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Abstract

In this project a PCR primer library was created to facilitate the amplification of DNA of

parasites that are morphologically indistinguishable. The aim of this paper is to present a

PCR primer library which is applicable to many of the species of interest, as well as creating

a protocol for handling samples that contain more than one unknown species. The results

presented in this rapport were achieved by means of literature studies as well as in silico

primer design and validation. The literature studies focused mainly on finding pre-existing

primers, whilst the phylogenetic studies retrieved information necessary for primer design.

Each primer, whether achieved through literature or in silico assembly, was validated

according to certain predefined criterion. The finalized PCR primer library contains 96

primers covering a total of 789 parasites. Beyond this, multiple primers that did not meet our

criterion are presented. This due to promising results from the studies in which these were

used. An ethical analysis of treatment against parasites was conducted. Finally, how to use

the library is discussed containing relevant methods that could be helpful to further develop

a detailed protocol. Methods such as Sanger sequencing, Next-generation sequencing and

gel electrophoresis are in focus.
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Ordlista

Här beskrivs facktermer och förkortningar som förekommer i texten i alfabetisk ordning.

A - Adenin (kvävebas)

Amplifikat - det producerade resultatet i en PCR reaktion

C - Cytosin (kvävebas)

FASTA - textbaserat format för att representera antingen nukleotidsekvenser eller aminosyrasekvenser

där varje nukleotid representeras av en bokstav

GDH - Glutamate dehydrogenase

G - Guanin (kvävebas)

Genus - en grupp inom en familj, med avseende på den biologiska hierarkin

HTS - High-throughput sequencing

Klad - en gren i ett släktträd

In silico - genomförts med datoriserade verktyg

In vitro - test som utförs utanför en levande organism

ITS-2 - Internal Spacer Region 2

Korsreagens - primers komplementärt till icke mål-arter

MLG - Multi-locus Genotyping

MSA - Multiple sequence alignment

NGS - Next Generation Sequencing

PCR - Polymerase chain reaction

PCR–RFLP - PCR-Restriction fragment length polymorphism

qPCR - quantitative Polymerase chain reaction eller real-time PCR

sp. - en okänd art inom ett släkte (t.ex. Entamoeba sp.)

spp. - två eller fler arter tillhörande ett släkte (t.ex. Entamoeba spp.)

SSU rDNA - small-subunit rDNA

Templat - det genetiska materialet som amplifieras i PCR

T - Tymin (kvävebas)

TPI - Triosephosphate isomerase

Träckprov - avföringsprov för att analysera parasitmängd
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1. Introduktion

Detta projekt utförs på beställning av Vidilab AB, ett veterinärmedicinskt parasitologilaboratorium
som arbetar med artbestämning av parasiter från trikinanalyser, foderanalys och framförallt
träckprover, det vill säga avföringsprover för att analysera parasitmängd. I dagsläget består företagets
artbestämning främst av mikroskopi, vilket medför problematik om inte parasitens morfologi kan
användas för identifiering. När morfologi inte kan användas krävs vidare metodik för att på ett
tillförlitligt sätt fastställa parasitarten. Detta innefattar en amplifiering av provet med PCR, polymerase
chain reaction, och skapar ett behov av PCR primers som täcker eventuella arter som kan kräva
fortsatta studier. Detta projektet består i att ta fram ett in silico, genomfört med datoriserade verktyg,
validerat primerbibliotek samt utarbeta en metod för dess användning vid prover med blandad
artsammansättning, och därigenom underlätta veterinärmedicinsk artbestämning.

Fortsättningsvis innebär primerbiblioteket en bred täckning av parasiter, bland annat: Cestoder,
Entamoeba, Fasciola, Giardia, Nematoder och Trikiner. Relevanta parasiter för denna studie är arter
som är särskilt intressanta för genetisk artbestämning, då de exempelvis är morfologiskt svåra att
särskilja från andra arter. Fokus ligger på parasiter som kan återfinnas i de träckprov som Vidilab
analyserar.

2. Bakgrund och teori

2.1 Parasiter och resistensutveckling

Sjukdomar som orsakas av mikrober och andra mindre organismer som kan överföras mellan
människa och andra ryggradsdjur kallas för zoonotiska sjukdomar. Det kan vara sjukdomar orsakade
av allt från virus, bakterier, och parasiter. År 2011 uppskattades det att runt 60 procent av alla
mänskliga sjukdomar är zoonotiska (World Health Organization 2011). Med detta som utgångspunkt
är det inte svårt att föreställa sig att användandet av läkemedel som bekämpar denna sjukdomstyp har
ökat.

Ett problem som uppstår vid stor användning av exempelvis anthelmintics, läkemedel mot parasitära
masksjukdomar, är att det utvecklas en resistens (Ihler 2010). Resistens är ett irreversibelt problem,
när den väl finns går den inte att ta bort (De Graef et al. 2013). De alternativ som finns då är att ta
fram nya läkemedel och att försöka sakta ned den utvecklingshastighet som resistensen har. Det
huvudsakliga sättet att bromsa utveckling av resistens är att minska användandet av aktuella
läkemedel och att inte underdosera vid läkemedelsbehandlingen (De Graef et al. 2013). Utöver detta
är det även viktigt att kunna utföra korrekt, specifik artbestämning på den parasitära infektionen, för
att kunna utföra en riktad medicinering och därigenom minska användandet av obefogade läkemedel.
Detta faciliteras genom PCR primers, som i sin tur möjliggör för sekvensering. Genom användande av
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sekvensering eller gelelektrofores kan specifik artbestämning utföras. När denna information är
tillgänglig kan lämplig medicin tilldelas och således kan resistensutvecklingen bromsas.

2.2 Parasitgrupper som behandlas

Rapporten behandlar följande parasitgrupper; Cestoda, Nematoda, Trichinella, Strongylidae,
Oesophagostomum, Trematoda, Fasciola, Paramphistomum, Protozoa, Giardia, Entamoeba,
Cytoisospora och Eimeria . I kladogrammet nedan syns släktskapet mellan grupperna. I trädet framgår
vilka arter som är närmare besläktade än andra. Exempelvis är Trichinella, Strongylidae och
Oesophagostomum alla undergrupper till Nematoda.

Figur 1: Kladogram. Ett förenklat träd baserat på släktskap mellan de behandlade organismgrupperna.
Inrutade grupper berörs i rapporten.

2.2.1 Cestoda

Det finns omkring 5 000 kända cestoder, eller bandmaskar, och av dessa är samtliga endoparasiter,
invärtes parasiter (Myers u.å). De flesta av dessa har minst två värdar och mellanvärden är ofta en
invertebrat medan slutvärden är en vertebrat, ryggradsdjur. Flertalet bandmaskar har människan som
värddjur (Myers u.å). Bandmaskar har en stor diversitet och kan orsaka sjukdomar både hos djur och
människor. De flesta patogena parasiterna finns inom gruppen Eucestoda (Špakulová et al. 2011 s. 3).
Några viktiga exempel på undergrupper som nämns inom denna är Echinococcus, Taenia,
Hymenolepis och Diphyllobothrium.
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2.2.2 Nematoda

Nematoder, eller rundmaskar, är vanligt förekommande i jord och vatten. 23 000 olika nematoder är
beskrivna men det beräknas finnas över en miljon arter. Utöver en stor morfologisk diversitet skiljer
sig också rundmaskarnas storlek, livscykel och ekologi sig åt (Blaxter 2011). Det kan vara svårt att
artbestämma rundmaskarna utifrån deras morfologi vilket leder till att molekylära metoder kan vara
nödvändiga (Seesao et al. 2017). Den stora artrikedomen har kunnat kategoriseras in i 12 klader. Klad
är en gren i ett släktträd. Uppdelningen är baserad på small-subunit rDNA (SSU rDNA) sekvenser från
339 olika rundmaskar (Holterman et al. 2006). Majoriteten av grenarna innehåller frilevande
nematoder och nematoder vars värdorganism inte är däggdjur, men det finns ändå patogena nematoder
av särskilt intresse, för vår studie, utspridda i flertalet klader (Blaxter 2011). Exempelvis finns trikiner
i klad 2, som består av Trichinellida, Mononchida, Mermithida och Dorylaimida (Holterman et al.
2006), vilka kan infektera människor (Seesao et al. 2017). Strongylidae familjen finner man i klad 9,
Myolaimina, Rhabditina (Holterman et al. 2006), och orsakar gastroenterit i boskap.

2.2.2.1 Trichinella

Trikiner tillhör nematodsläktet, finns över hela jorden förutom på Antarktis och orsakar trikinos hos
människor (Pozio & Zarlenga 2005). Den mest basala åtgärden för att minimera angrepp är att
undvika att äta otillagat kött. Utöver det har EU lagstiftat om systematiska tester för trikiner i alla
slaktade grisar, vildsvin och hästar, vid undantag från officiellt erkända boskap (Europeiska
kommissionen). Trikiner delas upp i två huvudklader, en som kapslar in sig i värdens muskelvävnad,
och en som inte gör det. Den förstnämnda kladen består av åtta olika arter varav tre inte ännu är
taxonomiskt bestämda: Trichinella spiralis, Trichinella nativa, Trichinella T6, Trichinella britovi,
Trichinella T8, Trichinella murelli, Trichinella T9, Trichinella nelsoni, och den andra kladen består av
tre arter: Trichinella pseudospiralis, Trichinella papuae, Trichinella zimbabwensis (Pozio & Zarlenga
2005). Alla trikiner är morfologiskt identiska och det krävs därav kemiska eller molekylära metoder
för artbestämning. Många analysmetoder bygger på en multiplex PCR metod framtagen av Zarlenga et
al (1999), där trikinerna kan urskiljas genom användandet av sju olika primerpar uppföljt av
gelelektrofores

2.2.2.2 Strongylidae

Strongylidae är en familj av nematoder. De har värdorganismer såsom hästdjur, elefanter, hyraxar,
strutsar, noshörningar, vårtsvin, tapirer, landsköldpaddor, och australiska pungdjur (Anderson 2000).
De två subfamiljer som finns av Strongylidae är små blodmaskar, Cyathostominae, och stora
blodmaskar, Strongylus.

Stora blodmaskar är parasiter som infekterar åsnor, hästar och zebror, och kan endast infektera oralt
jämfört med andra nematoder som kan penetrera sig in i sin värdorganism (Anderson 2000). Den stora
blodmaskens larver migrerar genom olika delar av sin värdorganisms kropp (Wood 2020). Fyra kända
arter inom Strongylus är: Strongylus edentatus, Strongylus vulgaris, Strongylus equinus, och
Strongylus asinus (Mehlhorn 2016). Strongylus vulgaris har tidigare varit ett stort problem hos
domesticerade hästar men har på senare tid blivit mer ovanlig att hitta (Dauparaitė et al. 2021). I en
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studie av Studzińska et al (2012) utförd i Polen så hittade man arter av Strongylus i 26.5 procent av de
725 undersökta hästarna.

Små blodmaskar, Cyathostominae, infekterar hästar och andra hästdjur (Stancampiano et al. 2017).
Till skillnad från den stora blodmasken så finns den lilla blodmasken endast i inälvorna på sin
värdorganism (McFarland 2018). En annan skillnad är också den mängd arter som finns. Större delen
av de små blodmaskar som hittas i hästar utgörs av 10 stycken arter men totalt finns över 50 arter
beskrivna (Lyons et al. 1999). Något som är värt att notera är att små blodmaskar är morfologiskt lika
varandra i äggstadiet (Vidilab u.å). Det blir därför viktigt med alternativa metoder för artbestämning
då arterna inte kan skiljas åt med hjälp av mikroskopi.

2.2.2.3 Oesophagostomum

Oesophagostomum, knutmask, är ett genus av nematoder. Värdorganismer för genuset är får, getter,
svin, primater och nötkreatur (CDC 2019). De kan orsaka att knölar bildas i tjocktarmen (Gaddam et
al. 2017). I en studie av Höglund (2019) togs prover från både tackor och lamm. Hos tackorna så
hittade man ägg som antingen tillhörde Chabertia eller Oesophagostomum på två tredjedelar av
gårdarna och på tre femtedelar av gårdarna fanns lamm med dessa ägg i sin träck.

2.2.3 Trematoda

Trematoder, eller sugmaskar, är en grupp plattmaskar med parasitiska egenskaper (Saari et al. 2019).
De flesta är hermafroditer, det vill säga tvåkönade, och har en komplex livscykel med en eller flera
mellanvärdar. I samma källa framgår det att trematodägg kan hittas i träckprover och är därför ett
förekommande uppsamlingsmedium för att undersöka släktet.

2.2.3.1 Fasciola

I trematodsläktet Fasciola finns speciellt två arter med global påverkan, Fasciola hepatica och
Fasciola gigantica (Omar et al. 2021). Intressant nog kan E. hepatica och E. gigantica hybridiseras
och bilda mellanarter (Ai et al. 2011). Parasiten är zoonotisk och orsakar fascioliasis (Omar et al.
2021). Det beräknas vara 700 miljoner betande djur och 180 miljoner människor som riskerar att
drabbas av fasciolisasis (Ai et al. 2011).

För detektion och differentiering av Fasciola arterna används främst olika PCR assays (Ai et al. 2011)
eftersom mikroskopi-baserade studier medför problematik på grund av den varierande morfologin
inom parasitsläktet (Omar et al. 2021). Det finns ett flertal fungerande PCR-baserade metoder för
artbestämning av E. hepatica och E. gigantica. Exempelvis använder Agüero et al. (2020) två
artspecifika primerpar för respektive parasitart i sin studie. I studien applicerades gelelektrofores följt
av sekvensering på amplifikatet.
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2.2.3.2 Paramphistomum

Ytterligare ett undersläkte till Trematoda är Paramphistomum. Parasiterna inom detta släkte smittar
främst nötkreatur, får och getter (Tehrani et al. 2015). Enligt Tehrani (2015) kan Paramphistomum
hittas över hela världen, däribland är prevalensen högst i fuktiga regioner. Paramhistomum cervi är
vanligast förekommande inom den tempererade klimatzonen, medan i tropiska områden är
Cotylophoron, Calicophoron och Gigantocotyle dominerande.

2.2.4 Protozoa

Protozoer är encelliga eukaryoter som tillhör släktet protister. Mer än 50 000 olika arter finns
beskrivna och frilevande protozoer kan hittas i alla möjliga olika miljöer. Många protozoer är inte
parasitiska medan andra arter är patogena parasiter som kan ge allt från milda symptom till
livshotande sådana. Reproduktion kan ske både asexuellt och sexuellt beroende av arten. Släkterna
Plasmodium, Toxoplasma och Giardia med mera reproducerar sig sexuellt. Detta sker genom
skapandet av könsceller som blir befruktade zygoter och bildar en cysta, dessa kallas för oocyster
(Yaeger 1996). Det kan finnas upp mot 200 000 oocyster i ett gram avföring vilket möjliggör
ytterligare spridning (Saari et al. 2019). Oocysterna kan artbestämmas genom molekylärbiologiska
metoder som exempelvis Sanger-sekvensering. Traditionellt identifieras protozoer morfologiskt
utifrån deras flagellater och ciliater som används för motilitet.

2.2.4.1 Giardia intestinalis

Giardia är en parasit som består av 6 accepterade arter tillhörande protozosläktet (Wegayehu et al.
2016). Där i synnerhet Giardia intestinalis (synonymt med G. lamblia och G. duodenalis) är av vikt
och står för spridningen av Giardiasis. G. intestinalis är ett artkomplex och Wegayehu et al. (2016)
skriver att artkomplexet består av 8 subtyper, kallade assemblages A-H, med generellt en stor
variation i värdspecificitet. Dessa är omöjliga att skilja på med endast morfologibaserade metoder
(Maloney et al. 2020). Inom subtyperna A och B finns även genotyperna AI, AII och AIII, och BIII
och BIV (Wegayehu et al. 2016). Somliga av dessa hittas i både människor och djur och är zoonotiska.
Subtyperna C, D och F har funnits ha nötkreatur som värdorganism.

I en artikel skriver Maloney et al. (2020) att trots subtypning med PCR existerar, undkommer
mixed-assemblage infektioner ofta detektion med traditionella verktyg. Därför behöver nya PCR
metoder, som multi-locus genotyping, där flera loci används för artbestämning, eller high-throughput
sequencing, utvecklas för att kunna särskilja subtyper i mixed-assemblage infektioner. I både Maloney
et al. (2020) och Wegayehu et al. (2016) finns bra protokoll för artbestämning av Giardia intestinalis.
Maloney et al. (2020) fortsätter med att betona vikten av att förbättra dessa detektionsmetoder för att
få en större förståelse om intra-assemblage variation. Detta kan effektivisera behandlingen men också
förbättra spårning av infektionskälla.
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2.2.4.2 Entamoeba

Entamoebasläktet är protozoer och parasiter med en stor variation av värdorganismer (El-Dib &
Khater 2020). Parasitsläktet är brett och ett urval av arter är Entamoeba histolytica, E. bovis, E. equi,
E. dispar och E. polecki. Stort fokus i forskningen ligger på pålitlig detektion av E. histolytica på
grund av dess stora spridning hos människor och dess höga virulens. Detta har visat sig vara
problematiskt då dess morfologi inte är särskiljbar från E. moshkovskii och den apatogena arten E.
dispar vilket gör att genetiskt baserade artbestämningsmetoder behöver appliceras. Förövrigt är
detektionsmöjligheter för bland annat E. bovis och E. equi viktiga eftersom de förekommer i
domesticerade djur.

För att artbestämma Entamoeba med precision används idag utvecklade PCR protokoll (Cui et al.
2019), ofta med small-subunit (SSU) genen som målsekvens. Ett multiplex nested PCR protokoll med
16S liknande rRNA genen som målregion utvecklades i en artikel av Khairnar & Parija (2007) i syfte
att särskilja E. histolytica, E. dispar och E. moshkovskii (Khairnar & Parija 2007). Metoden utmynnar
i gelelektrofores. En av styrkorna med protokollet är möjligheten att detektera prover med blandad
sammansättning av de tre arterna, dock kan problem uppstå om provet innehåller entamoebaarter
utöver E. histolytica, E. dispar och E. moshkovskii. En annan metod utvecklades av Verweij et al.
(2001) innehållandes ett genus-specifikt primerpar som används flitigt för artbestämning inom
entamoebasläktet.

2.2.5 Cystoisospora

Cystoisospora är en typ av parasiter som finns över hela världen. De har bland annat katter och hundar
som värddjur och orsakar diarré. Cystoisospora suis orsakar till exempel ofta ett stort antal dödsfall
hos kultingar (Bennet et al. 2015). Parasiten sprids vanligen genom att värden får i sig parasiten via
kontaminerat vatten eller föda (Prevention 2021).

2.2.6 Eimeria

Eimeria orsakar tarmsjukdomar och drabbar framförallt däggdjur och fåglar. En vanlig värd till
Eimeria är kaniner (Varga 2014). Eimeria är värdspecifika och lever ut hela sin livscykel i en och
samma värd (López-Osorio et al. 2020). Däremot kan en värd vara drabbad av flera olika parasitarter
inom släktet och identifiering av art sker ofta med hjälp av träckprover.
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2.3 Identifieringsmetoder

2.3.1 Mikroskopi

Mikroskopi har varit den traditionella metoden för artbestämning av parasiter, vilket kräver kännedom
om morfologin för vanligt förekommande organismer (Zhang et al. 2020). Metoden har en låg
kostnad, men isolering av provet måste ske innan diagnostisering (Seesao et al. 2017). Mikroskopi har
flera styrkor som möjlighet till detektion av en stor mängd arter och till skillnad från PCR kräver
metoden inte artspecifika primers (Incani et al. 2017). Fortsättningsvis nämner Incani et al. (2017)
även brister i den morfologibaserade artbestämningen. Metoden kräver stor kunskap om parasiters
morfologi eftersom bland annat infektioner med låg intensitet kan förbises samt vid särskilda
förhållanden kan identifiering bli problematisk. Ett exempel på när identifiering med mikroskop kan
vara svårt är med prov innehållandes två olika arter med samma morfologi, till exempel Entamoeba
histolytica och Entamoeba dispar (Ali & Roy 2020).

2.3.2 PCR-baserade metoder

Polymerase chain reaction (PCR) är en metod för att amplifiera en målsekvens in vitro, ett test som
utförs utanför en levande organism, och består huvudsakligen av 3 steg (Ghannam & Varacallo 2021).
I det första steget, denaturering, bryts vätebindningarna mellan det dubbelsträngade DNA:t genom en
temperaturhöjning till 95° C. Det andra steget är annealing där det sekvensanpassade primerparet
binder komplementärt till templatet vid en temperatur mellan 50-65° C. Templatet är det genetiska
materialet som amplifieras. Man använder två primers, forward och reverse, en till respektive
komplementärsträng. Vid elongeringen, det sista steget, påbörjar DNA polymeraset replikation av
templaten vid primern. Detta vid en temperatur som maximerar polymerasets effektivitet, generellt
omkring 75-80° C. Ghannam och Varacallo (2021) fortsätter att förklara att antalet amplifikat
fördubblas mot templatet efter varje cykel och processen återupprepas mellan 30-40 gånger.
Amplifikatet är produkten av PCR. PCR har framförallt två brister: metoden är väldigt känslig och kan
amplifiera icke-målsekvenser, och eftersom primern är komplementärt sekvensanpassad krävs
kännedom om templatsekvensen.

2.3.2.1 Real time PCR

En påbyggnad av traditionell PCR är quantitative PCR (qPCR) eller real time-PCR. Det är en PCR
metod som kan fastställa mängden amplifikat som produceras (Maddocks & Jenkins 2017). Detta sker
med hjälp av en fluorescenstag på samtliga primers som utsöndrar en signal då en primer binder till
templatet (Kralik & Ricchi 2017). På så vis ges en inblick i mängden amplifikat i provet vid en given
tid. Detta är särskilt givande i studier om genuttryck (Maddocks & Jenkins 2017). Vid detektion av
parasiter har qPCR använts eftersom det är en metod med high throughput och låg risk för crossover
kontaminering, då detektion och amplifiering sker simultant istället för i olika steg (Kralik & Ricchi
2017).
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Det finns en mer specifik qPCR teknik; probe baserad realtime-PCR. Där en amplifikatspecifik probe
binder och emitterar en signal (Barry et al. 2019). Proben är en oligonukleotid, komplementär till
amplifikatet, med en bunden fluoroscenstag. Detta är en snabb teknik med hög precision, även för
målsekvenser i låga koncentrationer. Flera probes går även att kombinera i samma reaktion för olika
målsekvenser. Probebaserad realtime-PCR ger inte falska positiva i samma utsträckning som ospecifik
fluorescensteknik i fallet då en primer dimer eller andra restprodukter skulle bildas (Kralik & Ricchi
2017).

2.3.2.2 Multiplex och Nested PCR

För att uppnå högre specificitet finns mer utvecklade PCR metoder som nested PCR där två, eller fler,
primerpar används seriellt för en specifik målsekvens (Marmiroli & Maestri 2007). Den första
reaktionen är traditionell PCR där amplifikatet används som templat i nästa reaktion med ett annat
primerpar. Detta leder till en mer specifik produkt eftersom eventuella ospecifika sekvenser som
producerats i första reaktion inte amplifieras i nästa. Däremot ökar mängden överförd kontaminering
eftersom amplifikatet manipuleras ytterligare i de extra steg som utförs (Carr et al. 2010).

Multiplex PCR är en variant av PCR där flera primerpar används simultant för att amplifiera olika
sekvenser (Wanger et al. 2017), vilket öppnar för möjligheten att identifiera flera amplifikat i en
reaktion. I en artikel skriver Michael R. Green och Joseph Sambrook (2019) att multiplex PCR ställer
specifika krav på primerparen. De menar att primerparen behöver ha liknande smältpunkter, samma
loci som målsekvens och inte vara homologa till varandra.

En numera vanligt förekommande PCR metod är en kombination av de två tidigare nämnda
metoderna, enkelt kallat multiplex nested PCR (Jinxia et al. 2011). Genom att förena dessa metoder
erhålls en hög specificitet, sensitivitet på jämförelsevis kort tid. I en artikel av Khairnar och Parija
(2007) presenteras en multiplex nested PCR metod för att identifiera tre olika arter Entamoeba: E.
histolytica, E. dispar och E. moshkovskii (Khairnar & Parija 2007). Att utveckla genbaserade verktyg
för att särskilja dessa arter är nödvändigt på grund av de morfologiska likheter de tre arterna uppvisar.

2.3.2.3 Restriction fragment length polymorphism-PCR

En annan modifierad PCR metod är Restriction fragment length polymorphism-PCR (PCR-RFLP).
Där utförs PCR och RFLP i tandem (Malekifard & Ahmadpour 2018). Detta innebär att amplifikatet
utsätts för ett restriktionsenzym vilket medför att enzymet klyver DNA fragmentet (Mittal et al. 2013).
För detta krävs ett sekvensspecifikt restriktionsenzym och kortare sekvenser utvinns för att sedan
analyseras genom elektrofores. Metoden kan underlätta för identifiering av subtyper av organismer,
vilket Malekifard och Ahmadpour ger exempel på i en artikel från 2018 där PCR-RFLP används för
identifiering av genotyper hos Giardia intestinalis (Malekifard & Ahmadpour 2018).
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2.4 Identifieringsmetoder i anslutning till PCR

2.4.1 Gelelektrofores

Gelelektrofores är en separationsmetod som används för att separera proteiner och DNA fragment.
Genom att föra en spänning över en gel kan laddade molekyler separeras utifrån storlek, konformation
och laddning. Molekylernas rörlighet i gelen styrs av den elektriska strömmen, spänningen, buffertens
sammansättning, gelens koncentration och temperaturen. För att separera nukleotider som är större än
några hundra baspar är en agarosgel lämplig. Storleken på agarosgelens porer styr storleken på
nukleotiderna som kan separeras. Större porer separerar större molekyler. För att separera DNA
fragment mindre än några hundra baspar långa är en polyakrylamidgel, PAGE, lämplig. PAGE klarar
av att separera en större mängd materia än vad agarosgeler gör och efter separationen förblir DNA:t
rent och kan användas ytterligare (Isbir et al. 2013). Enligt Isbir et al. (2013) är också användandet av
gelelektrofores vanligt förekommande efter PCR om produktlängden för specifika arter är
igenkännbara.

2.4.2 Sanger-sekvensering

Sanger-sekvensering utvecklades år 1977 och anses än idag vara den gyllene standarden för
sekvensering (Janitz 2008). Metoden bygger på att dideoxynukleotider, ddNTPs, adderas slumpvis vid
elongering. ddNTPs saknar en hydroxylgrupp på 3’-änden vilket inhiberar ytterligare förlängning.
Basspecifika ddNTPs ,A;T;C;G, adderades i liten mängd till varsin elongering tillsammans med
2’-deoxynukleosidtrifosfater, dNTPs. Reaktionerna redovisades parallellt på en gel där band av
nukleotider kan tydas stegvis beroende på nukleotidernas olika längder. Storleksskillnaden uppstår då
ddNTPs binder till nukleotiden och inhiberar elongering vid en slumpmässig tidpunkt. Från gelens
stegvisa band kan en sekvens tydas (Sanger et al. 1977). Sedan Sangers artikel publicerades 1977 har
metoden utvecklats ytterligare men principen för att inhibera påbyggnaden kvarstår.
Fluorescensmärkta ddNTPs, kapillärelektrofores och datorbaserad laserdetektering är tre exempel på
stora framsteg som gjort Sanger-sekvensering snabbare och mer automatiserad (Janitz 2008). Ett bra
resultat kan inte garanteras i de fall då DNA inte finns i tillräckligt stor mängd. Sanger-sekvensering
fungerar bra för att sekvensera enskilda gener men problem uppstår vid sekvenssammansättning av
flera olika gener (Janitz 2008).

2.4.3 High-throughput sequencing

Utvecklandet av next generation sequencing, NGS, eller high-throughput sequencing, HTS, ledde till
en lavinartad ökning av sekvenserade biomolekyler (Hu et al. 2021). Ökningen har skett på grund av
HTS kännetecknande egenskaper: sekvensering på nukleotidnivå och samtidigt erhålla flera miljarder
reads (NC State University u.å) i en körning. Första steget i HTS är att förbereda sitt genetiska
material till ett bibliotek som är kompatibelt med det instrument som ska användas (Hu et al. 2021).
Det finns flera sätt att förbereda detta bibliotek på. Det vanligast förekommande sätten är så kallat
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shotgun där nukleotiderna slumpmässigt delas upp till mindre sekvenser av en särskild storlek.
Därefter måste sekvenserna förberedas genom att ändarna repareras, en deoxyadenosine triphosphate,
dATP, adderas på 3’-änden och instrumentspecifika adaptors ligeras till nukleotiderna. Ett annat sätt
att förbereda sitt genetiska material på är att göra det till ett amplifikatbibliotek. Då körs PCR med
primers där 5’-ändarna innehåller instrumentspecifika sekvenser innan amplifikatet sedan sekvenseras
i HTS instrumentet (Vincent et al. 2017). Sista steget i HTS är att den stora datamängden som uppstått
ska analyseras (Hu et al. 2021), vilket är det mest tidskrävande steget (Vincent et al. 2017).

2.5 Primeregenskaper och dess påverkan vid PCR

En primer är en nukleinsyrasekvens som fungerar som utgångspunkt för DNA-syntes (Balakrishnan &
Bambara 2013). Primers utformas även för PCR, där de fungerar som startpunkt för
DNA-polymeraset. Kvaliteten hos dessa bedöms främst utifrån två kriterier - specificitet och
effektivitet (Cha & Thilly 1993). Specificiteten är ett mått på frekvensen av korrekt bindning och
effektiviteten är ett mått på mängden produkt genererad från en PCR-cykel (Dieffenbach et al. 1993).
Dessa har direkt korrelation till särskilda egenskaper hos en primer.

Effektiviteten hos en primer beror till stor del av konfigurationen av dess 3’-ände. För att uppnå
framgångsrik elongering krävs det att 3’-änden är fullständigt komplementär till templatsekvensen
(Addgene u.å). Det rekommenderas också att sista bindningen på 3'-änden är ett GC-par, då dessa
binder starkare än ett AT-par. Detta kallas “GC-klämman” eller “GC-clamp” (Thermo Fisher, 2019).

Generellt är GC innehåll utöver 3’-änden även av intresse. GC-innehållet har en stark korrelation till
smälttemperaturen, Tm, vilket är den temperatur då hälften av templatbindningssekvenserna har en
primer bunden till sig. Sambandet mellan GC-innehåll och Tm medför att primers av samma längd kan
ha olika smälttemperaturer, vilket orsakar skillnader i annealingfas mellan respektive primer i ett
primerpar (Álvarez-Fernández 2013). Detta kan därför resultera i förändringar av effektiviteten,
eftersom mängden produkt som genereras från en PCR-cykel beror på hur mycket en primer kunnat
delta i respektive PCR-fas. Dessutom förespråkas det att ha smälttemperaturen mellan 50-65 °C
(Álvarez-Fernández 2013). Den undre gränsen förekommer med anledning att DNA inte genomgår
fullständig denaturering under denna temperatur, medan den övre gränsen finns då primerparet kan
hindras från att binda till templatet över denna temperatur. Med avseende på GC-innehåll
rekommenderas det därför att 40-60 procent av en primer bör bestå av GC, men dessa gränser anses
inte vara strikta (Álvarez-Fernández 2013).

Ytterligare en faktor som påverkar annealingfasen är primerlängden, vilket i sin tur påverkar
specificiteten. En primer rekommenderas därför vara mellan 18 och 30 baser lång. En längre primer
kan öka specificiteten, men kan minska effektiviteten (EMBL u.å).

Effektiviteten kan även påverkas av sekundärstrukturer, där de mest problematiska är hairpins och
primer dimers (Dieffenbach et al. 1993). Dieffenbach et al. (1993) beskriver att hairpins uppstår när
primern har komplementära baser mellan två separata regioner och kan därmed binda till sig själv.
Vidare förklaras att primer dimers uppstår när två primers binder till varandra istället för templat-DNA
till följd av komplementära regioner mellan primerparen. Sannolikheten att dessa uppstår kan
uppskattas in silico eller in vitro.
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3. Metod

3.1 Val av mjukvara

Mjukvaror ligger till grunden för detta projekts praktiska arbete och möjliggör för identifiering av
primers och korsreagensanalys, så väl som termodynamisk validering av funna primers kan utföras.
Där korsreagensanalys är en analys som görs för att se om primerpar kan amplifiera annat DNA än
målorganismens. Nedan presenteras motivering för respektive val samt användningsområdet.

3.1.1 National Center for Biotechnology Information, NCBI

För att finna arter av intresse och deras nukleotidsekvenser användes NCBI som ingår i USAs
National Institutes of Health. NCBI tillhandahåller en öppen och gratis sekvensdatabas och hade flera
eftersökta funktioner samlade på samma ställe, så som information om fylogeni, FASTA, textbaserat
format för att representera antingen nukleotidsekvenser eller aminosyrasekvenser, sekvenser och
primerverktyg (NCBI u.å). NCBI:s Taxonomy Browser (Taxonomy Browser u.å) innehåller mer än
160 000 organismer och de fylogenetiska kopplingar mellan arterna. Utöver att ge en tydlig överblick
för grupper av intresse kunde det säkerställas att arternas sekvenser fanns tillgängliga. NCBI:s databas
Nucleotide (Nucleotide BLAST u.å) användes och innehåller sekvenser från flera databaser, bland
annat GenBank, RefSeq, TPA och PDB. I Nucleotide hittades och jämfördes tillgängliga FASTA
sekvenser mellan arter för att kunna finna bevarade regioner som kunde användas för att ta fram
primers. För att ta fram primers valdes sedan NCBI:s Primer-BLAST (Primer-BLAST u.å), ett program
som kan ta fram primers både för enskilda templat eller för flera sekvenser, vilket behövdes för att
kunna ta fram både specifika och generella primers. Där specifika primers är de som täcker enbart en
art och generella täcker flera arter inom en organismgrupp. Primer-BLAST använder sig av
programmen Primer3 och BLAST för att göra detta. E-value är ett viktigt värde när man använder
NCBI’s BLAST funktion vilket är ett mått på antal slumpade träffar som kan förväntas givet en viss
storlek på databasen för varje alignment (Korf et al. 2003). Ett lägre E-value motsvarar en mer
statistisk säker alignment.

3.1.2 Clustal Omega

För att kunna skapa generella primerpar krävs att sekvenserna som används är aligned med varandra
så att Primer-BLAST kan känna igen liknande regioner och ta fram förslag på primerpar.
Primer-BLAST har en egen algoritm för detta men Clustal Omega användes (Clustal Omega 2013)
som ett webbaserat multiple sequence alignment, MSA, verktyg. Clustal Omega kunde användas för
att undersöka konserverade regioner genom att utföra en MSA för olika arter inom ett genus. Detta ger
en visshet om huruvida genen och sekvenserna kan användas för att generera ett genus- eller
artspecifikt-primerpar. På så sätt kan outputen användas direkt från Nucleotide till Clustal Omega och
sedan outputen från Clustal Omega till Primer-BLAST.
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3.1.3 Korsreagensanalys och validering av primerpar

Två parametrar lägger grunder för huruvida ett primerpar introduceras i det slutliga primerbiblioteket
eller inte, Korsreagensanalys och Termodynamisk validering. Av de båda väger korsreagensanalysen
tyngst eftersom artbestämning annars inte kan säkerställas.

Den ena parametern är primerparets benägenhet att korsreagera med andra organismgrupper än den av
intresse, undersökandet av detta utförs med en korsreagensanalys. Den andra parametern är primerns
valideringsuppgifter. Valideringsuppgifter är uppgifter om termodynamiska egenskaper hos primern
som motsvarar dess prestanda, exempelvis benägenhet till att bilda primer dimers eller hur rikligt
baserna G och C förekommer i primern. Närmare specificerade kriterier för dessa två parametrar hittas
under 3.3.1 Kriterium för primers med underrubriker.

3.1.3.1 Korsreagensanalys

Att framtagna primers inte korsreagerar väger tungt för att de ska finnas med i det föreslagna
primerbiblioteket, eftersom det är av intresse för Vidilab att kunna särskilja parasiter från andra
organismgrupper. Det är med andra ord viktigt att primerparen inte matchar med andra organismer i
provet förutom de organismer som är av intresse, alltså eventuella parasiter.

För att kunna genomföra en analys av detta slag in silico behövs en mjukvara som är kopplad till en
databas innehållandes ett stort antal sekvenser för åtskilliga organismer. Med anledning av föregående
har mjukvaran Primer-BLAST nyttjats, baserat på den bakgrund som presenterats i avsnitt 3.1.1
National Center for Biotechnology Information, NCBI. Utöver det kan, som tidigare nämnts,
Primer-BLAST användas för att utföra local sequence alignment gentemot alla sekvenser som
presenterats i NCBI:s databas (Primer-BLAST u.å). Av detta möjliggörs att många olika organismer
kan undersökas för sekvenslikheter till primerparet och därmed erhålls information om möjlig
korsreagens.

3.1.3.2 Termodynamisk validering

Det finns många aspekter vid primerdesign som måste tas hänsyn till för att PCR ska få önskvärda
resultat (Singh & Kumar, 2001). Aspekterna är kopplade till både amplifiering av nukleotider hos
primerparet men också till förekomsten av misspriming och primerdimers i slutresultatet.

En mjukvara som tar hänsyn till dessa termodynamiska aspekter, som använder de senaste
primerdesign algoritmerna och som svarar till om primerns giltighet i reaktionen är av tillräckligt hög
klass är Netprimer (Kumar & Chordia 2015). Netprimer är av dessa anledningar den mjukvara som
valts för termodynamisk validering.

Netprimer analyserar primerparets smälttemperatur genom att applicera närmaste granne metoden
inom termodynamisk teori för approximationen (PREMIER Biosoft, Netprimer u.å). Det framgår att
respektive primer inom primerparet analyseras för sekundärstrukturer som hairpins och self dimer.
Utöver detta analyseras cross dimer för primerparet i sin helhet. Programmet beräknar även
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molekylvikt för respektive primer. Dessutom ges varje primer ett betyg baserat på stabiliteten i dess
sekundära strukturer.

3.2 Design och framtagning av primerpar

3.2.1 Kartläggning av intressegrupper

Det första steget i att ta fram primerpar är att ha en målsekvens eller en målorganism. Detta urval kan
ske på olika sätt. För mindre underfamiljer som Giardia, Entamoeba, Trichinella och Fasciola
användes NCBI:s taxonomy browser (Taxonomy Browser, u.å). Därefter undersöktes relevanta arter
genom att uppsöka värdorganismer för de eventuella parasiterna. Detta var utom ramarna för
projektets tidsplan för ett stort släkte som nematoder. På grund av detta söktes det istället inom
databaser för att finna vetenskaplig litteratur, särskilt fokus låg på Uppsalas bibliotekstjänst och
Google Scholar. Där kunde en sökning se ut som följande:

“Nematode spp. bovine”

Resultatet undersöktes sedan närmare, och studier med nyare publiceringsdatum prioriterades. Denna
litteratursökning resulterade i en kartläggning av relevanta parasiter med diagnostisk vikt. När
kartläggningen var avslutad för en intressegrupp påbörjades framtagning av primerpar för de arterna
som identifierats som viktiga inom organismgruppen.

3.2.2 Tillvägagångssätt för framtagning av primerpar

3.2.2.1 Primerpar från litteraturen

Litteratursök utfördes i förstahand för att hitta primers eftersom det då finns befintlig kunskap om
primerparets kvalitet in vitro. Denna prioritering gjordes eftersom vi inte har möjlighet att testa
primerparen in vitro. Inom litteratursöket användes tidigare nämnda sökmotorer för vetenskapliga
skrifter. Efter att en artikel av intresse hittats, lästes artikeln och en bedömning av primerparets
kvalitet gjordes med respektive studies resultat till grund för beslutet. Ansågs primerparet eller paren
vara lämpliga tilläts de ingå i vårt preliminära bibliotek av upphittade primers. Det är av vikt att notera
hur dessa primerpar användes, som till exempel: applicerades en probe, tillämpades gelelektrofores
eller HTS, eller utfördes multiplex PCR. Allt detta noterades systematiskt i ett google kalkylark.

3.2.2.2 Primerpar designade in silico

Vid egen design av primerpar valdes FASTA sekvenser ut från bevarade regioner från arterna av
intresse med hjälp av Nucleotide, där databasens inbyggda sökfunktion användes för att hitta endast de
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eftersökta arterna och deras specifika regioner. Internal transcribed spacer 1 och 2 samt 28S är
exempel på bevarade regioner som det ofta fanns tillgängliga sekvenser för och därför ofta användes
för den egna primerdesignen. Sådana gener kallas för housekeepinggener och är gener vars produkt
har en viktig uppgift för basala funktioner i cellen. I Appendix under Slutgiltliga_Primers specificeras
alla gener som använts. FASTA sekvenserna sparades sedan ner som en fil och om flera sekvenser
inkluderades användes Clustal Omega för att aligna sekvenserna. Sekvenserna fördes sedan in i
Primer-BLAST, där standardinställningarna användes med några få förändringar för att uppfylla våra
bestämda krav för valideringen, se 3.3.1 Kriterium för primers.

- Primer melting temperature sattes till min 50oC och max 60oC utan optimum.
- Databasen valdes till nr.
- Organism valdes till närmsta gemensamma organismgrupp.
- Primer size sattes till min 18.
- Primer GC content sattes till min 40 procent och max 60 procent.

De föreslagna primerparen sparades sedan ned som pdf-filer och skickades för validering.

3.3 In silico validering av primerpar

Med ett bibliotek av primers som matchar de olika organismerna av intresse är det möjligt att
identifiera parasiter som genom morfologibaserade metoder varit svåra att identifiera.
Primerbiblioteket som tagits fram innehåller både generella och specifika primers som riktar sig till
organismer av intresse. Detta möjliggör att en metod för mer specifik artbestämning kan skapas.
Framtagandet av det föreslagna primerbiblioteket bygger på avsnitten, 3.1 Val av mjukvara, 3.3.1
Kriterium för primers och  3.3.2 Kvalificering till primerbibliotek, där respektive del fyller en viktig
funktion för resultatet.

Bakgrunden till valet av mjukvaror hittas under 3.1.3 Korsreagensanalys och validering av primerpar.
- Primer-BLAST

Primer-BLAST (Primer-BLAST u.å) är det verktyg som använts vid korsreagensanalys.
- Netprimer

Netprimer (Premier Biosoft 2021) är det verktyg som använts vid termodynamisk validering av
primerpar.

3.3.1 Kriterium för primers

3.3.1.1 Med avseende på korsreagens

Ett kriterium för att ett primerpar ska anses vara godtagbar för detta primerbibliotek är att det inte
korsreagerar med icke-målorganismer. Detta undersöktes genom Primer-BLAST. Tre eller fler
missmatchningar mellan en primer och sekvens kan anses orsaka inkonsekventa PCR resultat (Sipos et
al. 2007). Med detta som grund har följande kriterium upprättats:

- Om antalets mismatches är < 3 betraktas det som en träff.
- Om antalets mismatches är ≥ 3 betraktas det inte som en träff.
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- Om resultatet från Primer-BLAST indikerar träffar på en eller flera felaktiga organismer som
är plausibla att finna i ett träckprov, enligt egen bedömning, blir primern inte godkänd. Den
egna bedömningen baserades på närmare undersökning av artens geografiska spridning samt
ett övervägande av sannolikheten till samspel med värdorganismer av intresse. Det senare
övervägandet begrundades i grundläggande biologisk förståelse.

3.3.1.2 Med avseende på termodynamiska egenskaper

För att kunna avgöra vilka primerpar som är lämpliga för biblioteket har även några termodynamiska
kriterium bestämts. Primers som uppfyller dessa krav, tillsammans med korsreagenskrav kommer att
ingå i slutprodukten. Inspirationen för följande krav kommer från flera olika guidelines för
primervalidering samt en artikel där detta diskuteras (Premier Biosoft; Netprimer, PhiSiGns, Neha et
al. 2008) och baseras på Biosofts primervalideringsprogram NetPrimer (Premier BioSoft; PCR
primer). Prioriteringen av krav gjordes med hjälp av Daniel Jones (personlig kommunikation).

- Forward och reverse primer får ha en smältpunktsskillnad som är högst 10oC. Smältpunkten
ska även vara inom intervallet 50-65 oC

- Self dimer ska ha ΔG ≥  -9 kcal/mol
- Hairpin ska ha ΔG ≥  -5 kcal/mol
- Längden på respektive primer ska vara inom intervallet 18-30 bp

Det är viktigt att ta hänsyn till att in silico analys av termodynamiska egenskaper enbart kan ge en
uppskattning av beteendet hos primern in vitro.

3.3.2 Kvalificering till primerbibliotek

Efter framtagandet av ett primerpar skedde validering och korsreagensanalys för alla primerpar i
dokumentet Undersökta_Primers. Detta gjordes med ovanstående 3.3.1 Kriterium för Primers som
mall. I praktiken gjordes först en korsreagenanalys med Primer-BLAST. I mjukvaran placerades den
studerade forward- och respektive reverse primer in i motsvarande fält. Normalinställningar användes,
men med två justeringar under rubriken Primer Pair Specificity Checking Parameters där
specificeringen Organism: Homo Sapiens retuscherades till “ingen vald”. Den andra justeringen gäller
databaser som Primer-BLAST ska söka i, detta ställdes in till Database: nr, som står för non
redundant. Valet bygger på NCBI’s riktlinjer för hur primers designas och dess specificitet testas där
förändringen gör att sökningen blir så bred som möjligt (National Center for Biotechnology
Information u.å).

Riktlinjerna presenterade av NCBI (National Center for Biotechnology Information u.å) efterföljs och
som resultat har ett dokument där alla organismer som matchar primerparet listats. Förutsatt att de
organismer som hittats i resultatet är av den art, alternativt det släkte, som söktes gick primerparet till
nästa steg i processen, där de bedömdes med Termodynamiska validering som grund. Om korsreagens
skett ignorerades primerparet för fortsatt undersökning och gick av den anledningen inte vidare i
processen för framtagande av primerbibliotek.
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I nästa steg, fastställdes egenskaper med avseende på Termodynamiska egenskaper och mjukvaran
Netprimer användes. Primerpar analyserades utan förändringar i standardinställningarna, Reaction
Conditions, kördes valideringen. Standardinställningarna för termocykling i Netprimer följer nedan
och ges direkt i Netprimer-verktyget (Free Web based tool to analyze primers. 2021) :

- Oligo concentration: 250.0 pM
- Monovalent Ion concentration: 50.0 mM
- Free Mg ++ Ion Concentration: 1.5 mM
- Total Na[+] Equivalent: 204.92 mM
- Temperatur for Free Energy Calculation: 25.0 °C

Resulterande egenskaper noterades och kontrollerades med hjälp av 3.3.1 Kriterium för primers innan
de godkänts. De primerpar som undersöktes noterades, förutsatt att primerpar uppfyllt både kriterium
för korsreagens och kriterium för termodynamiska egenskaper togs primerparet med och noterades i
valideringsark med namn Slutgiltliga_primers, se Appendix.

För alla primerpar som blivit fullkomligt godkända och därmed finns med i resultatet,
Slutgiltliga_Primers se Appendix, laddades en pdf ner som representerar korsreagensanalysen. Detta
är resultatet som Primer-BLAST genererat när primerparet analyserats. Informationen listar alla arter
som primerparet matchar med och gick att ladda ned som en fil. Dessa filer omvandlades med hjälp av
framtagen kod till textdokument. Alla textdokument över korsreagensanalysresultaten samt scriptet
presenteras i Appendix under Korsreagens_res.

I resulterande primerbibliotek, Slutgiltliga_primers i Appendix, presenteras för respektive primer
följande information; organismgrupper som primerparet matchar, primers namn, target region,
primersekvens, primerlängd, rate-värde från Netprimer validering, molekylärvikt, smälttemperatur,
GC%, GC klämma, Gibbs fria energi, 3´-ändars stabilitet, entropivärde, skillnad i entropivärde,
5´ändens fria energi, värden på self dimer, hairpin samt cross dimer, även antalet repetitioner av par i
sekvensen presenteras här. Om korsreagens råder så noterades dessa arter här.

4. Resultat och diskussion

4.1 Det framtagna primerbiblioteket

Det färdigställda primerbiblioteket innehåller primerpar. Det innehåller både primerpar som har tagits
fram via litteratur och genom in silico design, vilket som gäller framkommer i valideringsarket -
Slutgiltliga_primers. Respektive primerpar täcker olika organismgrupper av intresse, vilka arter som
täcks av ett specifikt primerpar framgår även detta i samma valideringsark.

I Slutgiltliga_primers presenteras de primerpar som utöver att ha goda resultat i korsreagensanalysen
även uppfyller tillräcklig andel av 3.3.1.2 Med avseende på termodynamiska egenskaper. Detta
valideringsark är också det slutgiltliga resultatet och hittas i Appendix under Slutgiltliga_primers.
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Tabell 1: Sammanfattning av primerbibliotekets innehåll med avseende på arter.
Organismgrupp Antalet täckta arter Antalet arter av intresse**

Cestoda 262 *

Trematoda 222 *

Nematoda 247 *

Protozoa 31 *

Entamoeba 9 11

Fasciola 2 2

Giardia 4 8

Trichinella 10 12

* För denna organismgrupp fanns inte särskilda arter av intresse, utan målet var enbart att maximera
antalet täckta patogena arter inom gruppen.
** Denna kolumn innefattar arter som ansetts vara relevanta och som vi sökt primers för, men inte
nödvändigtvis hittat ett primerpar som täcker. Detta kan bero på bland annat bristande litteratur eller
sekvenser i NCBI. Det kan även vara så att primerpar för dessa organismer inte blivit godkända vid
valideringen till följd av ofördelaktiga termodynamiska egenskaper eller korsreagens.

Tabell 2: Sammanfattning av primerbibliotekets innehåll med avseende på primers.

Organismgrupp

Antal specifika

primerpar

Antal generella

primerpar

Antal undersökta icke-godkända

litteraturprimers *

Cestoda 12 14 2

Trematoda 0 1 9

Nematoda 22 26 43

Protozoa 4 2 0

Entamoeba 4 2 21

Fasciola 2 0 2

Giardia 5 0 12

Trichinella 0 2 11

Totalt 60 47 100

* Dessa primerpar har inte blivit godkända till följd av ofördelaktiga termodynamiska egenskaper
eller korsreagens, men har fungerat väl i de studier som de presenterats i.
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4.2 Begränsningar vid framtagning av primerbibliotek

4.2.1 NCBI:s datamängd och dess expansion

Respektive primer i biblioteket matchar endast mot sekvenser i NCBI:s nucleotide databas, vilket
betyder att det finns ett visst mörkertal på organismer som inte testats för korsreagens. Det finns till
exempel organismer som inte är sekvenserade eller specifika målsekvenser för organismer som saknas
i databasen. Efter denna studie kommer fler sekvenser laddas upp i NCBI:s databaser men inte ingå i
den utförda korsreagensanalysen. Endast arter som finns annoterade för en viss gen, vid tiden
korsreagensanalysen utfördes, är de arter vi kan garantera täcks eller inte täcks in silico. Detta gäller
såväl oönskade organismer som målorganismer och påverkar det framtagna primerbibliotekets
täckning av organismer. Detta är något som är viktigt att ha i åtanke när primerbiblioteket används.

4.2.2 In silico primerdesign kontra in vitro

Under vårt arbete har ett stort antal framtagna primers från litteraturen inte uppfyllt kraven från
antingen 3.3.1 Kriterium för Primers eller för att de korsreagerar med oönskade organismer. Ett urval
av dessa bortfallna primers har dykt upp i åtskilliga fall under projektets gång. Primerpar av denna typ,
som fungerar bra in vitro men sämre in silico, finns inte med i vårt resultat och uppmärksammar
begränsningar med in silico primerdesign. Detta tyder på avsaknad av strikt korrelation mellan
prestationsförmågan hos en primer mellan de olika valideringsmetoderna, in vitro och in silico.

Enligt vår bedömning är det lämpligt med en undersökning i form av in vitro validering utöver det
som utförts inom ramarna av detta projekt.

4.3 Undantag då termodynamiska egenskaper nedprioriteras

4.3.1 Cross dimer

I ett undantagsfall har ett primerpar godkänts trots ett cross dimer-värde utanför kriteriumgränsen.
Fallet gäller primerparet vid namn cp-I·(Pozio, Zarlenga. 2019). Att vi gjort bedömningen att ta med
detta primerpar ändå beror på att prestandan i övrigt är mycket god och att det överskridna värdet rör
sig om mindre än en decimal (0.03). Utöver detta fanns svårigheter i att hitta lämpliga primers för att
täcka de berörda arterna, både inom litteraturen och vid in silico design, vilket lett fram till denna
bedömning.
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4.3.2 Primer smälttemperatur

Undantag i krav på smälttemperatur görs för de tre primers vid namn A.magnaF1 (Bohórquez et al.
2015), g/f (Shang et al. 2019), och m/r (Shang et al. 2019). I de tre fallen är primerparen, som
respektive ovanstående primer tar del av, mycket specifika och därmed värdefulla vid artbestämning.
Den senare nämnda primern underskrider gränsen för godkänt med 0.25 ℃, den tidigare med 2.68 ℃.
På grund av dessa omständigheter har vi gjort bedömningen att dessa primers får vara med i
primerbiblioteket trots sina bristfälligheter. Den förstnämnda primern underskrider temperaturen med
ett högre värde än övriga på 6.78 ℃. Detta värde är markant lägre än önskvärt, men på grund av dess
specificitet i kombination med den prestation som angetts i dess ursprungsartikel, Shang et al. (2019),
har bedömningen gjorts att den trots detta får vara med i primerbiblioteket.

4.3.3 Primer längd

Tre undantag har gjorts gällande kriterier för primerlängd, där en primer i primerparet är två baser kort
och de övriga primerparen innehåller två enskilda primers som är en bas för långa. Primern vid namn
Af (Geurden et al. 2008) är 2 baser för kort enligt kriterium. Innebörden av detta är att specificiteten
enligt litteraturen kan vara något begränsad. Påståendet motbevisades dock enligt vår
korsreagensvalidering och utgör därför inte problem, specificiteten bedöms vara god. De två
ytterligare primerparen som noterats överskrida gränsen med en bas är Tp-F (Zhu, GQ., Li, L.,
Ohiolei, J.A. et al. 2019) och Th-F (Zhu, GQ., Li, L., Ohiolei, J.A. et al. 2019). Detta kan enligt
uppgifter ge något sämre effektivitet men innebära en bättre specificitet, vilket speglas i att vardera
primerpar enbart täcker en art. Eftersom att effektiviteten inte kan undersökas in silico, har beslutet
tagits att tillåta dessa primerpar att vara med i primerbiblioteket för att senare kunna undersökas in
vitro.

4.4 Svårigheter med att täcka efterfrågade arter

Alla efterfrågade arter, arter som noterats under kartläggningen, inom organismgrupper som var av
intresse täcks inte av det framtagna primerbiblioteket, Slutgiltliga_Primers se Appendix. Att så är
fallet beror på några olika aspekter.

En aspekt är att intresseområdet är för stort för att möjliggöra ett sådant resultat. Med andra ord är
antalet arter som finns inom vissa organismgrupper, som exempelvis Nematoda, för många för att vi
inom tidsramen skulle hinna designa och validera primers för alla involverade arter. En annan
anledning till att täckningen inte är fullständig beror av vilken utsträckning housekeepinggener har
funnits tillgängliga. Dessa är nödvändiga inte endast för att hitta ett primerpar som täcker in en önskad
art utan dess särskildhet är dessutom nödvändig utifrån fallet att en specifik detektion av en art är
önskad. I några fall har vi funnit primerpar som täcker in ett större antal arter inom en organismgrupp
och sedan funnit ett ytterligare primerpar som endast täcker en av de föregående arterna, passande för
artbestämning. Problematiken är att detta inte varit genomförbart för alla arter då specificiteten av
primerparen inte varit tillräckligt god för att möjliggöra det. Detta till följd av att specificiteten av
genen som ligger till grund för primerdesignen haft en begränsning i dess särdrag. Den har i flera fall
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inte varit tillräckligt unik för att matcha en enda art eller ett enda släkte. Vi kan specificera exakt vilka
arter som en primerdesign ska täcka, men inte utesluta arter som vi inte vill inkludera i täckningen.
Därför har egendesignade primers en tendens att bli ospecifika. Följden blir att processen att ta fram
egendesignade primers för en specifik art eller grupp av arter blir tidskrävande och i vissa fall har
därför inte önskat resultat nåtts. I andra fall har problematiken grundat sig i att tillgängliga gener som
använts för design har varit för korta, så kallade shotgunsekvenser. Resultatet skulle kunna medföra att
primerpar även i sådant fall blir ospecifikt och inte matchar önskad omfattning av arter.

Om diskussionen kring housekeepinggener tas ett steg längre till en diskussion kring evolution ser vi
också en tendens. En organismgrupp som varit svår att hitta välfungerande primerpar till var
Entamoeba. En skulle kunna tänka sig att problematiken med korsreagens har att göra med att en
housekeepinggen ingår i för många arters genom och att primerparet därför blir ospecifikt. Om
evolution inte skett i samma utsträckning hos olika arter av intresse och deras housekeepinggener
därför inte skiljer sig så mycket åt skulle detta innebära att det är svårare att ta fram en specifik primer
för endast av de olika arterna, däremot skulle det vara en fördel om det önskade primerparet skulle
täcka in många arter eller till och med många olika organismgrupper.

4.5 Metod för provhantering med okänd artsammansättning

Det finns ingen metod för artbestämning som är heltäckande och som fungerar i alla situationer.
Applicering av metoder kommer behöva anpassas efter situation och bör inte vara statisk för att uppnå
optimalt resultat. Därav har vi valt att föra en diskussion kring flera olika arbetssätt som tillsammans
bör täcka flertalet problem som kan uppstå vid artbestämning, i de fall morfologiska studier inte är
tillräckligt. Dessa metoder är utbrett använda i litteraturen och beprövade i våtlabb. Tre olika
tillvägagångssätt kommer diskuteras mer ingående, Sanger-sekvensering, high-throughput metoder
och mer genusspecifika metoder som gemensamt avslutas med gelelektrofores. Det framtagna
primerbiblioteket kan användas för samtliga metoder, men bör appliceras olika beroende på situation.

Samtliga metoder kräver att det erhållna genetiska materialet från träckprover först och främst har
isolerats. I rapporten har vi lagt mindre fokus på detta då vi anser att det inte är relevant för projektets
mål eller utskrivet i beställningens specifikation. Utvecklade protokoll för cellisolering och DNA
extraktion finns beskrivna i flera av rapportens refererade artiklar.

Efter att nukleotidsekvenserna har isolerats sker PCR amplifiering för att erhålla en större mängd
kopior av målsekvensen. Detta lägger grunden för artbestämningar och utförs olika beroende på senare
använd metod. Diskussioner framöver kommer övergripande gå igenom hur primerbiblioteket bör
användas i dessa situationer.

Det avslutande steget innan ett resultat kan uppnås är att använda amplifikatet från PCR. Detta steg är
det som skiljer sig åt mest mellan metoderna. Generellt finns två vägar att gå:

1. Amplifikatet sekvenseras och den exakta målsekvens erhålls. Denna sekvens används för
identifiering och artbestämning. Enklast är att använda en databas för att söka upp och matcha
innehållet i provet med redan sekvenserade nukleotider. Detta kan exempelvis göras via
NCBI:s Nucleotide BLAST funktion (Nucleotide BLAST, u.å). Då tilldelas ett E-värde och en
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procentuell identitet mellan sekvensen och sekvenser i databasen som kan användas för
artbestämning. Detta kräver att arterna i provet sedan tidigare har sekvenserats och laddats
upp i databasen.

2. Amplifikatet används och kan eventuellt bearbetas ytterligare via exempelvis
restriktionsenzymer, PCR-RFLP. Generellt avslutas dessa metoder med gelelektrofores där
nukleotider med förutsagda längder kan identifieras på gelen och därav artbestämmas.

Figur 2: Flowchart över olika tillvägagångssätt vid prover som ej är morfologiskt identifierbara. En
utförlig diskussion finns under rubrik 4.5 Metod för provhantering med okänd artsammansättning.

Flowchartern skapades i Lucidchart (www.lucidchart.com).
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Tabell 3: Föreslagna generella primerpar för provhantering vid okänt genus
Organismgrupp Föreslaget generellt primerpar

Cestoda Ces-21-X5-Y F & Ces-21-X5-Y R

Trematoda SPIR1 & SPIR2 (Brian A. Stacy et al. 2010)

Nematoda TS2GF & TS2GR (D. Tapia-Escárate et al. 2020)

Protozoa Pro-21-X5 F & Pro-21-X5 R

Entamoeba EDF3 & EDR3 (Ali, Roy. 2020)

Fasciola *

Giardia *

Trichinella cp-I·F &  cp-I·R (Pozio, Zarlenga. 2019)

* För denna organismgrupp finns inte ett generellt primerpar

4.5.1 Sanger-sekvensering

Sanger-sekvensering har lagt grunden för sekvensering och används än idag för att validera nya
sekvenseringsmetoder och nya forskningsresultat innan publicering (Beck et al. 2016).
Sekvenseringsmetoden anses vara noggrann och ger korrekt resultat med få felaktigheter. Med tiden
har Sanger-sekvensering utvecklats och är idag mer automatiserad och tidseffektiv än tidigare.
Grundprincipen är enkel att förstå och den ekonomiska tröskeln för att börja med Sanger-sekvensering
är relativt låg. Det går att göra sekvenseringen själv eller beställa sekvenseringen externt från ett
företag med nödvändig infrastruktur.

Största begränsningen med Sanger-sekvensering är att den bara går att applicera på prov med en
sekvens från en enskild art. Är PCR amplifikatet en blandning av sekvenser från flera arter är det
omöjligt att erhålla ett resultat. När Verweij et al. (2001) undersökte och artbestämde entamoebor med
prov från infekterade människor utfördes PCR med genus specifika primers som amplifierade SSU
rRNA genen. Det upptäcktes att 3 av 15 prover innehöll amplifikat från fler än en art av entamoeba
trots att mikroskopi enbart kunde uppvisa en typ av cyst. Dessa tre prover kunde inte användas
ytterligare (Verweij et al. 2001).

Ska Sanger-sekvensering användas för att artbestämma ett träckprov krävs det därav att isolering och
amplifiering sker på artspecifik nivå. Detta kan göras med artspecifika primers som redovisas i det
bifogade primerbiblioteket, se bilaga Slutgiltliga_primers i Appendix. Andra alternativ och metoder
för att undvika scenariot och erhålla ett resultat med prover innehållandes en blandning av parasiter
rekommenderas, såsom high-throughput sekvensering eller mer genusspecifika metoder som avslutas
med gelelektrofores.

27



21-X5
Självständigt arbete i molekylär bioteknik

4.5.2 High-throughput sekvensering

High-throughput sekvensering, HTS, eller next generation sekvensering, NGS, kan på samma sätt som
Sanger-sekvensering rikta in sig på en specifik gen och sekvensera denna, genom ett så kallat
amplifikatbibliotek. Den stora fördelen med NGS är att flera olika arter kan sekvenseras simultant om
det genetiska biblioteket, som måste prepareras innan sekvensering, är förberett på ett sätt som tillåter
detta (Seesao et al. 2017).

Genom ett amplifikatbaserat NGS protokoll kunde Chaorattanakawee et al. (2021) identifiera olika
bakterier av släktet Rickettsia i prover från gnagare, hundar, katter och boskap. Först amplifierades
målsekvenser med real-time PCR. Amplifikatet fragmenterades sedan till kortare sekvenser då
nukleotiderna var för långa för att kunna sekvenseras av instrumentet. Slutligen gjordes fragmenten
kompatibla med sekvenseringsinstrumentet genom att fästa specifika primers till sekvenserna, så
kallade adaptors. Det sistnämnda steget utfördes enligt ett protokoll som kom bifogat med ett
biblioteks prep kit, i detta fall från Illumina (Chaorattanakawee et al. 2021).

I en liknande studie av Cannon et al. (2016) kartlades biodiversiteten runt Cuyahoga River med hjälp
av environmental DNA, eDNA, och specifika arter kunde identifieras. eDNA är rester av DNA som
kan hittas utanför organismer i exempelvis vatten eller jord. Först amplifierades sekvenser genom 12
olika PCR körningar på varje prov, med ett unikt generellt primerpar per körning. Primerparen
amplifierade ett helt släkte eller genus av organismer per körning. Sedan bearbetades proven vidare
genom att slå samman alla provers amplifikat och ytterligare en gemensam körning PCR utfördes.
Denna gång innehöll primerparen adaptorsekvenser för att göra amplifikatet kompatibelt med
sekvenseringinstrumentet, och barcodes på 5’-änden (Cannon et al. 2016). Barcodes används för att
reducera sekvenseringsfel (Ståhlberg et al. 2016), för att lättare kategorisera vilka amplifikat som kom
från vilka primers och för att underlätta datahanteringen i senare steg. Barcodes är korta sekvenser
som kan läggas till på 5’-änden av primers och är vanligt förekommande inom eDNA studier.

Gemensamt för båda dessa exempelstudier är att man börjar med att amplifiera målsekvenser ur det
isolerade DNA:t med hjälp av generella primers och standard PCR. Under detta amplifieringssteg eller
vid senare arbete görs amplifikatet kompatibelt med NGS instrumentet för att sekvenseringen ska
kunna genomföras. Innehåller träckprovet flera olika parasiter från släkten och stammar med stor
artrikedom och stora morfologiska liknelser kan NGS användas, exempelvis för nematoder,
trematoder och protozoer. Ett utförande där generella primerpar, från det framtagna primerbiblioteket,
används för att producera ett amplicon bibliotek möjliggör artidentifiering genom NGS på fler än en
art samtidigt. Detta tillvägagångssätt är bättre lämpat än Sanger-sekvensering om proven innehåller
fler än en art och kan fastställa att allt genetiskt materialet kan sekvenseras och identifieras.

Som tidigare nämnt är Sanger-sekvensering ansedd att vara en exakt sekvenseringsmetod med få
sekvenseringsfel. Kliniska studier som använder sig av HTS validerar därav resultatet med hjälp av
Sanger-sekvensering. Det finns indikationer på att NGS fungerar minst lika bra som
Sanger-sekvensering. Beck et al. (2016) har sammanställt 4 tidigare studier på ämnet. Utav 1234
unika DNA sekvenser från NGS var det bara en som inte kunde valideras av Sanger-sekvensering i
efterhand. Beck et al. (2016) utförde dessutom sin egna validering på en större mängd data som visade
liknande resultat, 99,965 procent av de unika DNA sekvenserna validerades korrekt. Exkluderas
valideringssteget med Sanger-sekvensering i ett protokoll kan man arbeta billigare och mer effektivt
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med NGS då Sanger-sekvensering ofta blir en flaskhals som inte klarar av att validera den stora
mängd data som HTS genererar.

NGS instrument är kapabla till att generera miljarder sequencing reads i en körning (NC State
University u.å). Inte nog med att detta genererar en stor mängd relevant data, den är oftast otrolig
komplicerad och svårhanterad och innehåller irrelevant data (Watson 2014). Första steget efter
sekvensering är att utföra en kvalitetskontroll och ta bort reads som inte är användbara. Alla reads är
inte av högsta kvalité med sekvenser som blivit kontaminerade av exempelvis de instrumentspecifika
adaptorerna och bör därför tas bort (Zhou & Rokas 2014). Det är också vanligt att man i sin pipeline
tar bort reads utifrån dess beräknade kvalitetspoäng, Q-score (Watson 2014). För att NGS ska vara
välfungerande krävs det därav en bra förståelse för hur instrumentet fungerar och hur datan bör
hanteras för att uppnå optimalt resultat. Detta kan automatiseras till en viss grad med hjälp av
mjukvaror men kan ändå komma att bli det mest tidskrävande steget (Vincent et al. 2017).

Den största nackdelen med HTS är kostnaderna. Att ha nödvändig hårdvara inom företaget kan tyckas
vara överflödigt då priserna för instrumenten är höga. Ett alternativ blir då att skicka proverna till ett
företag. För MiSeq kan kostnader per sekvenserad flow cell variera mellan $625-$1900 beroende på
antal reads (NC State University u.å). Detta är den främsta anledningen till att HTS inte appliceras i
samtliga fall. En möjlighet är att skicka in flera okända prover samtidigt för att minska kostnaderna
eftersom utgiften för enskilda artidentifieringar annars blir väldigt stor. Finns det inget stort
kontinuerligt behov av att kunna sekvensera flera oidentifierbara arter samtidigt är de andra metoderna
billigare att använda sig av.

4.5.3. Gelelektrofores

Gelelektrofores kan användas i många situationer. Metoden är ofta billig men kräver tekniska
kunskaper och är tidskrävande. Har man ett prov med okänd sammansättning men en föraning om
genus så fungerar en multiplex, ibland tillsammans med nested, PCR metod som sedan separeras på en
gel. Metoderna är vanligt förekommande vid specifik artbestämning, exempelvis vid trikinanalys eller
för att identifiera morfologiskt identiska entamoebor. Ibland krävs det restriktionsenzym i samband
med PCR, PCR-RFLP, för att skilja mellan sekvenserna. Detta finns det exempel på i en artikel
publicerad av Zarlenga och Pozio (2019) där de arbetar med artbestämning inom trichinella genus
(Pozio & Zarlenga 2019). Med multiplex PCR innehållandes fem primerpar och uppföljande
gelelektrofores artbestämdes ett flertal arter. Två oidentifierade arter kvarstod då de var av samma
produktlängd efter PCR. Med hjälp av restriktionsenzymer fragmenterades produkterna ytterligare och
produkterna kunde särskiljas på en gel.

I det fallet då gelelektrofores används för artbestämning är en mer utvecklad PCR metod, som nested
och multiplex, att föredra vid ett färdigt protokoll. Detta eftersom de olika primerparen kan bilda
primer dimers. Det är alltid möjligt att köra primerparen i separata PCR reaktioner, vilket tar längre tid
men ger ett tillförlitligt resultat. För att lyckas med gelelektrofores krävs det tydliga produktlängder
och ett primerpar man vet binder till efterfrågade templat. Produktlängderna får inte heller vara för
olika då det gör det svårt att få ett tydligt resultat på gelen. Det finns också en begränsning i antal
brunnar man kan använda, vilket innebär att om man misstänker att det finns väldigt stor variation i
provet kan t.ex. NGS vara mer fördelaktigt. Ett problem med gelelektrofores är att en korsreagens kan
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vara svår att upptäcka om produktlängden liknar ett av templaten som kan förekomma i
undersökningen. Detta kan leda till falskt positiva resultat, vilket kan säkerställas med NGS eller
Sanger-sekvensering. Detta är dock ett relativt stort extra steg som kan anses vara överflödigt.

5. Avslutande ord

Vi har tagit fram ett primerbibliotek som idag täcker in 789 arter efter in silico validering. Möjligheten
att täcka in fler arter, och hur man identifierar arter i blandade prover med hjälp av NGS och
gelelektrofores har beskrivits i rapporten, under avsnittet 4. Resultat och diskussion. En etisk analys
har även genomförts med avseende på identifiering och bekämpning av parasiter. Det som kvarstår
innan vårt primerbibliotek kan tas i bruk är att utvärdera våra framtagna primerpar i våtlab.

6. Tillkännagivande

Författarna av denna rapport vill tillägna särskilt tack till vår handledare Daniel Jones och vår
beställarrepresentant Daniel Larsson för vägledning under projektets gång. Författarna vill även rikta
ett tack till Karin Schölin Bywall för återkoppling och svar på funderingar kring etik. Utöver detta vill
författarna tacka Vidilab för en intressant frågeställning och rikta ett särskilt tack till Alice Anlind.

Vi vill också rikta ett tack till Biorender för ett användbart visualiseringsverktyg. Figuren som pryder
framsidan producerades genom biorender.com.
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8. Bilaga A - Etisk analys om parasitbekämpning

“My initial response was my now famous slogan ‘Equal Rights for Parasites!’ Upon
further pondering, I concluded that not only are they equal, but that parasites are greater
than equal! Parasites are the majority of species on Earth. Furthermore, if they really are,
then most biological knowledge stems from studying the minority of species… My
version of an Einsteinian trip was to imagine that I was travelling through our biosphere
riding on parasites. What I saw was astounding; I saw very clearly that parasites were
running the world, holding it together and managing it” - Donald A. Windsor (1999)

Parasiter som grupp är tämligen outforskade med tanke på den stora mängden organismer som faktiskt
ingår och hur mycket de faktiskt påverkar vår värld. Det uppskattas till exempel att det finns ungefär
300 000 arter av parasitiska maskar som lever i ryggradsdjur, men parasiterna i sin helhet är många,
många fler (Dobson et al. 2008). Det finns ett fåtal experter inom området parasiter och den allmänna
kunskapen om parasiter, deras resistans och behandlingsmetoder är inte vedertagen. Mängden
parasiter och hanteringen av parasiter ser väldigt olika ut i världen och ger därför olika förutsättningar
för bekämpning. Med detta uppstår etiska funderingar. Vem är det som har ansvar för att förhindra
smittspridningen? Kan en begära att någon utan ekonomisk möjlighet prioriterar en sådan sak som
hållbar parasitbehandling i förstahand? Har en denna skyldighet mot sina medmänniskor?

För att förhindra spridningen av patogena parasiter används ofta stora mängder läkemedel i
förebyggande syfte. Detta har fått som konsekvens att resistensen mot dessa läkemedel ökar vilket
leder till fler sjuka djur som inte kan behandlas. Ett exempel på det finns i artikeln skriven av Besier
och Love (2003). Benzimidazole och Levamisole är två läkemedel som används till får för att
bekämpa nematoder i Australien. I artikeln beskriver Besier och Love hur en stor resistans har
utvecklats mot dessa två läkemedel på grund av överdriven användning. Information om alternativa
behandlingsmetoder mot parasiter är bristfällig på många platser runtom i världen, vilket medför att
resistensproblematiken kvarstår trots att man varit medveten om problematiken i många år. Den
ökande resistensen har medfört att på vissa platser är problemen med sjukdomar orsakade av parasiter,
lika stora som innan man började behandla med läkemedel (Molento 2009).

8.1 Parasiters negativa effekter på sin omgivning
En stor begränsning för djurproduktion är parasiter med idisslare som värd. Detta på grund av att dess
smitta orsakar till exempel minskad viktökning och djurdödlighet, vilket medför produktionsförluster
(Molento 2009). Globalt är parasiter en av de största djur- hälsobegränsningarna för fattiga (Perry et
al. 2002, Molento 2009) och kan orsaka stora ekonomiska förluster. Den procentuella finansiella
förlusten för en parasitinfektion i nötkreatur beräknades år 2019 till 17,19 procent per kreatur (Rashid
et al. 2019). Samma studie visade att förlusterna berodde på att djuren infekterats av parasitarter som
orsakat allt från minskad viktuppgång, mjölkproduktion och fruktbarhet, till ökad dödlighet hos
boskapet. Behandlingskostnader var även de en del av förlusten. Något viktigt att ha i åtanke är att för
ett stort företag kan en förlust på 17 procent vara en stor ekonomisk börda, men för en familj kan en
parasitinfektion vara allt som skiljer dem från svält.
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Parasiter påverkar värdens välmående och en parasitinfektion kan orsaka stort lidande för denne, både
direkt och indirekt (Roger 2008). Utan tillgängliga mediciner för att bekämpa patogena parasiterna
kan en familj tvingas välja mellan svält och sjukdom. Detta då exempelvis ett djurbestånd måste
slaktas för att förhindra spridning, eller en människa riskera att insjukna i en parasitsjukdom som
kanske inte kan botas. Som exempel visade en studie av 11 stycken parasitburna sjukdomar att dessa
orsakade cirka 23,2 miljoner fall årligen, och detta var bara bland människor. Aspekterna svält,
sjukdom, lidande och medicinering är viktiga att ha i åtanke då man diskuterar etik i samband med
behandling av parasiter. Att inte göra något för att förhindra parasitsjukdomar är svårt att se som etiskt
försvarbart. Ska en familj behöva välja mellan svält och sjukdom? Frågan borde istället vara hur vi
kan förhindra sjukdomar orsakade av parasiter på ett hållbart sätt där de mest utsatta inte drabbas i
störst utsträckning. En åsikt är att människor som inte riskerar svält eller att dö av insjuknande har ett
större ansvar i frågan. Däremot kan det tänkas vara desto viktigare att smittspridningen bromsas i just
de områden som drabbas värst eftersom det är i dessa områden även kommer generera störst skillnad.

Mångfalden och förekomsten av parasiter som påverkar boskap är idag hög i tropiska och subtropiska
områden medan skadorna är tydligast i tempererade områden under sommarbetet (Molento 2009).
Globaliseringen och en ökande djurimport gör att den stigande spridningen av parasitarter är ett
växande problem i världen (Robertson et al. 2014). På grund av den stora spridningen är det också
viktigt att de lösningar som tas fram har en global utgångspunkt. Att kunna samarbeta internationellt
för att förhindra spridningen av både parasiter och resistans är svårt. För att lyckas gäller det att så väl
nation som företag och individ tar sitt ansvar. Det kan vara allt från att undersöka djur för parasiter
innan import, sprida information om resistens eller att undvika onödig läkemedelsanvändning. Utan en
gemensam plan kommer vi få en ökande spridning av patogena parasiter som följd. Alla människor
har idag inte den kunskap och de resurser som krävs för att kunna hantera det eskalerande problemet
med patogena parasiter och det blir därför ännu viktigare med ett globalt samarbete och en
övergripande plan att arbeta enligt. Problematik uppstår vidare i vems ansvar det är att göra upp en
sådan plan och hur den bör utformas. Ska samma sak gälla för alla berörda eller ska någon ta ett större
ansvar? Är det möjligt att spegla ansvarstagande i förhållande till möjligheter och ändå få de resultat
som är önskvärda?

8.2 Parasiters positiva effekter på sin omgivning
Parasiter finns naturligt överallt runtomkring oss och deras känslighet för förändringar i sin omgivning
gör att de till exempel kan användas för att analysera miljöförändringar (Sures et al. 2017). Vissa
parasiter är mer skadliga än andra, vilket innebär att en jämn nivå av andra parasiter kan förhindra att
inte mer skadliga parasiter tar över (Nixon et al. 2020). För ett djur eller människa med en liten mängd
mindre skadliga parasiter kan parasiterna bidra till att aktivera immunförsvaret och på så sätt istället
skydda mot andra sjukdomar (Ashby & King 2017). Andy Dobson et al. (2008), skriver i sin artikel
att på grund av den koppling som parasiter har till stor del av näringskedjan så kan en utrotning av
dessa parasiter få oväntade kostnader för hälsa och livskvaliteten hos många frilevande arter. Den
största positiva effekten med att ha en diversitet av parasiter är att patogena resistenta parasiter
förhindras att ta över tomma nischer. Är det tillåtet att göra bedömningen att det är okej att utrota
parasiter för vi ser vårt eget välmående som viktigare? Vad får det för effekter i längden när vi ändrar
den naturliga artsammansättningen? Något som är viktigt att komma ihåg är att det sätt vi har
djurhållning idag inte är naturligt, och många av de patogena parasitutbrott vi ser är när vi håller stora
mängder djur på samma yta, är något som vi inte skulle se om djuren levde i det fria och kunde vandra
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fritt (Widstrand et al.). På så vis är vi redan skyldiga till att bidra till de stora problem med patogena
parasiter som finns idag.

8.3 Metoder för bekämpning av parasiter
Sjukdomar som orsakas av mikrober och andra mindre organismer som kan överföras mellan
människa och andra ryggradsdjur kallas för zoonotiska sjukdomar. Det kan vara sjukdomar orsakade
av allt från virus, bakterier, och parasiter. År 2011 uppskattades det att runt 60 procent av alla
mänskliga sjukdomar är zoonotiska och har alltså spridits från djur till människa (World Health
Organization 2011). För att minska mänskligt lidande så finns det ett intresse av att kunna bekämpa
just zoonotiska sjukdomar, och därmed parasiter. Att även kunna behandla djur för parasitinfektioner
och minska deras lidande kan även det ses som något positivt och något som bör göras när det är
möjligt.

Ett problem som uppstår vid stor användning av anthelmintics, läkemedel mot masksjukdomar, är att
det utvecklas en resistens (Ihler 2010). Resistens är ett irreversibelt problem, när den väl finns går den
inte att ta bort (De Graef et al. 2013). De alternativ som finns då är att ta fram nya läkemedel och att
försöka sakta ned den utvecklingshastighet som resistensen har. Det huvudsakliga sättet att bromsa
utveckling av resistens är att minska användandet av aktuella läkemedel och se till att när man
använder läkemedel att man inte underdoserar (De Graef et al. 2013). För att möjliggöra detta måste
det dras en gräns på vad som är nödvändig behandling och vad en kan klara sig utan. Hur mycket
lidande kan accepteras för att öka livslängden på ett läkemedels effektivitet? Ett enklare sätt att
angripa problemet är att föra en diskussion kring hur vi undviker onödig användning när dessa
läkemedel faktiskt inte behöver användas.

En potentiell lösning är att förebygga infektioner genom vaccinering. Det finns flera praktiska
problem som behöver lösas för att detta ska vara möjligt. Ett av problemen är att få en tillräckligt stor
mängd av den parasiten som man vill skapa vaccinet mot, vilket är en viktigt komponent i vaccinet,
men att försöka odla upp parasiten är inte särskilt enkelt (Claerebout & Geldhof 2020). I dagsläget
finns det endast 3 vacciner på marknaden som används till idisslare mot parasiter (Claerebout &
Geldhof 2020).

Inom djurhållning spelar ekonomiska faktorer alltid in. Det kan uppstå problem om kostnaderna blir
för höga. Att ta fram ett vaccin tar lång tid och kräver pengar. Det är svårt att begära eller motivera
någon till att stå för dessa kostnader utan att de också ska kunna få ut någon form av vinst. Eftersom
företag är vinstdrivande så finns det motivation att ta fram vaccin om det finns en efterfrågan, inte i
sig för att det finns ett problem med parasiter. För att förstå vilka enorma summor det handlar om
kostar det ungefär 50-100 miljoner dollar att ta fram ett nytt läkemedel mot parasiter för djur, mellan
300-800 miljoner dollar för ett vaccin som kan användas på människor och ungefär 2,5 miljarder
dollar för att ta fram ett helt nytt läkemedel mot parasiter som kan användas på människor (Srivastava
et al. 2016, Nixon et al. 2020). Inget företag kommer därför försöka ta fram ett nytt vaccin eller
läkemedel om de inte vet att det finns pengar för att täcka produktionskostnaden. När väl ett vaccin
tagits fram finns också en risk att doserna säljs för dyrt och endast individer med god ekonomi får
tillgång till vaccinet och utnyttja lösningen. Risken då är att det skapas större klyftor mellan
ekonomiskt beroende och oberoende individer, till exempel stora företag och familjer. Dessutom
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kommer de som inte har råd eller tillgång till vaccin att fortsätta med tidigare behandlingsmetoder,
vilket innebär att problemet med resistens kvarstår.

Enligt en studie av Groenendaal et al. (2015), där de undersökte kostnader och vinst för vaccinering
mot en bakterie så kunde de tydligt se att det fanns en nettovinst i att vaccinera gentemot att inte göra
det. Det skulle krävas en liknande undersökning för att se om ett visst parasit vaccin skulle ge samma
resultat, men studien kan ändå anses vara intressant. Om man jämför priset i artikeln med de priser
som finns för de tre parasitvaccinen som finns på marknaden idag, så ser man att de ligger inom
samma prisklass. I artikeln har de uppskattat priset till 12 dollar per vaccin, medan ett existerande
parasitvaccin som finns på marknaden kostar runt 21 dollar för full vaccinering (Hyperdrug,
Farmacy). Om man gör antagandet att framtida vacciner kommer kosta ungefär lika mycket så finns
en stor sannolikhet att köpa in vacciner inte behöver vara ett så stor ekonomiska börda trots allt. Det är
dock viktigt att notera att hittills har man endast lyckats ta fram 3 vaccin för parasiter, och ingen av
dessa kan idag användas på människor.

8.4 Effekter av olika bekämpningsmetoder
Det finns idag starka bevis för att förebyggande parasitmetoder i form av läkemedel eller annan
kemisk bekämpning inte längre fungerar (Mello et al. 2006, Molento 2009). Färre och färre
fungerande läkemedel tas också fram. Sedan 2000 har endast tre nya läkemedel mot parasiter kommit
ut på marknaden och ingen av dessa är idag godkända för att användas till människor (Nixon et al.
2020), kompletterande bekämpningsmetoder måste därför användas.

Att i första hand undvika behandling med läkemedel i preventivt syfte är en möjlighet för att förhindra
resistens, men det innebär också en ökad arbetsbörda för bönderna. Till exempel, för att undvika tunga
parasitangrepp är det viktigt att till exempel rotera betesmarkerna och att ha vinterbete där djuren får
äta rester från skörden kan bidra till att hålla nere parasit angreppen (Molento 2009). Ett annat sätt att
minska parasitangreppen är att hålla god hygien i hagarna och att särskilt skydda ungdjuren från tunga
parasitinfektioner för att ge dem tid att bygga upp ett grundläggande skydd, och på sätt i längden
minska förlusterna enligt Molento. Vaccinering och avling för parasitresistens är andra metoder som
föreslagits.

Problemen med tidigare nämnda lösningar på den ökande resistensen är att de är tidskrävande och
arbetstunga samt kräver ett stort ansvar från de enskilda djurägarna. Det har tidigare varit en markant
skillnad i effektivitet mellan traditionella metoder och läkemedelsbaserad parasitbekämpning, vilket
gjort att de tidigare inte setts som tillräckligt vinstgivande att inte använda läkemedel. I och med det
förändrade läget i världen med färre och färre läkemedel som faktiskt fungerar är det därför viktigt att
det tas fram policys, lagar och regler för hur parasitangrepp ska hanteras för att ge människor
incitament för att använda alternativa bekämpningsmetoder. För att det ska ske måste även
alternativen vara tillgängliga och praktiskt möjliga att genomföra för den enskilde eftersom det som är
bäst för samhället i stort inte alltid är bäst för den enskilde på kort sikt.

‘Target selective treatment’ TST är en alternativ bekämpningsmetod mot parasiter där endast en del av
det parasitinfekterade djurbeståndet behandlas. Genotyper som är läkemedelskänsliga bevaras
eftersom inte hela djurbesättningen behandlas och därmed förlängs den effektiva livslängden av
läkemedlet som används (Stafford et al. 2009). Största svårigheten med TST är att identifiera individer

39



21-X5
Självständigt arbete i molekylär bioteknik

som säkert kan lämnas obehandlade mot parasiter utan att riskera onödigt lidande för individen eller
risken att individen smittar andra. Möjligheten att hantera parasitinfektioner skiljer sig mellan
småbönder och storföretagare och det är därför viktigt att ta fram metoder som funkar även för den
enskilde individen.

Vid till exempel sekvensering och identifiering av parasiter krävs ofta utrustning och kunskap vilket
inte är lättillgängligt överallt och inte heller alltid billigt. Identifieringen bygger då ofta på att det finns
ett företag i närheten som tar emot prover för analys. En risk finns också att man börjar överanalysera
och djur antingen inte får den hjälp som behövs eller att man börjar medicinera mot ofarliga mängder
parasiter. En fördel med identifiering av prover är att många parasiter kan kännas igen morfologiskt
och identifiering behöver därför inte vara en särskilt dyr process. Genom att identifiera parasitarterna
kan man också bättre hantera parasitinfektioner eftersom man kan avgöra om det är en farlig patogen
parasitinfektion eller inte och på så sätt behandla med läkemedel grundat på fall till fall.

8.5 Hur ska vi tänka kring bekämpning av parasiter?
Parasiter finns överallt men i områden med dålig hygien och sjukvård, där fattigdom och undernäring
redan är ett problem är spridningen som störst (Smith Darr & Conn 2015). De som redan är utsatta
drabbas oftast i stor utsträckning och möjlighet till att kunna behandla parasitsjukdom i utsatta
områden kan vara skillnaden mellan liv och död.

Trots de stora effekterna av parasitsjukdomar fortsätter fallen att öka, till stor del på grund av dålig
sanitet, bristande utbildning inom hälsa, globalisering, omfördelning av befolkning,
resistensutveckling mot de läkemedel som brukas och dålig kontroll av hur väl insatta åtgärder faktiskt
fungerar och efterföljs (El Kouni 2002).

För att få bukt på problematiken med spridningen av patogena parasiter, behövs nya metoder för
bekämpning och identifiering av parasiter för att minska den onödiga användningen av läkemedel och
minska spridningen av resistens. För att problemet ska kunna lösas behöver vi se till det globala
perspektivet och möjliggöra för spridandet av information och tillgänglighet av lösningar.

När man bekämpar parasiter gäller det att vara medveten om att alla metoder som tidigare nämnts har
sina nackdelar och risker och att det inte är så enkelt, eller alltid det bästa att utrota parasiter. För att i
framtiden kunna hantera patogena parasitangrepp när det behövs, behöver vi alla ansvarsfullt arbeta
för att ta fram gemensamma, hållbara lösningar mot parasitangrepp som kan appliceras specifikt där
de behövs.
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9. Bilaga B - Författarnas bidragande
Författarnas namn har förkortats som följande:

- LA: Louise Andersson
- LB: Linde Brokmar
- KB: Karl Bylander
- NH: Nellie Henriksson
- MP: Magdalena Pölder
- KS: Klara Solander

Abstract KS

1. Introduktion KB (efter utdrag av NH & KS)
2.1 Parasiter och dess resistensutveckling KS & MP
2.2 Parasitgrupper som behandlas Text av NH & Figur av MP
2.2.1 Cestoda LA
2.2.2 Nematoda LB
2.2.2.1 Trichinella LB
2.2.2.2 Strongylidae MP
2.2.2.3 Oesophagostomum MP
2.2.3 Trematoda LB (efter utdrag av KB)
2.2.3.1 Fasciola KB
2.2.3.2 Paramphistomum KS
2.2.4 Protozoa LB
2.2.4.1 Giardia intestinalis KB
2.2.4.2 Entamoeba KB
2.2.5 Cystoisospora LA
2.2.6 Eimeria LA
2.3.1 Mikroskopi KB
2.3.2 PCR-baserade metoder KB
2.3.2.1 Real time PCR KB
2.3.2.2 Multiplex och Nested PCR KB
2.3.2.3 Restriction fragment length polymorphism-PCR KB
2.4.1 Gelelektrofores LB
2.4.2 Sanger-sekvensering LB
2.4.3 High-throughput sequencing LB
2.5 Primeregenskaper och dess påverkan vid PCR KS
3.1 Val av mjukvara NH
3.1.1 National Center for Biotechnology Information, NCBI LA
3.1.2 Clustal Omega LA
3.1.3 Korsreagensanalys och validering av primerpar NH
3.1.3.1 Korsreagensanalys NH
3.1.3.2 Termodynamisk validering NH
3.2.1 Kartläggning av intressegrupper KB
3.2.2 Tillvägagångssätt för framtagning av primerpar KB
3.2.2.1 Primerpar från litteraturen KB (reviderat av LB)
3.2.2.2 Primerpar designade in silico LA
3.3 In silico validering av primerpar NH
3.3.1 Kriterium för primers KS
3.3.1.1 Med avseende på korsreagens KS
3.3.1.2 Med avseende på termodynamiska egenskaper KS
3.3.2 Kvalificering till primerbibliotek NH
4.1 Det framtagna primerbiblioteket Text av NH, Tabeller av KS
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4.2.1 NCBI:s datamängd och dess expansion MP
4.2.2 In silico primerdesign kontra in vitro NH & KS
4.3 Undantag då termodynamiska egenskaper nedprioriteras NH & KS
4.3.1 Cross dimer NH & KS
4.3.2 Primer smälttemperatur NH & KS
4.3.3 Primer längd NH & KS
4.4 Svårigheter med att täcka efterfrågade arter NH
4.5 Metod för provhantering med okänd artsammansättning Text av LB, Figur av KB & Tabell av KS
4.5.1 Sanger-sekvensering LB
4.5.2 High-throughput sekvensering LB
4.5.3. Gelelektrofores LB (efter kort stycke av KB)
5. Avslutande ord LA
6. Tillkännagivande NH & KS
8. Bilaga A - Etisk analys om parasitbekämpning MP & LA

Hela rapporten korrekturlästes och reviderades av samtliga projektgruppsmedlemmar.
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10. Bilaga C - Innehållet i Elektroniskt Appendix

Elektroniskt appendix består av en separat zip-fil vars innehåll följer nedan.
Var rubrik syftar till namnet av en fil i elektroniskt appendix och under rubriken redogörs vad
respektive innehåller.

10.1 Aktivitetslista och tidrapportering
Här presenteras projektets tidsåtgång uppdelat per aktivitet. Allt presenteras i ett exceldokument med
olika flikar för respektive gruppmedlem. I aktivitetslistan framgår tidsåtgång, en beskrivning samt
vidare hänvisning till respektive aktivitets aktivitetsrapport.

10.2 Aktivitetsrapporter
Aktivitetsrapporter är en mapp innehållandes aktivitetsrapporter och ger mer detaljerad information
kring respektive aktivitet. I dessa redovisas aktivitetens syfte, tidsåtgång och vem aktiviteten gäller
för.

10.3 IndividuellaMål_Utvärdering
FIlen innehåller de individuella mål som satts upp under projektets startveckor. FIlen innehåller också
en utvärdering av respektive individuellt mål. Innehållet presenteras i tabellform.

10.4 Korsreagens_res
Mappen innehåller 11 mappar, en för varje organismgrupp som undersökts. Respektive mapp
innehåller textfiler för korsreagensanalys av respektive primerpar som godkänts för samma
organismgrupp.

10.5 PdfToTxtScript.py
Denna fil är ett pythonskript som tillåter användaren att göra om pdf:er innehållandes
korsreagensresultat från PrimerBLAST till en textfil. Här följer en kort liten guide:

Först måste användaren ladda ner korsreagensresultatet direkt från PrimerBLAST genom att trycka
ctrl+p. Pdf:en bör laddas ner i samma mapp som skriptet finns i. Starta sedan skriptet och filnamnen
skrivs in, inkludera .pdf. Ska flera pdf:er formateras samtidigt skrivs filnamnen in samtidigt och skiljs
på med hjälp av mellanrum. Finns ett exempel på hur namnen skrivs in när skriptet körs. Filerna
formateras nu om till en txt fil enligt förutbestämt format där onödig information tas bort. Viktigt är att
python paketet pdfplumber kan behöva installeras innan användning. Detta görs genom att öppna
kommandotolken (cmd) och skriva in “pip install pdfplumber”, utan citationstecken.

10.6 Referenser_till_Undersökta_primers
I filen står samtliga referenser nedtecknade för primerparen i Undersökta_Primers.
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10.7 Slutgiltliga_primers
Denna fil innehåller projektets resultat, alltså det primerbibliotek som tagits fram. Med andra ord så
presenteras här de primerpar som utöver att ha goda resultat i korsreagensanalysen även uppfyller
tillräcklig andel av Kriterium för primers- Termodynamisk egenskaper. För mer beskrivning av
kriterier och korsreagensanalys, se projektrapport. Primerbiblioteket redovisas i excel-format.

10.8 Slutgiltlig_poster_cmyk
Filen innehåller den poster som tagit fram som en förenklad presentation av projektresultat,
tillvägagångssätt och innebörd. Formatet är en pdf-fil med färger enligt cmyk-modell.

10.9 Undersökta_Primers
Filen innehåller alla de primerpar som hittats i litteratur. Dessa primerpar är alltså nödvändigtvis inte
godkända i korsvalidering och/eller uppfyller kriterium för termodynamiska egenskaper. Filen ger
inblick i vad som undersökts och innehåller primerpar som i litteratur har goda referenser och
informationen har därför tagits med i appendix. Innehållet presenteras i excel-format.
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