektioner. Det talas om
Mendelsk känslighet för mykobakteriella sjukdomar (MSMD) där nio gener anses
orsaka MSMD, bl.a. IFNGR1, IFNGR2, STAT1, IL12B och IL12RB1. Den genetiska
defekten försämrar den IL-12-beroende IFN-gamma-immuniteten, vilket gör att dessa
människors kroppar är känsliga för MAC-infektion och infekteras lätt vid kontakt [15].
Studie om detektering av M.a.h och M.a.h med Realtids-PCR från sediment- och
vattenprover
I Tjeckien har det länge gjorts undersökningar om förekomst av miljömykobakterier i
vatten. Det har framkommit att miljömykobakteriella arter, som bl.a. M. avium avium
och M. avium hominissuis, förorenat vanliga kommunala vatten-distributionssystem,
sjukhusvattensystem, ismaskiner och simbassänger. Detta ledde till en teori hos
forskarna om var ursprunget till kontaminationen av miljömykobakterierna möjligen
låg. De misstänkte att sediment från dammar möjligtvis resuspenderats med
dricksvattnet och att sediment i sig fungerade som en reservoar för miljömykobakterier
att anrika sig. Forskarna beslöt att samla in sedimentprover från ställen där man
misstänkte att mykobakterier kunde förekomma, bl.a. från reservoardammen, slem från
vattenreningsverket samt sediment från hushållstankar, totalt 124 prover [16].
Samtliga miljöprover dekontaminerades och bakterier isolerades, från vilka DNA
extraherades och analyserades med tekniken triplex q-PCR för detektion av eventuella
mykobakterier.
Mykobakteriespecifika
insertionssekvenser
samt
intern
amplifikationskontroll (IAC) nyttjades i q-PCR. q-PCR identifierade DNA från M.
avium paratuberculosis, M. avium avium och M. avium hominissuis. M. avium
paratuberculosis framkom främst bland isolat som kom från sediment och slemprover
från reningsverk medan M.avium avium och M. avium hominissuis isolerades från
sediment från hushållstankar.
Resultatet från studien styrkte forskarnas teori om att resuspension mellan vatten och
sediment utgjorde en reservoar för mykobakterierna samt nådde människan med
dricksvattnet [16].
Isolering och rening av mykobakterier med antibiotika och NALC
Vanligen erhålls miljöprover med förekomst av miljömykobakterier från gyttjiga
områden, exempelvis från sjöar. För att undersöka förekomsten av mykobakterier i
miljöproverna, odlas de i de flesta fall ut på odlingsmedium för detektion. Men eftersom
miljöproverna möjligen kan bestå av eller innehålla spår av andra bakteriearter eller
mögel, kan detta försvåra isoleringen av mykobakterier. För att reducera andelen andra
oönskade bakteriearter vid odling av miljöproverna tillsätts antibiotikamix (PANTA) i
odlingsmediumet i kombination med kemisk dekontaminationslösning (NALC) [17,18].
PANTA är en antibiotikakombination av Polymyxin, Azlocillin, Nalidixinsyra,
Trimetoprim, och Amfotericin B som tillsammans har en tendens att undertrycka
förekommande kontaminerande bakterie- och svampflora så att mykobakterier odlas
fram. NALC står för N-acetyl-L-cystein och dess huvudsakliga funktion är att
sönderdela slempartiklar som eventuellt kan ha slammats upp tillsammans med
miljöproverna [18].
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Analysmetoder
Insertionssekvens
I alla bakteriearter finns en specifik bakteriell gensekvens som anses vara standard vid
identifikation och bestämning av respektive art, den kallas 16S rRNA och är 1.5 kb
lång. Gensekvensen har en variabel region som visat sig innehålla artspecifika DNApolymorfismer. Därutöver kan man finna unika insertionssekvenser (IS-element) eller
kombinationer av insertionssekvenser i genomet. En insertionssekvens är en kort DNAsekvens som återfinns i bakteriens genom och i den finns information om IS elementets
transponering inom genomet. M. avium paratuberculosis identifieras med IS900, M.
avium avium med IS901 och M. avium hominissuis med IS1245. M. avium avium
kännetecknas av att ha 2-17 kopior av IS901 och enstaka kopia av IS1245. M. avium
hominissuis innehar inga kopior av IS901, däremot har den 7-27 kopior av IS1245.
Detektion av bakterier utförs genom molekylärbiologiska och biokemiska metoder där
insertionssekvensen hos respektive bakterie är av betydelse, som t.ex. i detektions- och
amplifieringsmetoden qPCR [19,20].
Internal amplification control (IAC)
Intern amplifikationskontroll är en positiv kontroll som finns med under amplifiering
och detektion av mikroorganismer. Det är en DNA-sekvens som är riktad till ett annat
DNA än det som amplifieras men som finns med under analysens gång för att
säkerställa att det skett en reaktion och att det inte förekommer falska negativa svar.
Potatis har gener som är kompatibla med gener från vissa bakterier och används därför
som amplifikationskontroll inom qPCR. Detta genom att från potatisens StTS1-gen
välja ut en kort oligomer och slå samman den med den specifika mikroorganisms
primrar. På så vis erhålls en IAC som är flankerad av bakteriens primrars
bindningsställe [20, 21].
Realtids-PCR på Roche Lightcycler
Realtids-PCR är en molekylärbiologisk och biokemisk metod som nyttjas för att både
amplifiera och detektera bestämda DNA- eller RNA-sekvenser framtagna från vävnader
eller celler. En fördel med denna metod är att även små mängder av DNA i ett prov kan
amplifieras och detekteras [16, 20-22].
För realtids-PCR av bakterierna M. avium avium och M. avium hominissuis väljs
specifika målsekvenser, IS element, som är karakteristiska för respektive bakterie.
Målsekvenserna amplifieras genom att de genomgår kemisk reaktion i tre steg;
denaturering, annealing och extension. I denatureringsprocessen separeras
dubbelsträngat DNA till enkelsträngat vid
C. Vid annealing s nks empera uren ill
C och då kommer små nukleotidsekvenser, primers, som är komplementära till
den efterfrågade målsekvensen och binder in från varsitt håll på det enkelsträngade
DNA:t. Under extensionssteget h js empera uren ill
C och primrarna byggs ut
genom att kopieringsenzymet DNA-polymeras (Taq-DNA-polymeras) binder till
respektive primer och syntetiserar nya nukleotidkedjor som är komplementära till
respektive DNA-sträng. Dessa tre steg utgör en cykel och under hela förloppet upprepas
cyklarna mellan 30-50 gånger. På så vis fås miljarders kopior av målsekvensen
syntetiserade [16,22].
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För att kunna detektera målsekvensen som är specifik för respektive bakterie tillsätts,
till skillnad från en vanlig PCR, i realtids-PCR-mixen en prob (TaqMan-prob) märkt
med en fluorokrom och en quencher. Fluorokromen kallas ven f r ”repor ermolekyl”
och emitterar fluorescens. Quenchern blockerar fluorescenssignalen då den befinner sig
nära reportern. När den märkta proben bryts ner av DNA-polymeras under PCRamplifieringen, skiljs reportern åt från quenchern. Från instrumentet Roche Lightcycler
sänds ett ljus med specifik våglängd som bestrålar kapillärrören där proverna finns och
träffar fluorokromen som i sin tur absorberar ljuset och återger ljuset i form av
fluorescens. De inmärkta proberna/fluoroforerna som används för detektion av M.avium
avium och M.avium hominissuis är HEX och FAM, där HEX binder till IS901 och
detekteras vid våglängden 530 nm och FAM till IS1245 som detekteras vid 560 nm. Till
IAC binder proben/ fluoroforen Cy5 som detekteras vid 670 nm. Efter varje avslutad
cykel detekteras den fluorescerande signalen samt kvantifieras, där signalen är
proportionell till mängden bildad PCR-produkt. Detta illustreras som
amplifieringskurvor där varje amplifieringskurva representerar den specifika bakteriens
målsekvens [16-22].
Med realtids-PCR är det möjligt att följa resultatet direkt under och efter reaktionen, till
skillnad från vanlig PCR där resultatet på proverna bedöms först efter utförande av
gelelektrofores [22].
MALDI-TOF-MS
Matrix Assisted Laser Desorption Ionisation Time-of-flight Mass Spectrometry
(MALDI-TOF-MS) är en metod som används för artbestämning av bakterier. Metoden
har ersatt de vanliga biokemiska testerna som utfördes vid identifiering av
mikroorganismer, med MALDI-TOF-MS analyseras bakteriers bl.a. ribosomala
proteiner. Metoden bygger på att framodlade bakteriekolonier blandas med en matrix på
en MALDI-platta med 96 cirklar, i varje enskild ring analyseras en liten mängd
bakterier. Matrixen sönderdelar bakteriens cellvägg och kristaller bildas. Därefter
beskjuts prov-matrixblandningen med laserstrålar vilket resulterar i en snabb
avdunstning av matrixen och från provet frigörs proteiner med positiv laddning, dvs.
joniserade. De frigjorda proteinjonerna kommer att flyga mot en detektor. Flygtiden är
beroende av proteinjonens storlek och laddning, där mindre proteinjoner tar en kort tid
på sig att nå detektorn medan större proteinjoner tar längre tid. Tiden det tar för
proteinjonerna att nå detektorn mäts i nanosekunder och omvandlas till molekylmassa
[23,24,25].
Proteinmassorna hos en bakterie resulterar i en karakteristisk mass- och
intensitetfördelning, det uppstår ett masspektrum som är artspecifikt och bedöms med
massenheten Daltons (Da). Masspektra är resultatet och används som ett fingeravtryck
som sedan jämförs med kända bakteriers referensspektrum i en databas och ett scorevärde erhålls över hur väl analyten liknar referensen. Allmänt detekteras
Mycobacterium mellan 3000-12000 Da och har ett score-värde mellan 2,8-2,9 [23-25].
Metoden MALDI-TOF-MS är en snabb och billig analys där exempelvis 100 prover
analyseras och inom några minuter erhålls resultat. Vid analys med de traditionella
biokemiska testerna erhölls resultatet vanligtvis följande dag [23].
SYFTE
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Syftet med studien var att utveckla en metod för att detektera förekomst av M. avium
bakterier i vanligt kranvatten från Öland, Kalmar och Hultsfred, inkuberat i badankor. I
syftet ingick också att experimentellt undersöka om M. avium överlever och/ eller
anrikar sig i badanksmiljö. De metoder som användes var odling med efterföljande
detektion via MALDI-TOF samt triplex q-PCR.
MATERIAL
Provmaterial
I studien ingick kranvatten från Öland, Kalmar och Hultsfred som inkuberades i 19
badankor av plastgummi och åtta cellodlingsflaskor. I vissa utvalda badankor och
cellodlingsflaskor injicerades kända bakteriestammar (ett M.avium avium - isolat
(M.a.a) från påfågel samt ett M. avium hominissuis - isolat (M.a.h) från ett barn som
insjuknat i MAC-lymfadenit).
Beredning av rena och smutsiga badankor med kranvatten
Kalmarvattnet injicerades i åtta ankor, där hälften av dem var smutsiga badankor
(kontaminerade med bl.a. mögel) med kända bakteriestammar av M.a.a (204a-207a) och
resten rena badankor med kända bakteriestammar av M.a.a och M.a.h (102-103, 201a202h). Till de rena badankorna bereddes cellodlingsflaskor med motsvarande innehåll. I
badankor (106-110) injicerades vatten från Hultsfred (se tabell 1). Under fyra veckor
upprepades proceduren där badankor/cellodlingsflaskor tömdes och fylldes på i syfte att
efterlikna hur badankor sannolikt hanterades i hemmen med oregelbundna tömningar
och påfyllningar av vatten.
Ölandsvattnet injicerades i badanka 104 och 203h. I två rena badankor (208a-209h)
injicerades kända bakteriestammar av M.a.a och M.a.h tillsammans med
näringsbuljongen 7H9+OADC. Motsvarande blandning sattes även till i
cellodlingsflaskor.
Samtliga badankor samt respektive cellodlingsflaska inkuberades i 37 C.
Tabell 1. Tabellen visar en översikt över vilka ankor och cellodlingsflaskor som injicerades med vatten
från Kalmar, Öland och Hultsfred samt i vilka injicerades kända bakteriestammar från M.a.a och M.a.h.
Badanka Område
Cellodlingsflaska
Dest.vatten Kranvatten
7H9 +
Bakterieart Bakteriesuspension
(ml)
(ml)
OADC
enl. McF 3(ml) el.
(ml)
(µl)
101
101 K
25
102
Kalmar
102 K
25
103
Kalmar
103 K
12,5
12,5
104
Öland
12,5
12,5
105
105 K
25
106
Hultsfred
25
107
Hultsfred
25
108
Hultsfred
25
109
Hultsfred
25
110
Hultsfred
25
201a
Kalmar
201a K
24
M.a.a
1 ml
202h
Kalmar
202h K
24
M.a.h
1 ml
203h
Öland
25
M.a.h
100 µl
204h
Kalmar
25
M.a.h
100 µl
205h
Kalmar
25
M.a.h
100 µl
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206a
207a
208a
209h

Kalmar
Kalmar

25
25
208a K
209h K

24
24

M.a.a
M.a.a
M.a.a
M.a.h

100 µl
100 µl
1 ml
1 ml

METOD
Detektion av mykobakterier genom odling
Gjutning av plattor med Middlebrook 7H10 Agar
Till en tom glasflaska tillsattes 900 ml destillerat vatten. 19,47 g Middlebrook 7H10
Agar vägdes upp i en liten plastskål och löstes upp i det destillerade vattnet genom att
värma flaskan över en gaslåga och blanda lätt på flaskan. 5 ml glycerol (Sigma 49767)
mättes upp och tillsattes blandningen. Blandningen autoklaverades i
C under 103
kPa i ca en timma och lät därefter svalna. 100 ml av näringsmediet OADC (Oleic Acid,
Albumin, Dextrose och Catalase) tillsattes och blandades väl. Sedan fylldes ca 50
petriskålar med agarmediet och lät stelna en stund. Miljöproverna ströks sedan ut på
plattorna.
Gjutning av plattor med Middlebrook 7H10 Agar med tillsats av PANTA
I en 500 ml flaska autoklaverades 450 ml 7H10 Agar i
C under 103 kPa i ca en
timma och lät därefter svalna. Sedan tillsattes med 50 ml OADC i blandningen. Därefter
löstes olika antibiotika i 10 ml destillerat vatten och blandades med agarn tills
respektive slutkoncentration erhölls; 40 µg/ml Polymyxin B, 4 µg/ml Amfotericin B, 16
µg/ml Nalidixinsyra, 4 µg/ml Trimetoprim och 4 µg/ml Azlocillin.
Antibiotikablandningen blandades upp med 7H10 Agar + OADC som sedan göts i
petriskålar för odling av miljöprover.
Kemisk dekontaminering med Acetylcystein
Till beredning av 50 ml Acetylcystein-lösning vägdes 0,25 g Acetylcysteinpulver upp
och löstes upp i 25 ml av 4 % NaOH och 25 ml av 2,9 % Natriumcitrat dihydrat i en
bägare och blandades väl. Därefter tillsattes önskad volym av Acetylcystein-lösning
som motsvarade volymen av miljöprovet tillsammans och vortexades väl och
centrifugerades. Supernatanten avlägsnades.
Detektion av mykobakterier med MALDI-TOF
Efter renodling av mykobakterier genomgick de först en extraktion med myrsyra för
vidare detektion. Till önskad mängd bakteriekolonier tillsattes 1000 µl aceton + 25 st
silicakulor och skakades väl i ett eppendorfrör i ca 7 minuter. Blandningen fick stå över
natten för avdunstning. Följande dag tillsattes 700 µl 20 % myrsyra och blandades noga.
Från blandningen mättes 300 µl upp och tillsattes till ett nytt eppendorfrör. Därefter
tillsattes 1000 µl etanol och blandades försiktigt. Röret centrifugerades i 8000 g i 2
minuter och supernatanten hälldes av. Pelleten löstes upp med motsvarande mängd 70
% myrsyra och lösningen vortexades noga. Därefter tillsattes samma volym som 70 %
myrsyra 100 % acetonitril till blandningen, blandades försiktigt och centrifugerades
omedelbart i 8000 g i 2 minuter. Slutligen överfördes den bildade supernatanten
omedelbart till nya eppendorfrör. På en MALDI-platta med 96 ringar pipetterades 1-2 µl
lysat från det extraherade provet följt av matrix. Därefter analyserades på instrumentet.
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Detektion av mykobakterier med q-PCR
Framställning av IAC genom extrahering av potatis-DNA
En liten bit potatis finfördelades med en skalpell och fördes över till ett litet plaströr och
blandades med 100 µl PBS. 50 µl Proteinas K tillsattes för att bryta ner och lösa upp
potatisen genom att vortexa blandningen i röret. Blandningen inkuberades i
C under
10 minuter och under uppvärmningen vortexades blandningen ytterligare några gånger.
Från blandningen överfördes 100 µl till en filtreringskolonn (DNeasy Mini Spin
Column). Till kolonnen tillsattes 200 µl AL-buffert och centrifugerades i 6000 g i 1
min.
Det bildade eluatet samlades i ett tomt 2 ml samlingsrör och avlägsnades och filtret
flyttades till ett nytt samlingsrör. 200 µl av AW1-buffert tillsattes och kolonnen
centrifugerades i 6000 g i 1 min. Bottensatsen avlägsnades och filtret flyttades över till
ett nytt samlingsrör. 500 µl AW2-buffert tillsattes och kolonnen centrifugerades i 6000
g i 1 minut. Även här avlägsnades eluatet och filtret flyttade över till en ett nytt
samlingsrör. 200 µl AE-buffert tillsattes till kolonnen som inkuberades 1 minut i
rumstemperatur och slutligen centrifugerades i 12000 g i 1 minut. Efteråt slängdes filtret
och eluatet behölls (protokoll hämtad från Quick-Start, DNeasy® Blood & Tissue Kit).
Amplifiering av potatis-DNA på PCR
Till reaktionsmixen (Qiagen) ”Mas er Mix” bestående av MgCl2, reaktionsbuffert och
dNTP tillsattes 10 µl av enzymet Taq DNA-polymeras och blandades genom att
vortexas i några sekunder. Till ett tomt 1.5 ml reaktionsrör pipetterades primrarna 2 µl
IS1245-R, 2 µl IS1245-F. Från reaktionsmixen togs 4 µl och blandades med primrarna
och blandningen späddes med 3 µl ultrarent vatten (PCR-grade). Efteråt pipetterades 5
µl av potatisprovet till reaktionsmixen och blandades genom att suga upp och ner med
pipettspetsen blandningen. Sedan portionerades reaktionsblandningen i små
eppendorfrör om 20 µl med pipett som placerades i PCR-instrumentet för att påbörja
amplifiering, enligt protokoll från LightCycler Roche®. IAC-fragmentet verifierades
sedan med gelelektrofores.
Extrahering av DNA från miljöprover
Vattnet i samtliga badankor och odlingsflaskor tömdes i plaströr, blandades med
acetylcystein och centrifugerades i 14 000 g i 15 minuter. Supernatanten sögs bort och
från en liten del av pelleten gjordes utstryk på 7H10 agar innehållande PANTA som
inkuberades över en vecka i 37 C.
Biofilmsprov slammades upp från respektive badanka och odlingsflaska med steril
bomullspinne och materialet löstes upp i autoklaverat rent vatten i plaströr. Proverna
blandades med acetylcystein och centrifugerades i 14 000 g i 15 minuter och
supernatanten avlägsnades. En del av den bildade pelleten gjordes utstryk av på 7H10
agar + PANTA som inkuberades över en vecka i 37 C.
Resten av pelleten från respektive prov resuspenderades i 200 µl PBS genom att
vortexas i några sekunder och fördes sedan över till eppendorfrör. 20 µl Proteinas K
adderades i samtliga rör och blandningen vortexades ytterligare. 200 µl av AL-buffert
tillsattes i samtliga rör som v rmdes i en ugn p
C under 10 minuter och under
uppvärmningen vortexades blandningen ytterligare några gånger. 200 µl Etanol (96-
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100%) adderades i samtliga rör och lösningarna blandades i några sekunder.
Blandningen i samtliga rör pipetterades över till varsin filtreringskolonn (DNeasy Mini
Spin Column) och under kolonnen placerades ett tomt 2 ml samlingsrör. Proverna
centrifugerades igenom filtret i 6000 g i 1 min. Eluatet avlägsnades och filtren fördes
över till nya samlingsrör.
Till samtliga kolonner pipetterades 500 µl AW1-buffert och centrifugerades i 6000 g i
1 min. Eluatet avlägsnades och filtren fördes över till nya samlingsrör. Sedan
pipetterades 500 µl AW2-buffert och kolonnerna centrifugerades i 20000 g i 3 min.
Eluatet avlägsnades och filtren överfördes till nya samlingsrör. Sist pipetterades 200 µl
AE-buffert till samtliga kolonner, de inkuberades i 1 min i rumstemperatur och
centrifugerades sedan i 6000 g i 1 min. Därefter slängdes filtret och eluatet behölls.
(protokoll hämtad från Quick-Start, DNeasy® Blood & Tissue Kit)
Amplifiering av DNA från M. avium avium och M.avium hominissuis samt detektion
med q-PCR
Till reaktionsmixen (Qiagen) ”Mas er Mix” bes ende av MgCl2, reaktionsbuffert och
dNTP tillsattes 10 µl av enzymet Taq DNA-polymeras och blandades genom att
vortexas i några sekunder. Sedan pipetterades i ett tomt 1.5 ml reaktionsrör primrarna 5
µl IS1245-R, 5 µl IS1245-F, 5 µl IS901-se, 5 µl IS901-pe, 2 µl från IAC samt 5 µl av
respektive prob Hex, Fam och Cy5, (se tabell 2). Från reaktionsmixen togs 20 µl och
blandades med primrarna och proberna och slutligen späddes med 20 µl ultrarent vatten
(PCR-grade).
Efteråt pipetterades 15 µl av mastermixen i glaskapillärer följt av 5 µl från respektive
prov. Kapillärerna förslöts med en kork och centrifugerades i 12 sekunder. Detta för att
pressa provet till botten av kapillären. Efter centrifugeringen plockades kapillärerna upp
och placerades i LightCyclern för att påbörja amplifiering samt detektion. Reaktionen
inleddes med denaturering av provet vid
C, följt av annealing där temperaturen
sänktes ill C. Vid sista steget i reak ionen h js empera uren ill
C och
extensionssteget sker. Q-PCR reaktionen upprepades i 47 cyklar i ca 80 minuter, enligt
protokoll från LightCycler Roche®.
Tabell 2. Tabellen visar namnet på de olika primrarna och proberna som användes vid analys med triplexqPCR samt sekvensinformation, enligt protokoll från (referens 20)
Målgener Namn
Typ
Sekvens ’→ 3’
Storlek på
amplifierade
fragment
(bp)
IS901
IS901-se
Forward GTGATCAAGCACCTTCGGAA
IS901-pe
Reverse GCTGCGAGTAGCTTGATGAG
143
IS901TM
Probe
HEXAACAACATCGACACGATCGCCGACAABHQ
IS1245
IS1245F
Forward CCGGATCTGCAAAGACCTC
IS1245R
Reverse CGACACCACCCGATGATTC
130
IS1245TM
Probe
FAM-CCGTTGGGTTATCAGCGCTTTC-BHQ
IAC
IACqPCRTM Probe
Cy5GGCTCTTCTATGTTCTGACCTTGTTGGA145
BHQ
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RESULTAT
Miljöproverna som kom från smutsiga badankor som injicerats med mykobakterier och
odlades ut på PANTA-berikad 7H10 agar gav mestadels tillväxt av misstänkta
mykobakteriekolonier samt få kontaminanter. Miljöproverna som inkuberats i rena
ankor och odlats ut på ren 7H10 agar gav växt eller ingen växt alls. Ett fåtal odlingar
visade misstänkta mykobakteriekolonier. Miljöproverna med ursprung från rena
badankor och som odlades ut på enbart 7H10 agar gav för det mesta ingen växt, få
visade växt och färre kontamination. En tydlig skillnad av mykobakterie-tillväxt syntes
på odlingar som gjordes på 7H10 agar samt 7H10 agar berikad med PANTA (fig. 1-4).
Tabell 3. Tabellen visar miljöprovers tillväxt på odlingarna gjorda på 7H10 agar samt 7H10 agar med
tillsats av PANTA, där växt innebär bildande av bakteriekolonier som är avvikande från mykobakterier.
Miljöprover Ren
Smutsig
7H1 7H10
Växt
Ingen
Tillväxt av misstänkta
anka
anka
0
agar +
växt
mykobakteriekolonier
agar PANT
A
201 a
x
x
x
202h
x
x
x
203h
x
x
x
204h
x
x
x
205h
x
x
x
206a
x
x
x
207a
x
x
x
208a
x
x
x
209h
x
x
x
101 kontroll x
x
x
102
x
x
x
103
x
x
x
104
x
x
x
105 kont.flask x
x
106
x
x
x
107
x
x
x
108
x
x
x
109
x
x
x
110
x
x
x

Figur 1: M.a.a odlat på 7H10-agar utan tillsats
av PANTA där det skett kontamination.

Figur 2: Renodling av M.a.a från känd bakteriestam
på 7H10 agar.
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Figur 3: Odling som visar bakteriekolonier från
M.a.a (201a), M.a.h (202h) och (209h) odlade på
PANTA-berikad agar.

Figur 4: Renodling av M.a.h från känd
bakteriestam på 7H10 agar.

Resultatet av q-PCR analysen av kända bakteriestammar av M. avium avium och M.
avium hominissuis visade positiva utslag av respektive mykobakterie i samtliga
våglängdskanaler FAM, HEX och Cy5 för IAC. (se bilagor för amplifieringskurvor 1a1i)
Tabell 4 a) Tabellen presenterar tröskelvärdet (Ct-värde) för respektive bakterie där 34 är MAA
och 104 är MAH. Den negativa kontrollen bestod av rent vatten.
Spikade
FAM-530
HEX-560
Cy5-670
Resultat
prover
Ct-värde
Ct-värde
Ct-värde
34
20.90
20.77
20.21
+
104
18.69
18.69
18.67
+
Neg.kontroll
34.15
33.63
33.53
+

q-PCR analysen av miljöprover från vatten, biofilm och odlingsflaska som injicerats
med kända stammar av mykobakterier visade positiva resultat inom samtliga
våglängdskanaler FAM, HEX och Cy5 för IAC. Även miljöprover som inte innehöll
kända stammar gav positiva utslag.
Tabell 4 b) Tabellen visar Ct-värdet för MAA och MAH för samtliga miljöprover från badankor med
respektive odlingsflaska. Bokstaven a står för (MAA) och h för (MAH) och förtydligar vilka bakterier
som injicerats i respektive badanka, biofilm (B) och odlingsflaska (K).
Vattenprov från
FAM-530
HEX-560
Cy5-670
Resultat
badanka/odlingsflaska/Biofilm
Ct-värde
Ct-värde
Ct-värde
102
30.46
30.48
30.51
+
104
17.66
17.60
17.48
+
106
31.17
31.13
28.60
+
107
31.69
31.65
31.78
+
204h
28.25
28.32
27.10
+
206a
29.43
29.45
29.53
+
208a
29.35
29.24
29.17
+
102 K
29.61
29.54
29.50
+
105 K
30.33
30.30
30.33
+
208 aK
25.76
25.08
24.96
+
102 B
30.20
30.15
30.94
+
102 KB
28.24
28.22
28.07
+
105 KB
30.66
30.66
30.64
+
106 B
31.39
31.36
30.70
+
107B
31.94
31.95
31.29
+
204 hB
30.46
30.53
30.49
+
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206 aB
208 aB
208 aKB

29.26
30.54
29.65

29.05
30.57
29.64

28.95
30.56
27.13

+
+
+

Analysen av M. avium avium och M. avium hominissuis på MALDI-TOF gav ett
masspektra som hade toppar mellan 3000–12000 Da för respektive bakterie, där den
högsta toppen detekteras vid 6000 Da.

Figur 5 a) Figuren visar masspektra för M.a.a detekterat med MALDI-TOF där x-axeln visar förhållandet
mellan massa och laddning (m/z) och y-axeln absorbansen. M.a.a har ett detektionsintervall mellan 3000–
12000 Da. I masspektrat ser man första toppen vid 3 kDa, andra toppen vid ca 6 kDa och den tredje vid ca
11,5 kDa.

Figur 5 b) Figuren visar masspektra för M.a.h med fyra toppar. Masspektrat jämnades inte så att topparna
uppifrån och nedifrån skulle komma ovanpå varandra, varför det visas fyra toppar istället för tre.
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DISKUSSION
Smittovägar
Infektioner orsakade av mykobakterier har blivit allt vanligare bland människor. Det är
fortfarande okänt hur mykobakterier smittar människan, men det finns olika hypoteser
om möjliga transmissionsvägar för mykobakterier, om hur dessa når människan,
speciellt barn, samt djur [26].
Mykobakterier infekterar djur, exempelvis grisar, ungefär på samma sätt som
människan där lymfkörtlarna är de mest infekterade vävnaderna. En hypotes är att
människan kan bli smittad genom att äta mykobakterieinfekterat griskött. Hypotesen
utgick ifrån en studie som gjorts i Nederländerna där man analyserat isolat från
människor och grisar som smittats/infekterats av mykobakterier med
molekylärbiologiska metoden RFLP. Metoden visade att människor och grisar delade
bakterier med samma RFLP-mönster av bakterien M. avium hominissuis [27].
En studie som gjordes i Tjeckien på en 7-årig pojke, som insjuknat i lymfadenit pga. M.
avium hominissuis-smitta, öppnade vägar för nya hypoteser kring smittokällan.
Eftersom både isolaten som analyserades från pojkens inflammerade lymfkörtel och
blomjorden i hans hem visade spår av M.avium hominissuis, är det troligt att
mykobakterier inte bara överlever eller förekommer i vatten utan även kan överleva i
jord. Däremot är man osäker på om pojken själv kan ha kontaminerat blomjorden. Det
är även möjligt att pojken eventuellt haft händerna på ett område som gynnar
mykobakterietillväxt och sedan grävt i blomjorden varpå en kontamination uppstod
[12].
De flesta barn i åldern 1-5 som insjuknar i Mycobakterium avium- lymfadenit får sina
lymfkörtlar kring halsområdet uppsvällda. Endast ett fåtal barn får uppsvällda
lymfkörtlar i armhålan samt ljumsken. Avvikelsen till varför lymfkörtlar just kring
halsområdet infekterades hos de flesta barn uppväckte hypotesen om att mykobakterier
möjligen tog sig in via munnen och infekterade närliggande lymfkörtlar [12]. En teori är
att barn vid 1-5 årsåldern får sina första tänder där barnet kan få sprucket tandkött som
följd, vilket öppnar en väg för bakterier att ta sig in. Barnen i den åldern är livliga och är
förtjusta i vattenmiljöer där badankor är en populär leksak, samt tuggandet på dessa är
ett naturligt barnbeteende. Badankor är typiska leksaker som ansamlar smuts pga.
hanteringen av dem. Om hypotesen stämmer att mykobakterier skulle förekomma i
kranvatten, kommer de möjligen att anrikas i badankan och bilda biofilm tillsammans
med annan smuts. Man förmodar att barnen under tandutbrottsperioden tuggar på de
smutsiga badankorna och suger in vattnet, som möjligen omfattar höga doser av
bakterier som tränger in i det spruckna tandköttet och framkallar sedan lymfadenit. På
så sätt tror man att huvudanledningen till varför just halsområdet kan bli infekterat är
pga. att intaget av höga doser av eventuella bakterier sker via munnen med hjälp av
förorenat vatten [26].
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Mykobakterier överlever i badankor
I min studie sprutades näringsmedium 7H9 in i utvalda badankor, bl.a. i en ren badanka
(209h) med respektive odlingsflaska med samma innehåll, injicerade med känd
bakteriestam av M. avium hominissuis. Efter att badankan och odlingsflaskan inkuberats
i fem veckor odlades dess innehåll på 7H10-agar berikad med PANTA. Efter ett par
veckors inkubering av odlingarna bildades M. avium hominissuis – liknande kolonier.
Detta bekräftar att mykobakterier klarar av att överleva samt koncentreras badanksmiljö
och att inget hämmade dess tillväxt. För att få djupare insikt om bakterierna klarade av
badanksmiljön bättre än odlingsflaskan, t.ex. om mykobakterierna möjligtvis utvann
kolkälla från ankplasten för dess överlevnad, måste man inkubera badanka och
odlingsflaska mer än fem veckor. Eftersom projekttiden var begränsad kunde jag inte
undersöka detta.
Studier av odlingar
Tabell 3 visade resultat från odlingar som gjorts på 7H10 agar samt 7H10 agar berikad
med PANTA. Eftersom vissa miljöprover kom från smutsiga ankor kunde det redan
förekomma eventuell mögel eller andra bakterier som beblandats med de injicerade
mykobakterierna. PANTA:s funktion är att hämma/undertrycka dessa och låta enbart
mykobakterier växa. I odlingar från miljöproven 203h och 205h och 207a kunde man se
att PANTA hämmat och tryckt ned kontamination och ett fåtal vita kolonier som är
karaktäristiska för mykobakterier växt fram.
Odlingar från miljöprovet 204h som gjordes på 7H10 agar berikad med PANTA visade
kontamination. Det ger en insikt att om man vill selektera fram mykobakterier krävs det
ytterligare reningssteg för miljöproven innan de odlas.
Proverna (101) och (105) användes som negativ kontroll, där (101) bestod enbart av
destillerat vatten och (105) av autoklaverat 7H9-näringsmedium. När dessa ströks ut på
7H10 agar erhölls ingen växt. Detta bekräftar att jag inte haft kontaminerat innehåll i
badanka/odlingsflaska. Miljöproverna (102, 106, 107) odlades på 7H10 agar och visade
tydlig kontamination. Badankorna som användes i studien var ju inte heller sterila från
början varför det kan ha uppstått kontamination. Eller så kan växten också bero på att
jag inte arbetat sterilt under laborationens gång och fört med mig annan smuts.
Alternativt kan kranvattnet som testades verkligen varit kontaminerat. Odlingar av
miljöproverna (108,109) visade ingen växt. Om badankorna fått inkubera under en
längre tid så kanske eventuella bakterier anrikats och kunnat odlas på 7H10 agar.
Analys med q-PCR
Den första analysen som utfördes med på q-PCR kom från extraherat DNA från
renodlade, kända prover av M.a.a och M.a.h. Eftersom bakterierna M.a.a och M.a.h
framförallt skiljs åt genom specifika insertionssekvenser, IS1245 för M.a.h och IS901
för M.a.a där M.a.a även har en kopia av M.a.h insertionssekvens IS1245 i sitt genom,
hade man för avsikt att undersöka om respektive bakteries insertionssekvens bundit till
specifika inmärkta prober, HEX och FAM, som illustreras med amplifieringskurvor (se
bilaga amplifieringskurvor 1a-1c).
Analysen visade inte förväntade resultat då positivt resultat erhölls inom samtliga
våglängdskanaler (530 nm, 560 nm och 670 nm). Det innebär att man kunnat detektera
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både M.a.a och M.a.h i FAM, HEX samt Cy5 som binder till IAC. Eftersom DNA
extraherats från renodlade kända bakterier, förväntades ett annorlunda resultat. Eftersom
FAM detekterade enbart IS1245 borde M.a.h har slagit positivt och en
amplifieringskurva skulle endast illustreras i 530-kanalen. I HEX 560-kanalen skulle två
amplifieringskurvor illustreras eftersom M.a.a hade en kopia av M.a.h:s
insertionssekvens, dvs. det skulle slå positivt för båda. I Cy5 670-kanalen skulle det
visas tre amplifieringskurvor som visar att proverna är positiva och fragment har
amplifierats.
Istället erhölls i samtliga tre kanaler amplifieringskurvor och ingen plan linje för
negativa kontrollen, negativa kontrollen visade sig positiv. Kanalen som detekterar IAC
visade instabila kurvor för M.a.a, M.a.h och negativa kontrollen. En trolig förklaring till
detta är att man under extraheringen använt sig av kontaminerade extraktionslösningar
varför det inte erhållits rätt amplifieringskurva i rätt detektionskanal. Eftersom både
IAC och de kända stammarna behandlades med samma extraktionslösningar, är det inte
lustigt att resultatet blev orimligt.
Miljöproverna (Öland, Kalmar och Hultsfred) från rena och smutsiga badankor samt
respektive odlingsflaska visade ett likadant amplifieringsmönster där det slog positivt i
samtliga kanaler. De fyra smutsiga badankorna innehöll miljöprover från Kalmar plus
injicerade mykobakterier av kända stammar (204h, 205h och 206a, 207a).
Miljöproverna 204h och 205h dekontaminerades med NALC medan 205a och 207a inte
gjorde det. Miljöproverna extraherades och analyserades på q-PCR. Analysen visade att
samtliga miljöprover kunde replikeras med q-PCR, med eller utan kemisk
dekontaminering. Det bekräftar att det inte förekom någonting som förhindrade själva
reaktionen i q-PCR och att metoden fungerade. Ct-värdena som erhölls från q-PCR
analysen var ej pålitliga eftersom det förekom mykobakterie-DNA överallt, till följd av
detta kunde man inte få vetskap om det förekom mykobakterier i Hultsfreds-, Kalmars
eller Ölandsvattnet.
Analys med MALDI-TOF
Resultatet som erhölls från analysmetoden MALDI-TOF visade specifika toppar som är
karaktäristiska för M. avium avium och M.avium hominissuis. I masspektrat urskiljes tre
stora toppar mellan 3000 och 12000 Da. När analysen är utförd brukar man på
laboratoriet korrigera topparna med programmet Flexanalys så att topparna som man
erhållit ställs jämnt under det givna masspektrat från databasen. Masspektrat för M.
avium hominissuis blev inte korrigerat med programmet varför det visas ett mellanrum
mellan topparna.
I USA utfördes en studie på vatten misstänkt förorenat med M. avium avium och
jämförde det med isolat taget från misstänkt infekterade fåglar. Både isolaten
analyserades med metoden MALDI-TOF där det erhölls masspektra med ungefär
likadana toppar från både bakterierna man odlat fram från dem. Spektrat som erhölls för
M. avium avium i studien såg ungefär ut som spektrat jag erhöll i min studie om M.
avium avium [28].
Metodutveckling
När man odlade ut miljöprover på ren 7H10 agar samt med tillsats av PANTA, kunde
man se att i vissa odlingar lyckades PANTA inte helt trycka ned andra
mikroorganismer. Detta ger insikt om att miljöproverna måste genomgå flera
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reningssteg. Som första steget i reningsmetoden skulle man kunna tänka sig injicera
7H9 medium berikat med PANTA och OADC i badankorna för att anrika bakterierna.
Steg två är att behandla miljöproverna med acetylcystein för att rena dem ännu mer och
sedan centrifugera. Från pelleten som bildas görs sedan utstryk och odlas ut på 7H10
agar berikad med PANTA. På så vis ökas möjligheten för mykobakterier att växa fram
och övriga mikroorganismer trycks ned.
I Frankrike gjordes en liknande studie där man samlat in vattenisolat från olika
dricksvattenanläggningar samt vattenavrinningsområden för att analysera förekomst av
miljömykobakterier. I studien prövade man att använda PANTA samt Cetylpyridinium
klorid (CPC) som kemisk dekontamination till vattnet för att rena det från andra
mikroorganismer. Det visade sig att PANTA i kombination med CPC signifikant
reducerade oönskade mikroorganismer och annat bakterieflora [17].
Reflektion kring metoder
När en individ infekteras av mikroorganismer och insjuknar är det viktigt att man på ett
snabbt och effektivt sätt identifierar mikroorganismen som förorsakat infektionen.
Analystekniken MALDI-TOF tycks vara en bra metod för detta då den endast på några
minuter identifierar mikroorganismen vilket anses vara en stor fördel med metoden.
Men om det är mykobakterier som skall identifieras är metoden inte lika fördelaktig.
Inte nog med att mykobakterier är långsamväxande och det dröjer veckor innan de
bildar kolonier, dessutom är själva processen att lysera dem tidskrävande. Eftersom
mykobakterier har en väldigt vaxartad cellvägg, är det svårt för lasern att frigöra
proteinerna direkt. Dessutom är Mycobakterierna klass två-klassade vilket betyder att de
skall hanteras på speciellt laboratorium. Mykobakterierna måste först genomgå reningoch extraktionssteg med myrsyra och proteinerna fällas ut med etanol. Vill man
exempelvis detektera E.coli bakterier på MALDI-TOF så kan man slamma upp
bakterierna direkt från dess odlingsplatta, applicera på MALDI-plattan och tillsätta
matrix och analysera direkt på MALDI-TOF. Bakterierna skulle joniserats och
proteinerna fällts ut direkt [23].
Metoden q-PCR är även en snabb detektionsmetod för mikroorganismer som både
illustrerar reaktionen i bild samt kvantifierar mängden DNA i proven. En fördel med qPCR är att den minimerar risken för kontaminering då amplifierat material inte behöver
tas upp ur kapillärröret. Eftersom q-PCR har ett inbyggt detektionssystem i reaktionen
utesluts steget med att genomföra en gelelektrofores och detektera templat genom
det[22].
För att lyckas med denna studie skall man arbeta sterilt och torka all material som
används under laborationens gång och ytor med desinfektionsmedel. Ett möjligt förslag
för att minska risken för kontamination innan laborationen är att UV-bestråla materialen
som skall användas. Det är också viktigt att det används kalibrerad utrustning för att
erhålla rätt mängd uppmätt volym av olika lösningar.
Slutsats
Experimentet gav inga pålitliga resultat avseende förekomst av mykobakterier i
dricksvatten eftersom materialet som användes till studien antagligen blev kontaminerat
under extraktionssteget av DNA. Däremot bekräftades att mykobakterier överlevde
badanksmiljön, varför det kan vara intressant att undersöka vidare huruvida badleksaker
skulle vara en möjlig smittkälla för mykobakterier vid lymfadenit hos barn. Det
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bekräftades även att PANTA har förmågan att reducera halten av andra
mikroorganismer, men för att erhålla så rena prov som möjligt, ska miljöproven troligen
behandlas med PANTA och NALC i tre steg för att uppnå bästa möjliga resultat.
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Bilagor
Amplifieringskurvor
Från försöket med kända stammar av Mykobakterier

Amplifieringskurva 1a): Illustrerar amplifieringen för både M.a.h och M.a.a i kanal 530. M.a.a är 34 (blå)
och M.a.h 104 (grön). Den röda linjen är negativ kontroll.

Amplifieringskurva 1b): Illustrerar amplifieringen för både M.a.h och M.a.a i kanal 560. M.a.a är 34 (blå)
och M.a.h 104 (grön). Den röda linjen är negativ kontroll.
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Amplifieringskurva 1c): Illustrerar amplifieringen för IAC i kanal 670. Allt blev positivt inklusive
negativa kontrollen.

Från försöket med miljöproverna

Amplifieringskurva 1d)
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Amplifieringskurva 1e)

Amplifieringskurva 1f)
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Amplifieringskurva 1 g)

Amplifieringskurva 1 h)
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Amplifieringskurva 1 i)
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