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Sammanfattning 
Beställningsfrekvensen för detektion av Trichomonas vaginalis samt Mycoplasma genitalium i 

Jönköpings län är låg jämfört med den för Chlamydia trachomatis och Neisseria gonorrhoeae.  

Både T. vaginalis och M. genitalium har associerats med infektion av humant papillomvirus 

(HPV) samt kan bland annat orsaka salpingit med infertilitet som potentiell komplikation.  

Patogenerna har även beskrivits öka risken för transmission av HIV. Syftet med studien var att 

detektera T. vaginalis samt M. genitalium med realtids-Polymerase Chain Reaction (PCR) för 

uppskattning av prevalens hos individer provtagna för C. trachomatis, N. gonorrhoeae samt 

HPV i Jönköpings län. Hos individer över 25 år, provtagna för C. trachomatis och  

N. gonorrhoeae, uppskattades prevalensen till 5,5 % för M. genitalium samt 0,13 % för  

T. vaginalis. Hos samma individer var prevalensen av C. trachomatis och N. gonorrhoeae  

4,5 % respektive 0,13 %. Prevalensen hos individer provtagna för HPV uppskattades till 2,3 % 

för M. genitalium samt 0,26 % för T. vaginalis. De slutsatser som dras är att relevans finns för 

en mer frekvent beställning av M. genitalium samt att analys för detektion av endast en patogen 

ej är optimal. Multiplex analys för detektion av sexuellt överförbara patogener föreslås.   

 
Nyckelord: sexuellt överförbara patogener, molekylärbiologi, Chlamydia trachomatis,  
Neisseria gonorrhoeae, HPV 
 



Summary 
Detection of Trichomonas vaginalis and Mycoplasma genitalium by Multiplex Real-Time 

PCR: A Prevalence Study in Jönköping County 

 

The request for detection of Trichomonas vaginalis and Mycoplasma genitalium in Jönköping 

County is low compared to Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae. Both 

T. vaginalis and M. genitalium have been associated with Human Papilloma Virus (HPV)  

infection and can cause infections such as salpingitis, potentially resulting in infertility. The 

pathogens have also been described to increase the risk of HIV transmission. The aim of this 

study was to detect T. vaginalis and M. genitalium by real-time Polymerase Chain Reaction 

(PCR) to estimate the prevalence among individuals tested for C. trachomatis, N. gonorrhoeae 

and HPV in Jönköping County. In individuals above the age of 25 years, tested for  

C. trachomatis and N. gonorrhoeae, the prevalence was estimated to 5,5 % for M. genitalium 

and 0,13 % for T. vaginalis. In the same group the prevalence of C. trachomatis and  

N. gonorrhoeae was 4,5 % and 0,13 % respectively. The prevalence in individuals tested for 

HPV was estimated to 2,3 % for M. genitalium and 0,26 % for T. vaginalis. Relevance of a 

more frequent request for detection of M. genitalium was concluded and single pathogen  

detection was not deemed to be optimal. Multiplex analysis for detection of sexually transmitted 

pathogens is encouraged. 

 
Keywords: sexually transmitted pathogens, molecular biology, Chlamydia trachomatis,  
Neisseria gonorrhoeae, HPV 
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Inledning 
Infektion orsakad av parasiten Trichomonas vaginalis är den vanligaste bland botbara icke-

virala sexuellt överförbara infektioner (STI) världen över. År 2008 uppskattades incidensen hos 

vuxna av World Health Organization (WHO) till 276 miljoner fall (7,8 %) vilket globalt sett 

gör T. vaginalis-infektion mer vanlig än klamydia, gonorré och syfilis tillsammans (1).  

Nationellt har prevalensen nyligen beskrivits ligga kring 0,16 % för kvinnor som besökt en STI-

klinik i Sverige samt 1,1 % hos kvinnor som slumpmässigt utvalts för provtagning oberoende 

av symptom. Prevalensen är inte lika frekvent beskriven för män (2-3). T. vaginalis-infektion 

har associerats med prematur födsel (4-5), infektion av humant papillomvirus (HPV) i cervix 

(6), salpingit (7), prostatit (8-10) samt ökad spridnings- och förvärvanderisk av HIV (11-12). 

 

Bakterien Mycoplasma genitalium orsakar STI som bland annat kan framträda som uretrit hos 

män samt cervicit hos kvinnor där Chlamydia trachomatis och Neisseria gonorrhoeae ej varit 

påvisbara (13-15). M. genitalium kan även orsaka salpingit med infertilitet som potentiell  

komplikation (16-17). Prevalensen för M. genitalium i Sverige har hos individer med  

urogenitala symptom uppskattats till 6,0-7,1 % för män respektive 6,3-7,7 % för kvinnor (18- 

19). Även M. genitalium har associerats med ökad risk för transmission och förvärvning av HIV 

(20-22). 

 

Under 2014 analyserades 15 590 beställda prover för detektion av C. trachomatis, 6 666 för 

N. gonorrhoeae samt 820 för M. genitalium vid Länssjukhuset Ryhov, Jönköping 

(personlig kommunikation, maj, 2015 med A. Nilsson Bowers, ansvarig metodspecialist,  

Medicinsk diagnostik, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping). För detektion av T. vaginalis utförs 

det färre än en direktmikroskopi av våtpreparat per år vid STI-avdelningen på Länssjukhuset 

Ryhov, Jönköping (personlig kommunikation, maj, 2015 med J. Ögren medlem i Svenska Lä-

karesällskapets Referensgrupp för parasitologi). 
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Bakgrund 

Trichomonas vaginalis 

Biologisk bakgrund 

T. vaginalis är en protozo, en encellig eukaryot organism, tillhörande gruppen flagellater som 

detekterades första gången 1836 vid undersökning av flytningar från en kvinna. Parasiten  

saknar förmåga att inta en skyddande, inaktiv cystform utan förekommer endast i sin livscykel 

som vegetativ trofozoit. Trofozoiten är 6-15 µm bred och 7-30 µm lång samt har fem flageller 

varav en är inkorporerad i ett vågigt membran vilket sträcker sig halvvägs längs dess sida (23- 

24). Morfologiskt kan trofozoiten förändras beroende av omgivningen, från att vara  

päronformad eller oval i renkultur till mer amöboid vid kontakt med urogenitala epiteliala celler 

(UEC) (25-26). Vid ogynnsamma förhållanden tenderar trofozoiten att rulla ihop sig och anta 

en mer rund form med delvis eller total internalisering av dess flageller. Fenomenet har i  

litteraturen beskrivits som en degenererande form av trofozoiten alternativt som en eventuell 

pseudocystform (23, 27).  

 

Transmission av T. vaginalis sker generellt genom samlag där parasiten infekterar UEC hos 

både män och kvinnor. Förmågan hos trofozoiten att morfologiskt anpassa sig och inta en 

amöboid form möjliggör en ökad ytkontakt och interaktion med värdcellen vilket är essentiellt 

för dess virulens (28-29). Det har nyligen även beskrivits att T. vaginalis har en förmåga att 

bilda och utsöndra exosomer vilka har visats ha en viktig roll vid inbindning till värdcell samt 

ha immunomodulerande egenskaper. Exosomerna har då beskrivits mediera i bindningen  

trofozoiter emellan, mellan trofozoit och UEC samt trofozoit och prostataceller (30). 

 

Medicinsk bakgrund 

Symptom 

Inkubationstiden för T. vaginalis är inte helt fastställd men har efter in vitro-studier angivits 

variera mellan 4-28 dagar (23, 31). Hos infekterade kvinnor och män har T. vaginalis beskrivits 

vara asymptomatisk upp till 50 % samt 70-80 % respektive (31-32). Vid symptomatisk  

infektion hos män liknar symptomen ofta de vid uretrit, då främst flytningar samt dysuri (33). 

Ett vanligt symptom vid infektion hos kvinnor är flytningar som ofta är rikliga samt kan vara 

karaktäristiskt gulgröna, gasbubbliga och illaluktande där blodtillblandning ibland även ses. Ett 
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annat karaktäristiskt symptom är ”jordgubbscervix” där små punktformade blödningar kan ses 

i slemhinnan i vagina och cervix. Som följd av ett ökat antal ackumulerade trofozoiter, vilka 

orsakar inflammation i vävnaden, blir slemhinnorna ofta svullna och rodnade (23-24, 31).  

Övriga symptom som har beskrivits vid infektion är vaginal irritation och klåda, buksmärtor, 

dysuri samt dyspareuni (34-35). 

 

Det finns tidigt dokumenterat, redan 1980, att diagnos av T. vaginalis baserat enbart på  

karaktäristiska symptom skulle missa ett stort antal infekterade kvinnor samt leda till feldiagnos 

av kvinnor utan infektion (36). Då symptomen vid infektion av T. vaginalis överlappar med de 

symptom orsakade av flera andra sexuellt överförbara patogener såsom M. genitalium,  

N. gonorrhoeae samt även de symptom förekommande vid bakteriell vaginos, är korrekt  

diagnosställning baserad på enbart kliniska symptom näst intill omöjlig (28). Infektion av  

T. vaginalis behandlas i första hand med metronidazol men vid eventuellt föreliggande resistens 

är alternativet tinidazol (31).  

 

Komplikationer 

Hos kvinnor har T. vaginalis associerats med vaginit, cervicit samt uretrit. En ökad risk för 

salpingit och akut endometrit har även beskrivits vara associerad med infektion av parasiten 

(33, 7). T. vaginalis har beskrivits ha koppling till cytologiska abnormaliteter i cervix samt 

infektion orsakad av högrisk-HPV (HR-HPV) (6, 37). Hos gravida kvinnor har komplikationer 

såsom prematur födsel samt låg födselvikt även associerats med samtidig infektion av  

T. vaginalis (4-5). Kongenital transmission orsakar sällan neonatala infektioner. Ett fåtal fall av 

neonatala luftvägsinfektioner orsakade av T. vaginalis har dock rapporterats (38-39). Klinisk 

relevans för detektion T. vaginalis hos män har tidigare ansetts vara låg då infektionen oftast är 

självbegränsande (28). Hos män har infektionsduration i genomsnitt beskrivits vara  

approximativt fyra månader medan den hos kvinnor beskrivits vara minst 3-5 år (40). Det har 

dock senare beskrivits finnas en association mellan infektion av T. vaginalis hos män och  

kronisk uretrit samt en möjlig association med prostatit, prostatahyperplasi samt prostatacancer 

(41, 8-10). 

 

Många studier stödjer att en association föreligger mellan T. vaginalis och spridning respektive 

förvärvande av HIV (11-12, 42). T. vaginalis har visats ha en stark koppling till fällning av 

HIV-1-RNA vilket ökar risken för transmission. En synergisk effekt för fällning av HIV-1-

RNA har även beskrivits råda vid bakteriell vaginos med samtidig infektion av T. vaginalis. 
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Det finns även beskrivet att detekterbara vaginala nivåer av HIV-1-RNA inte alltid samråder 

med detekterbara nivåer i perifert blod (43). Därför finns det stor relevans att behandla  

infektioner orsakade av T. vaginalis för att förhindra spridning av HIV. Infektionen har dock 

beskrivits kunna vara svårare att behandla hos kvinnor som är HIV-positiva (44). 

 

Epidemiologisk bakgrund 

Infektion orsakad av T. vaginalis är den vanligaste bland botbara icke-virala STI världen över. 

År 2008 uppskattades incidensen hos vuxna, åldrarna 15-49 år, av WHO till 276 miljoner fall. 

Incidensen motsvarar 7,8 % vilket globalt sett gör T. vaginalis-infektion mer vanlig än  

klamydia, gonorré och syfilis tillsammans (1). I en studie utförd på kvinnor från Norden,  

18-45 år, med randomiserat urval uppskattades prevalensen av T. vaginalis till 1,5 % i Norden 

samt 1,1 % i Sverige (3). En nyligen utförd svensk studie visar på en än lägre prevalens, dock 

hos patienter som besökte en STI-klinik, där endast ett fall av T. vaginalis hittades hos en kvinna 

på 38 år bland 1121 undersökta individer, vilket motsvarar 0,09 % totalt samt 0,16 % för  

kvinnor (2). Prevalensen av T. vaginalis har beskrivits öka med åldern, med en åldersbaserad 

association för kvinnor ≥40 år, till skillnad från infektioner med C. trachomatis och  

N. gonorrhoeae vilka har beskrivits öka med en sjunkande ålder, då med en åldersbaserad  

association på <30 år (3, 45).  

 

Hittills i år har det nationellt inte hittats något positivt fynd av T. vaginalis från patient med 

odling som referensmetod (personlig kommunikation, maj, 2015 med J. Ögren). 

 

Mycoplasma genitalium 

Biologisk bakgrund 

M. genitalium är en flaskformad bakterie som huvudsakligen orsakar STI hos både män och 

kvinnor (13). Bakterien isolerades första gången 1981 från två män med symptomatisk uretrit 

(46). M. genitalium har ett genom bestående av endast 517 gener, och sekvenserades första 

gången 1995 (47). Bakterien rör sig med glidande motilitet karaktäristiskt för flera arter inom 

Mycoplasma spp. (13). Motiliteten har associerats med flera gener och mutationer i dessa har 

beskrivits medföra oförmåga till rörlighet (48). En av de främsta virulensfaktorer hos  

M. genitalium som förutsätter möjlighet till infektion är förmågan att adhera till celler, en  

 



5 
 

egenskap vilken medieras av MgPa-operonet i genomet (49). Mutationer i MgPa-operonet har 

associerats med förlust av adhesionsförmåga, vilket vidare omöjliggör infektion av bakterien 

(50). 

 

M. genitalium har förmåga att fästa till spermatozoer för att på så vis följa med spermier vid 

oskyddat samlag vilket således ökar risken för infektion i de övre inre genitalierna hos kvinnor 

(16). Vid infektion fäster bakterien till UEC för att tränga in i cellen. Studier har visat att  

mekanismen fungerar som ett skydd från det humana immunförsvaret, då fagocyterande celler 

ej kan tränga in intracellulärt (20). I cellen förekommer M. genitalium perinukleärt, där den 

degraderar nukleinsyror vilka är essentiella för bakteriens metabolism (51-52). 

 

Medicinsk bakgrund 

M. genitalium är en ledande orsak till uretrit där C. trachomatis och N. gonorrhoeae ej är  

påvisbara (14). Karakteristiska symptom vid uretrit orsakad av M. genitalium inkluderar  

flytningar, sveda i uretra samt mikroskopisk indikation på inflammation (13, 53). M. genitalium 

har likt C. trachomatis, dock i lägre utsträckning, associerats med cervicit och salpingit  

potentiellt resulterande i infertilitet hos kvinnor (15, 17). Flera studier visar på att M. genitalium 

inte sällan kan förekomma vid samtidig infektion av andra sexuellt överförbara patogener 

såsom C. trachomatis (54-55). Studier har även visat på ett samband mellan infektion av  

M. genitalium och HPV hos kvinnor (56-57). Rutinmässigt behandlas infektion av  

M. genitalium med azitromycin, medan tetracykliner, som används för behandling av  

C. trachomatis, ej har optimal effekt på M. genitalium. Vid resistens mot azitromycin används 

moxifloxacin som alternativ (53). 

 

Proinflammatoriska cytokiner, bland annat interlukin 6 (IL-6) samt IL-8, som utsöndras vid 

invasion av M. genitalium i epitelceller har beskrivits ha association till ökad HIV-1-replikation 

(20-21). Studier har utförts på hur epitel i endocervix påverkas vid infektion av M. genitalium. 

Infektion av bakterien associerades då in vitro med ökad permeabilitet, vilket potentiellt gör det 

enklare för viruset att tränga igenom epitelcellslagret och infektera perifera blodmononukleära 

celler (20, 22). 
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Epidemiologisk bakgrund 

I studier från Sverige utförda på individer med urogenitala symptom har prevalensen av  

M. genitalium uppskattats till 6,0-7,1 % hos män i åldrarna 17-82 år, respektive 6,3-7,7 % hos 

kvinnor i åldrarna 14-55 år (18-19). En studie utförd i norra Norge på 655 asymptomatiska 

studenter visade på en låg prevalens, där 1,1 % av männen och 1,0 % av kvinnorna var  

infekterade med M. genitalium (58). M. genitalium har, dock företrädesvis hos män, oftare  

visats vara symptomatisk jämfört med exempelvis C. trachomatis vilken har en asymptomatisk 

frekvens på 50-70 % (53, 59). 

 

Totalt analyserades 15 590 beställda prover för C. trachomatis, 6 666 för N. gonorrhoeae samt 

820 för M. genitalium under 2014 vid Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Positiva resultat erhölls 

från 912 individer för C. trachomatis, 15 individer för N. gonorrhoeae samt från 132 individer 

för M. genitalium (personlig kommunikation, maj, 2015 med A. Nilsson Bowers). 

 

Diagnostik 
Då diagnos inte ställs utifrån kliniska karaktäristiska symptom för infektion av T. vaginalis 

används nationellt direktmikroskopi för påvisning av parasiten i våtpreparat av vaginalsekret 

för kvinnor samt uretrasekret alternativt urin för män. Som referensmetod används odling för 

både män och kvinnor. Molekylärbiologisk metod används idag inte rutinmässigt i Sverige för 

detektion av T. vaginalis (31, 60). Den molekylärbiologiska metod som nationellt används för 

detektion av M. genitalium är Polymerase Chain Reaction (PCR), dock finns det ingen refe-

rensmetod för bakterien även om odling är möjlig (61). 

 

Direktmikroskopi för T. vaginalis-detektion 

Den metod som främst används nationellt för diagnos och detektion av T. vaginalis är  

mikroskopisk undersökning av vaginal- och uretrasekret alternativt urin i form av våtpreparat 

där specificiteten och sensitivitet är direkt beroende av erfarenheten hos den som mikroskoperar 

(31, 60). Sensitiviteten för metoden har beskrivits vara så låg som 44-68 % trots utförande av 

erfaren mikroskopist (34, 62-63). En fördröjning om bara 10-30 minuter från provtagning till 

mikroskopering av preparatet har beskrivits minska sensitiviteten dramatiskt (64). 

 



7 
 

Vid STI-avdelningen på Länssjukhuset Ryhov, Jönköping utförs det färre än en mikroskopisk 

undersökning för detektion av T. vaginalis per år (personlig kommunikation, maj, 2015 med  

J. Ögren). 

 

Odling 

T. vaginalis 

Odling är referensmetod för detektion av T. vaginalis där indikation föreligger om parasiten 

inte har påvisats i våtpreparat och då misstanke om infektion kvarstår grundat på symptom och 

objektiva fynd. Odling kan även utföras vid misstanke om terapisvikt. Provmaterial för kvinnor 

är sekret som tas från bakre vaginalfornix och för män förstaportionsurin, fördragbart efter  

massage av prostata. Alternativt kan prov tas för män från uretra minst 2 timmar efter senaste 

urinering (31, 60). Odling kan ta upp till en vecka där Diamonds medium, modifierat enligt 

Fouts och Kraus med netilmicin istället för streptomycin, rekommenderas som referensmedium 

(65). 

 

M. genitalium 

Odling av M. genitalium är genomförbart på fast odlingsmedium. För utodling på fast medium 

krävs först odling på njurceller från Chlorocebus spp. (Afrikansk grönapa). Odlingen kan  

dessutom ta upp till och med flera månader varför metoden ej används för rutindiagnostik utan 

enbart i forskningssammanhang (61). 

 

Molekylärbiologisk metod 

Det finns evidens för att T. vaginalis med hög känslighet och specificitet kan detekteras med 

PCR-metodik (66-67). Nationellt finns det metoder framtagna för detektion och diagnostik av 

M. genitalium med PCR-metodik. Den mest frekvent förekommande metoden i Sverige är  

realtids-PCR med hydrolysprober, där primer och probe riktas mot konserverade sekvenser i 

MgPa-genen (61). 
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Realtids-PCR 
Realtids-PCR är en molekylärbiologisk metod för detektion av nukleinsyrasekvenser. För  

amplifiering av deoxiribonukleinsyror (DNA) grundar sig metoden i att nukleinsyror extraheras 

från aktuellt provmaterial varpå de denatureras, primer och probe binder in till specifika  

sekvenser och ett värmestabilt 5’-3’-exonukleas elongerar sekvenserna (68). 

 

Metodologisk bakgrund 

Den molekylärbiologiska analysmetoden PCR grundades 1984 av Kary Mullis (69). Metoden 

medför förmågan att amplifiera specifika nukleinsyrasekvenser från extraherat provmaterial. 

För amplifiering av DNA används primrar komplementära för de sekvenser som omger  

målsekvensen, deoxiribonukleosidfosfater (dNTP) samt ett värmestabilt DNA-polymeras  

(figur 1a). Generellt består amplifieringsprocessen av en termocykling där varje cykel innefattar 

tre sammanhängande reaktioner: (i) denaturering, då temperaturen höjs till kring 95 °C så att  

dubbelsträngat DNA (dsDNA) separerar; (ii) hybridisering, då primrar binder in vid en  

temperatur på cirka 60 °C; (iii) elongering, då polymeraset vid runt 72°C elongerar primrar 

vilket resulterar i två nya set av dsDNA (figur 1b). Temperaturerna för termocykling kan variera 

då de är beroende av vilket enzym som används samt primrarnas smälttemperatur (68, 70). I 

varje cykel sker en exponentiell ökning av PCR-produkt och antalet cykler varierar vanligtvis 

mellan 30 och 50 (71-72). Vid konventionell PCR sker avläsning av amplifiering i slutskedet 

av PCR-reaktionen varför metoden ofta benämns Endpoint PCR (73). Mätning av PCR-produkt 

utförs generellt på agarosgel, enligt elektroforesmetod, vilket ger ett semi-kvantitativt värde 

(74). Realtids-PCR ger möjlighet till kontinuerlig avläsning i varje cykel och mätning genom 

hela PCR-reaktionen (73). 

 

Det finns ett flertal varianter av realtids-PCR där användning av hydrolysprober, för  

kontinuerlig visualisering, är en av dem. Vid analys med realtids-PCR är hydrolysprober  

beroende av 5’-3’-exonukleasaktiviteten hos DNA-polymeras för att kunna ge signal (68).  

Hydrolysprober är oligonukleotider vilka är inmärkta med två typer av fluoroforer. Den ena 

fluoroforen, en så kallad reporter, absorberar ljus och intar exciterat tillstånd varpå den vid 

återgång till sitt grundtillstånd, emitterar ljus av en längre våglängd i form av fluorescens. Den 

andra fluoroforen, kallad quencher, absorberar det fluorescerande ljuset från reportern förutsatt 

att dessa molekyler befinner sig i direkt närhet till varandra. Fenomenet betecknas Fluorescence 

Resonance Energy Transfer (73).  
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I hydrolysprobens ursprungstillstånd är quenchermolekylen bunden till 3’-änden och  

absorberar fluorescensen från reportermolekylen bunden till 5’-änden (68, 75). Under 

elongeringsfasen klyvs den inbundna hydrolysproben av polymerasets 5’-3’-exonukleas- 

aktivitet, vilket medför att reporterns fluorescens kan detekteras utan direkt påverkan av  

quenchern (figur 1b). I slutet av elongeringsfasen mäter instrumentet fluorescensen vilken är 

direkt proportionell mot mängden amplifierad PCR-produkt (68).  

(a) 

(b) 

Figur 1. Schematisk bild över analyskomponenter (a) samt amplifieringsprocessen för DNA  

inkluderande denaturering, hybridisering samt elongering (b). Hydrolysproberna är konjugerade 

med en reporter (R) och en quencher (Q). 
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Det cykelvärde vid vilket fluorescensen från reportern blir påvisbar, över en definierad tröskel, 

är indirekt proportionellt mot den ursprungliga mängden templat i provet (71). Nomenklaturen 

för detta cykelvärde är inkonsekvent i litteraturen där de vanligaste termerna är threshold cycle 

(Ct), crossing point (Cp) samt take-off point (TOP).  Dessa termer syftar till samma värde och 

används olika beroende på tillverkaren av analysinstrumentet. Som samlingsterm för cykel- 

värdet har quantification cycle (Cq) föreslagits (76). Vid analys och bedömning har Cq-värden 

erhållna nära slutet av amplifieringsprocessen generellt rekommenderats tolkas som negativa 

för att undvika falskt positiva resultat. Gränssättning av Cq-värde för positiv alternativt negativ 

tolkning av resultat är därför direkt beroende av antalet cykler i den aktuella amplifierings-

processen och bestäms vid metoduppsättning (77). 

 

Multiplex analys 
Möjlighet finns att med realtids-PCR detektera och analysera mer än en sökt målsekvens i en 

och samma brunn, så kallad multiplex analys, där prober kan märkas in med fluoroforer av olika 

färgspektra. Vid multiplex analys detekteras det för varje agens olika fluoroforinmärkta prober 

i separata våglängdskanaler, men fluorescensen från dessa överlappar i regel varandra. Den 

spektraöverskridande fluorescensen innebär att det i en kanal kan fångas upp en del av  

signalerna från en fluorofor som mäts i en annan kanal, varför resultaten ofta blir svårtolkade. 

Genom att kompensera för spektraöverskridande fluorescens kan korrigering utföras för att  

generera ett tolkningsbart resultat. Kompensation för spektraöverskridande fluorescens, även 

kallad Color Compensation, involverar kalibrering genom matematiska algoritmer som  

programmeras in i instrumentets mjukvara antingen under PCR-reaktionens gång eller inför 

dataanalys. Kompensationen medför att endast en färgsignal detekteras i varje kanal (78). 

 
Provförberedelser 
Innan ett prov kan analyseras med PCR krävs ett extraktionsmoment för att isolera nukleinsyror 

i provet. Extrahering kan ske antingen manuellt eller automatiserat i ett extraktionsinstrument. 

Manuell extraktion kräver ofta mer expertis och kunskap än automatiserad extraktion.  

Automatiserad extraktion ger dessutom större möjlighet till reproducerbara resultat samt  

minskar risken för korskontamination av prover i och med att samtliga prover behandlas på 

samma sätt och inte sällan i ett slutet system (68). Den generella principen för extraktion och 

isolering av DNA grundas i att celler lyseras samt att cellulära proteiner, cellrester och dylikt 

tvättas bort. Efter extraktion erhålls slutligen ett eluat bestående av renat DNA och eluerings-

buffert (79). 
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Syfte 
Syftet med studien var att med hjälp av realtids-PCR detektera T. vaginalis samt M. genitalium 

för uppskattning av prevalens hos individer provtagna för C. trachomatis, N. gonorrhoeae samt 

HPV i Jönköpings län. 

 

Hypotesen var att prevalensen för både T. vaginalis och M. genitalium kan visa på en relevans 

som motiverar en mer frekvent beställning för detektion av patogenerna. 
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Material och metod 

Urval och provinsamling 
Samtliga provmaterial var överblivna från ursprungligen avsedd analys samt resultat utsvarade, 

då de erhölls från molekylärbiologiska enheten, Laboratoriemedicin, Medicinsk diagnostik, 

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Eluat med extraherat DNA från patientprov screende för 

C. trachomatis och N. gonorrhoeae (STI-screen), insamlades mellan 6:e mars och 24:e april 

2015 (n=1888). Av dessa valdes samtliga prov positiva i STI-screen ut för analys oavsett ålder 

(n=129). Även alla prov från individer över 25 år, oavsett resultat, valdes ut för analys (n=750). 

Eluat med extraherat DNA från patientprov screenade för HPV (HPV-screen) insamlades  

mellan 25:e mars och 27:e april 2015 (n=388). Samtligt material från HPV-screen  

analyserades. 

 

Preanalys 

Provmaterial och provkärl 

Provtagningskärl för STI-screen som används för analys vid Länssjukhuset Ryhov, Jönköping 

är cobas® PCR Female Swab Sample Kit (Roche Diagnostics Scandinavia AB, Bromma,  

Sverige) för både män och kvinnor. Provtagningsmaterial är generellt urin för män samt  

vaginalsekret för kvinnor. Provmaterial för HPV-screen är vaginal- och cervixcytologiska  

prover vilka provtas med steril bomullspinne alternativt provtagningsset för cervixprovtagning 

och förvaras i burk för vätskebaserad cytologi med PreservCyt®lösning, ThinPrep® Pap test™ 

(Hologic Sweden AB, Sollentuna, Sverige).  

 

Extraktion 

Extraktion av DNA utförs med cobas® x 480 Instrument, cobas® 4800 Systems (Roche  

Diagnostics) enligt tillverkarens rekommendationer för prover avsedda för screening av  

C. trachomatis, N. gonorrhoeae samt HPV. Extraktionsvolym från cobas® PCR Female Swab 

Sample Kit för urin och vaginalsekret är 850 µl samt 400 µl respektive. För vätskebaserad  

cytologi med PreservCyt®lösning är extraktionsvolymen 400 µl. För urin och vaginalsekret 

från cobas® PCR Female Swab Sample Kit samt för vätskebaserad cytologi med  
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PreservCyt®lösning erhålls efter extraktion 100 µl och 150 µl eluat med extraherat DNA  

respektive.  

 

Förvaring av prover 

Eluaten kylförvarades vid 2-8 ̊C i Extraction plate 1,6 ml (Roche Diagnostics) förseglade med 

adherande Microseal® ”B” Seal (BioRad, Solna, Sverige). Femtio µl från samtliga eluat  

överfördes till Hard-shell® PCR Plates 96 well, thin wall (BioRad) och frystes vid < -18 ̊C då 

analys ej kunde utföras inom en vecka från extraktion.  

 

Analys med realtids-PCR 

Mastermix  

För analys med realtids-PCR användes ett skräddarsytt LightMix® Modular-kit (TIB 

MOLBIOL, Berlin, Tyskland) för multiplex analys av C. trachomatis, M. genitalium,  

T. vaginalis samt N. gonorrhoeae. För kitet finns ännu ingen CE-märkning då det är under 

utveckling och är därför inte validerat i rutindiagnostik. Kitet innehöll primer och  

hydrolysprobe riktade mot C. trachomatis (MOMP-gen), C. trachomatis (Plasmid),  

M. genitalium, T. vaginalis (Repeat DNA), N. gonorrhoeae (OpaD-gen), N. gonorrhoeae 

(gyrA-gen) samt internkontroll, phocine herpesvirus (PhHV IC). Hydrolysprober var inmärkta 

med fluoroforerna Cyan500 för MOMP-gen och Plasmid (C. trachomatis), Flourescein (FAM) 

för M. genitalium, Rhodamin 6G (R6G) för Repeat DNA (T. vaginalis), LightCycler Red 610 

(LC610) för OpaD-gen (N. gonorrhoeae), LightCycler Red 640 (LC640) för gyrA  

(N. gonorrhoeae), samt LightCycler Red 670 (LC670) för PhHV IC. Målsekvenserna för re-

spektive patogen erhölls inte då de ej är allmänna utan ägs av tillverkaren.  Mastermix  

bereddes med Roche LightCycler® 480 Multiplex DNA Master (Roche Diagnostics) enligt  

instruktioner för LightMix® Modular-kit (bilaga 1).  

 

Kontroller 

För varje analystillfälle användes positiv templatkontroll (PTC) (TIB MOLBIOL) för de  

patogener som önskades analyseras samt RNase-fritt vatten som negativ templatkontroll 

(NTC). Positivt kontrollmaterial delades upp till två PTC, PTC1 och PTC2, innehållande  

positivt kontrollmaterial från C. trachomatis (Plasmid), M. genitalium samt N. gonorrhoeae 
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(OpaD-gen) för PTC1 och C. trachomatis (MOMP-gen), N. gonorrhoeae (gyrA-gen) samt  

T. vaginalis (Repeat DNA) för PTC2. 

 

Applicering av prov 

För varje PCR-reaktion tillsattes 10 µl mastermix samt 10 µl eluat till varje brunn i 

LightCycler® 480 Multiwell Plate 96 well, white (Roche Diagnostics). Som kontroll tillsattes 

10 µl NTC, PTC1 och PTC2 till separata brunnar innehållande 10 µl mastermix. Plattan  

förseglades med adherande LightCycler 480 Sealing Foil (Roche Diagnostics) varpå den  

centrifugerades 2 minuter vid 1800 g. 

 

Kalibrering, analys och bedömning 

Innan första analysen, kalibrerades LightCycler® 480 Instrument II, 96 well version (Roche  

Diagnostics) för spektraöverskridande fluorescens med LightMix®Universal Color  

Compensation Hexaplex (TIB MOLBIOL) enligt tillverkarens instruktioner. Instrumentet  

programmerades även för kit-anpassad termocykling enligt rekommendationer från TIB 

MOLBIOL (bilaga 1). Efter termocykling utfördes kompensation för spektraöverskridande  

fluorescens samt analys varpå prover bedömdes vara positiva alternativt negativa baserat på 

Cq-värde samt tillhörande amplifieringskurva. Prover med Cq-värde <40 bedömdes som  

positiva vid befintlig amplifieringskurva. Kalibrering, programmering samt analys utfördes i 

LightCycler® 480 Software release 1.5.0 SP4 (Roche Diagnostics). 

 

Verifiering via in vitro-infektion av T. vaginalis 
För verifiering av att DNA från T. vaginalis kunde preserveras i och extraheras från urin och 

vaginalsekret i cobas® PCR Female Swab Sample Kit, in vitro-infekterades ett prov för  

respektive provmaterial med framodlade trofozoiter innan extraktion. Referensrör från de  

individer vars prov infekterades extraherades och analyserades simultant som kontroll. 

 

En fryst stam av T. vaginalis (ATCC® 50143™) odlades fram i ett falconrör med 9 ml 

TRICHOMONAS MEDIUM BASE (OXOID AB, Malmö, Sverige) enligt tillverkarnas  

rekommendationer (bilaga 2-3). Efter fem dygns inkubation i 35˚C ambient luft centrifugerades 

odlingsmediet 2 minuter i 800g varpå supernatanten togs bort så att ett koncentrat erhölls. Av 

koncentratet överfördes 20 µl till 380 µl fosfatbuffrad salin (PBS) pH 7,4 varpå antalet celler 
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räknades i 32 B-rutor i Bürkers räknekammare för beräkning av en approximativ koncentration. 

Till proven tillsattes koncentrat så att det efter extraktion fanns DNA från minst 100 parasiter i 

10 µl eluat beräknat på ett utbyte om 100 % som riktlinje. Prov förvarades i rumstemperatur i 

två dagar innan extraktion utfördes. 

 

Statistisk bearbetning 
Beräkning av medianålder samt upprättande av stapeldiagram respektive histogram utfördes för 

att illustrera och ge en bild av åldersfördelning inom de olika studie- och testpopulationerna. 

För beräkning av beskrivande statistik samt framtagande av grafer bearbetades data statistiskt i 

IBM SPSS® Statistics version 21 (IBM Svenska AB, Stockholm, Sverige). 

 

Etiska överväganden 

Samtliga prover kodades av så att endast ålder, kön och resultat för det aktuella provet kunde 

härledas till erhållet resultat. HPV-prover omfattas av Lag (2002:297) om biobank i hälso- och 

sjukvården m.m. Stockholm: Socialdepartementet (Biobankslagen) vilken godkänner att  

provmaterial används för forskning och utbildning. Prover avsedda för screening av  

C. trachomatis och N. gonorrhoeae omfattas inte av Biobankslagen, dock innebär studien inget 

direkt fysiskt ingrepp på den individ prov erhållits ifrån och resultat kan heller ej härledas till 

den aktuella individen. Etisk egengranskning enligt Hälsohögskolan är ifylld men den anses 

inte vara helt applicerbar för studier utförda på överblivet provmaterial utan ifylldes endast 

avseende den del av studien som omfattade provtagning i direkt studiesyfte (verifiering via  

in vitro-infektion av T. vaginalis). Studien är godkänd av Medicinsk diagnostik, Region  

Jönköpings län.  
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Resultat 

Urval och population  

STI-screen 

Totalt erhölls 1888 eluat från STI-screen vid insamling, där 46 eluat direkt exkluderades från 

studien. Av de 46 eluaten var 45 dubbletter inom samma analysdygn och ett från poolad urin. 

Fyra eluat erhölls från luftvägsprov tillhörande spädbarn vilka exkluderades då provlokal ej 

överensstämde med de som omfattades av studien. Av resterande representativa prover sakna-

des överblivet material från två prover vilka kategoriserades som bortfall och exkluderades från 

studien. Totalt återstod 1836 representativa eluat från individer vilka kom att motsvara en stu-

diepopulation för STI-screen.  

 

Studiepopulationen för STI-screen bestod av 534 män mellan 14-61 år samt 1302 kvinnor  

mellan 13-68 år. Medianåldern för män och kvinnor var 26 år och 27 år respektive (figur 2a-b). 

Totalt 129 eluat från prover positiva i STI-screen erhölls, resulterande i en testpopulation för 

individer positiva i STI-screen (STI-POS). STI-POS innefattade 58 män i åldrarna 16-45 år och 

71 kvinnor i åldrarna 15-47 år där medianåldern var 23 år och 22 år för män och kvinnor re-

spektive (figur 2a, c). Av de 129 proven från STI-POS var 128 positiva för C. trachomatis samt 

ett positivt för N. gonorrhoeae. 

 

Totalt 750 eluat erhölls från individer över 25 år från STI-screen, resulterande i en åldersbaserad 

testpopulation (STI>25). Av dessa ingick 35 i STI-POS, resulterande i en överlappning de två 

populationerna emellan. STI>25 bestod av 507 kvinnor mellan 26-68 år samt 243 män mellan 

26-61 år. Medianåldern för män och kvinnor var 31 år och 32 år respektive (figur 2a, d).  
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Figur 2. Schematisk bild över studie- och testpopulation för STI-screen (a) samt  

åldersfördelning för män och kvinnor i studiepopulation med streckad markering vid 25 års ålder 

(b). Åldersfördelning för män och kvinnor i STI-POS (c) samt i STI>25 (d). 

(a) (b) 

(d) (c) 
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HPV-screen 

Vid insamling erhölls 388 eluat från HPV-screen där 147 var konstaterat positiva för HR-HPV. 

Samtliga prover kom från kvinnor mellan 18-80 år (figur 3a). Medianåldern hos de kvinnor 

positiva för HR-HPV var 25 år samt hos kvinnor negativa för HR-HPV 60 år vilket resulterade 

i en total medianålder på 43 år. Åldersfördelning för individer positiva alternativt negativa för 

HR-HPV presenteras i figur 3b. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Analys med realtids-PCR 

STI-screen 

Samtliga prover från STI-POS erhöll vid analys med realtids-PCR förväntat positivt resultat för 

respektive patogen dock med undantag för två prover vilka erhöll negativt resultat för  

C. trachomatis. De två proverna erhöll Cq-värde från STI-screen på 39,8 och 37,8 respektive. 

Totalt 14 (11 %) positiva reaktioner för M. genitalium erhölls vid analys av prover från  

STI-POS där sex prover kom från män samt åtta från kvinnor.  

 
  

Figur 3. Total åldersfördelning för HPV-screen (a) samt åldersfördelning för individer positiva al-

ternativt negativa för HR-HPV (b). 

(a) (b) 
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Vid analys av prover från STI>25 erhölls 41 (5,5 %) positiva resultat för M. genitalium, 34 

(4,5 %) för C. trachomatis, ett (0,13 %) för N. gonorrhoeae samt ett (0,13 %) för T. vaginalis.  

Samtliga prover positiva för C. trachomatis samt N. gonorrhoeae ingick i den  

överlappande andelen analyserade prover från STI-screen. Totalt erhölls sex (0,80 %)  

co-infektioner mellan C. trachomatis och M. genitalium. Fördelning av positiva resultat mellan 

män och kvinnor för prover från STI>25 presenteras i figur 4. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Från samtliga analyserade prover från STI-screen erhölls totalt 49 positiva resultat för  

M. genitalium, 126 för C. trachomatis, ett för N. gonorrhoeae samt ett för T. vaginalis.  

Co-infektion av M. genitalium och C. trachomatis förelåg hos 14 av de analyserade proverna. 

Provet positivt för T. vaginalis kom från en kvinna >45 år med ett erhållet Cq-värde på 23,2.  

 
  

Figur 4. Fördelning av positiva resultat mellan män och kvinnor för prover från STI>25, där CT 

refererar till C. trachomatis, MG till M. genitalium, TV till T. vaginalis samt NG till N. gonorrhoeae. 

Observera att individer positiva för både CT och MG ej är medräknade i staplarna för enskilda  

patogener.  
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HPV-screen 

Vid analys av prover från HPV-screen med realtids-PCR erhölls nio (2,3 %) positiva resultat 

för M. genitalium samt ett (0,26 %) positivt resultat för T. vaginalis. För samtliga prover  

positiva för M. genitalium förelåg samtidig infektion med HR-HPV. Prover samtidigt positiva 

för HR-HPV och M. genitalium kom från kvinnor mellan 20-28 år. Provet positivt för  

T. vaginalis var inte samtidigt positivt för HR-HPV och kom från en kvinna >45 år med ett 

erhållet Cq-värde på 18,7. 

 

Verifiering via in vitro-infektion av T. vaginalis  
Antalet celler vid räkning i Bürkers räknekammare varierade mellan 25 och 51 motsvarande en 

koncentration av 2500 - 5100 celler/µl koncentrat. Vid analys med realtids-PCR av  

in vitro-infekterade prover erhölls Cq-värde på 25,7 för urin samt 28,2 för vaginalsekret.  

Referensrör erhöll negativa resultat för aktuell patogen.  
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Diskussion 
Syftet med studien var att uppskatta prevalensen av T. vaginalis samt M. genitalium hos  

individer testade för C. trachomatis, N. gonorrhoeae samt HPV i Jönköpings län. 

 

För STI-POS och STI>25 uppskattades prevalensen till 0 % respektive 0,13 % för T. vaginalis 

samt 11 % respektive 5,5 % för M. genitalium. Prevalensen hos individer testade för HPV  

uppskattades till 0,26 % för T. vaginalis samt 2,3 % för M. genitalium. Det är svårt att jämföra 

erhållet resultat med prevalens från andra tidigare studier då de generellt inte aktivt har anpassat 

urvalet efter åldersgrupper utan inkluderat samtliga individer oavsett ålder. Begreppet  

”prevalens” har enligt Svenska Akademien beskrivits som andelen sjuka i viss sjukdom vid en 

bestämd tidpunkt (80). Begreppet har använts olika i den för bakgrundsupprättningen  

genomgångna litteraturen. Ett exempel är rapporten från WHO där prevalens beräknas utifrån 

antalet inrapporterade fall, incidensen, och den uppskattade genomsnittliga  

infektionsdurationen (1). För de två prevalensstudier utförda för T. vaginalis på individer från 

Sverige skiljer sig prevalensen som en följd av undersökning i olika populationer där den ena 

innefattade individer som aktivt sökte sig till en STI-klinik och den andra innefattade kvinnor 

som randomiserat valts ut för undersökning (2, 3). Prevalensen kan inte jämföras då urval  

utförts med olika utgångskriterier varför begreppet även borde definieras beroende av urval och 

den population som undersöks.  

 

Urval av testpopulationen STI>25 motiverades huvudsakligen av tidigare åldersbaserade  

associationer för T. vaginalis, då prevalensen har beskrivits öka med åldern (45). Det var även 

intressant att utforska prevalensen för M. genitalium i en äldre population än vad som allmänt 

anses vara den mer prevalenta för STI.  Associationen för de båda patogenerna till HPV  

motiverade till att samtliga prover från HPV-screen valdes ut för analys. Åldersfördelningen i 

populationen från HPV-screen var även fördelaktig för att hitta fynd av T. vaginalis med 208 

av 388 (54 %) individer ≥40 år.  

 

Syftet varför samtliga prover positiva vid STI-screen valdes ut för analys var för att kontrollera 

att samma resultat erhölls vid rutin som vid analys med kit från TIB MOLBIOL. För två prover 

erhölls inte förväntat positivt resultat för C. trachomatis dock anses det att Cq-värdena låg på 

gränsen (Cq=40,0) för bedömning av positivt alternativt negativt resultat vilket vid omanalys 

av samma prov kan ge negativt resultat på grund av naturlig variation. En viss degradering av 
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DNA kan möjligtvis ha skett mellan de två analystillfällena. En annan parameter att ha i åtanke 

är att reaktions- och templatvolym skiljer sig för de båda analystillfällena. Huruvida något av 

instrumenten och kit är känsligare för detektion av aktuell patogen kan det således inte dras 

någon slutsats om.  

 

Kitet från TIB MOLBIOL har ännu inte erhållit någon CE-märkning vilket är ett krav i en 

verksamhet där medicintekniska produkter omfattas av IVD-direktivet. Av tillverkaren kräver 

IVD-direktivet då bland annat en säkerställning av produktens validitet, säkerhet och kvalitet 

för en tillförlitlighet i genererade analysresultat. Ansvar åligger även användaren att följa  

tillverkares rekommendation gällande förvaring, hantering, skötsel, underhåll och användning 

(81). Uppdaterade erhållna instruktioner från TIB MOLBIOL har i denna studie vid aktuellt 

analysutförande strikt efterföljts. Trots att prover positiva för C. trachomatis och  

N. gonorrhoeae lyckades detekteras vid analys med kitet kan någon diskussion kring validitet 

för detektion av övriga patogener inte föras. 

 

Ett försök gjordes för verifiering av att DNA från T. vaginalis kunde preserveras i och  

extraheras från urin och vaginalsekret i cobas® PCR Female Swab Sample Kit. De låga Cq-

värdena, 28,2 respektive 25,7, kan tyda på att antalet parasiter var mycket fler än 100 per 10 µl 

eluat. Eftersom vetskapen inte finns om vilka sekvenser primrar och prober är riktade emot 

samt hur många gånger de specifika sekvenserna återkommer i genomet från en parasit, är  

erhållet resultat dock svårtolkat. För optimering av försöket rekommenderas delar som omfattar 

koncentrat och tid för förvaring att korrigeras. Koncentratet rekommenderas tvättas med PBS 

pH 7,4 för att skölja bort DNA från sönderfallna parasiter så att koncentrationen motsvarar den 

för synliga räkningsbara parasiter. Vid tvättning försvinner även överskott av odlingsmedium 

vars viskositet ej upplevdes som optimal för beräkning i Bürkers räknekammare. Provet skulle 

även ha förvarats en längre tid innan extraktion för ett mer applicerbart resultat. På grund av 

tidsbrist och förseningar i leverans utfördes försöket ej på nytt i mer optimerad konstellation. 

Cq-värdena erhållna från de två prover positiva för T. vaginalis från STI>25 och HPV-screen 

var lägre än de vid verifieringen dock är det svårt att avgöra om det tyder på en stor organism-

börda vid infektion. Målet med försöket var dock ej att kvantifiera och utvärdera utbytet vid 

extraktion utan enbart att undersöka om DNA från T .vaginalis gick att påvisa. För att bestämma 

minsta antal parasiter i ett prov som efter extraktion kan detekteras med metoden krävs en studie 

i sig. 
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I denna studie, likt tidigare studier (2-3), tyder resultaten på en betydligt lägre prevalens av 

T. vaginalis än vad som rapporteras globalt (1). Relevansen för en mer frekvent beställning av 

T. vaginalis kan diskuteras då parasiten inte förekommer lika frekvent i Sverige. Jämfört med 

att det hittills i år inte har hittats något fall av T. vaginalis med referensmetoden odling är  

erhållet resultat om två fall av parasiten under loppet av en och en halv månad förhållandevis 

många. Den mer frekvent beställda analysen för detektion av N. gonorrhoeae har endast  

genererat i ett positivt fynd under samma tidsperiod samt 15 positiva fynd under 2014. Antalet 

fynd av T. vaginalis och N. gonorrhoeae under den aktuella studieperioden är för få för att dra 

någon generell slutsats om deras relevans för en mer frekvent beställning. Prevalensen bör då 

dokumenteras över en längre tidsperiod, förslagsvis ett år. T. vaginalis kan dock ge liknande 

symptom som N. gonorrhoeae och allvarliga komplikationer vid obehandlad infektion (28). 

 

De två fall av T. vaginalis som hittades i denna studie kom från kvinnor över 40 år vilket  

överensstämmer med tidigare studier utförda i Sverige samt tidigare beskrivna åldersbaserade 

associationer (2-3, 45). Indikation kan därför föreligga för detektion av T. vaginalis i en ålders-

grupp kring 40 år och uppåt. Med komplikationer såsom infertilitet samt prematur födsel i 

åtanke, bör även indikation för detektion föreligga hos kvinnor i fertil ålder. Därutöver kan det 

även vara relevant att testa HIV-positiva individer då T. vaginalis potentiellt kan öka risken för 

transmission av viruset trots att patienten inte har detekterbara nivåer av HIV-1-RNA i  

perifert blod (43).  

 

Om det föreligger någon indikation för detektion av T. vaginalis hos män är svårbedömt då få 

studier är utförda inriktade på män. Enligt WHO bestod incidensen år 2008 av lika många eller 

fler fall av T.vaginalis hos män jämfört med kvinnor för samtliga geografiska områden som 

innefattades. Prevalensen för män har dock i rapporten beskrivits som lägre än hos kvinnor 

beroende av en kortare infektionsduration (1). Då infektionsdurationen för män i genomsnitt 

har beskrivits vara runt fyra månader kan dess kliniska relevans ifrågasättas, dock ger  

associerade komplikationer såsom prostatahyperplasi och prostatacancer en ökad relevans för 

detektion av parasiten (40, 9-10). Då det föreligger svårigheter för detektion av T. vaginalis i 

uretrasekret och urin (även i vaginalsekret) med rådande diagnostik skulle upprättandet av en 

molekylärbiologisk metod för detektion, vilken inte kräver levande parasiter, vara fördragbart 

(34, 62-64). Ingrepp vid provtagning hos män skulle även förmildras om hög känslighet för 

detektion i urin med molekylärbiologisk metod kan säkerställas (60). 
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I STI>25 skiljer sig inte prevalensen av C. trachomatis (4,5 %) och M. genitalium (5,5 %) 

nämnvärt åt varför minst lika stor vikt borde läggas för detektion av de båda patogenerna i en 

jämförbar population. Komplikationer associerade med infektion av M. genitalium kan även 

likställas med de för C. trachomatis (15, 59). I STI-POS identifierades det, som ett bifynd, att 

det hos 11 % av individer positiva för C. trachomatis förelåg co-infektion med M. genitalium 

vilket även finns beskrivet i tidigare studier (54-55). Då C. trachomatis behandlas med  

tetracykliner vilka inte är effektiva mot M. genitalium finns det relevans för detektion av  

M. genitalium för adekvat behandling (53). 

 

Ett ytterligare bifynd som bör lyftas fram från studiens ursprungssyfte var att samtliga fynd av 

M. genitalium hos individer screenade för HPV hade samtidig infektion av HR-HPV.  

Association infektionerna emellan finns beskrivet i ett fåtal tidigare studier dock är  

orsakssamband inte utrett (56, 57). Om M. genitalium möjligen skulle kunna öka risken för  

HR-HPV är detektion av bakterien högst relevant då HR-HPV har visats orsaka cellförändringar 

och cancer i cervix (82). Möjlighet finns även att infektion av HR-HPV kan öka risken för 

infektion av M. genitalium varför indikation för detektion av bakterien då skulle föreligga hos 

individer positiva för HR-HPV. Co-infektionen skulle även kunna vara slumpmässig alternativt 

åldersberoende då åldersfördelningen för individer positiva för HR-HPV samt M. genitalium i 

aktuell population liknar varandra. Det bör understrykas att det av erhållna resultat inte går att 

dra några slutsatser av den trend som syns i den aktuella populationen dock är det viktigt att 

fortsätta studera fenomenet vidare för ett tydligare samband och en ökad förståelse. 
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Slutsatser 
Ställningstagande kring hypotesen för studien om att prevalensen för T. vaginalis och  

M. genitalium kan visa på en relevans motiverande en mer frekvent beställning för detektion av 

patogenerna är svår att uttala sig om då det huvudsakligen är klinikerna som avgör  

beställningsfrekvensen. Dock anses det finnas relevans för en mer frekvent beställning av  

M. genitalium indikerad av generella STI-symptom, särskilt i populationer jämförbara med 

STI>25, samt som co-infektion med C. trachomatis vid kvarvarande symptom efter behandling 

med tetracykliner. Prevalensen för T. vaginalis motiverar inte direkt för en mer frekvent  

beställning dock borde den ha en relevans liknande den för N. gonorrhoeae med liknande  

symptom samt allvarliga komplikationer vid obehandlad infektion. Av ovanstående dras  

även slutsatsen att beställning för detektion av endast en patogen inte är optimal då det kan 

resultera i fördröjd behandling med bestående komplikationer som potentiell följd alternativt 

fel eller utebliven behandling. Då symptomen för flera STI överlappar varandra styrks även  

motivationen till en multiplex analys av sexuellt överförbara patogener vilket efter aktuell  

studie anses vara det mest optimala alternativet. Multiplex analys med molekylärbiologisk  

metod är även mer kostnadseffektiv (inom vissa restriktioner) jämfört med beställning för  

detektion av enskilda patogener då den största kostnaden tillkommer i preparation av prover 

samt i personalkostnader. 

 

Vidare studier kring associationen mellan M. genitalium och HR-HPV uppmuntras för ett  

tydligare samband samt en ökad förståelse av fenomenet. 
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Omnämnanden  
Ett stort tack önskas riktas till TIB MOLBIOL för sponsring av primrar, prober samt enzymkit 

vilka har varit essentiella då genomförande av en prevalensstudie kräver en högre provvolym 

än vad annars, av ekonomiska skäl, inte hade kunnat tillhandahållas.  

 

Tack önskas även tillägnas handledare för studien, Olaf Dienus och Jessica Ögren, för att  

engagerat och tålmodigt främjat såväl personlig som professionell utveckling samt stöttat vid 

både praktiskt utförande samt skriftlig sammanställning av studien. Tack även till personalen 

på molekylärbiologiska enheten, Laboratoriemedicin, Medicinsk diagnostik, Länssjukhuset 

Ryhov, Jönköping, för besvarande av frågor, stöttning i analysutförande samt för insamling av 

överblivet provmaterial.  Slutligen önskas tack riktas till Jan Strindhall för att engagerat gripit 

in vid problematik i skrivandeprocessen. 
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Bilaga 1 
 
Instructions for Use    Revised 2015-04-17 
 
 

1. Additional Reagents required 
 

Roche LightCycler® 480 Multiplex DNA Master Cat.-No. 07 339 577 001 
 
 
2. Programming LightCycler® 480 Instruments  
 

See the Instrument operator’s manual for details. Start programming before preparing the solutions.  
The protocol consists of three program steps: 
 

• 1: Denaturation: sample denaturation and enzyme activation 
• 2: Cycling: PCR-amplification  
• 3: Cooling: cooling the instrument 
 

Detection Format   Set Quant Factor 10 (default setting is 1)  
LightCycler® 480 Instrument:   450-500  483-533  523-568  523-610  523-640  615-670  
LightCycler® 480 II Instrument:  440-488  465-510  533-580  533-610  533-640  618-660 
 

Color Compensation see instructions in  40-0320 Universal Color Compensation Hexaplex 
 

Program Step: Denaturation Cycling Cooling 

Parameter    

Analysis Mode None Quantification mode None 
Cycles 1 45 1 
Target [°C] 95 95 60 72 40 
Hold [hh:mm:ss] 00:01:00 00:00:05 00:00:15 00:00:15 00:00:30 
Ramp Rate [°C/s] 96 4.4 4.4 2.2 4.4 1.5 
Ramp Rate [°C/s] 384 4.6 4.6 2.4 4.6 2.0 
Acquisition Mode None None Single None  None 

 
 
2.1. Preparation of Parameter-Specific Reagents (PSR, 96 reactions): 
 

One reagent vial contains all primers and probes to run 96+ LightCycler reactions. 
 

Add 50 µl PCR-grade water to each reagent vial, mix the solution (vortex) and spin down. 
For robotic pipetting the volume can be extended to 55 µl (signals will decrease by 10-20%). 
 

►Use 0.5 µl reagent for a 20 µl PCR reaction. 
 
 
 

2.2. Preparation of the Positive Control DNA 
 

Add 320 µl PCR-grade water to the vial with the black cap. Mix by pipetting the solution up and down 10 
times. Note: Opening of this vial may cause contaminations of the work-space (aerosol).  
 

►Use 10 µl positive control DNA for a 20 µl PCR reaction (1,000 copies / 10µl). 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
2.3. Preparation of the Reaction Mix 
 

In a cooled reaction tube, prepare the reaction mix for single reactions (left) or one plate (right): 
 

Roche LightCycler® 480 Multiplex DNA Master 

One reaction Component 100 reactions 

  2,5µl Water, PCR-grade (colorless cap, provided with the Roche Master kit) 250 µl 
0.5 µl CT Plasmid Cyan500 50 µl 
0.5 µl CT MOMP Cyan500 50 µl 
0.5 µl M.genitalium FAM 50 µl 
0.5 µl TV Repeat R6G 50 µl 
0.5 µl NG opaD LC610 50 µl 
0.5 µl NG gyrA LC640 50 µl 
0.5 µl PhHV IC LC670 50 µl 
4  µl Roche LightCycler® 480 Multiplex DNA Master 400 µl 

    10.0 µl Volume of Reaction Mix 1.000 µl 
 

Table 2 

Mix gently, spin down and transfer 10 µl per well. 
 

Add 10 µl of sample (cobas 4800 extracts) or control DNA to each well for a final reaction volume of 20 µl. 
Seal plate and centrifuge. 
 

Start run 
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Bilaga 3 
 

Dehydrated Culture Media 
 
TRICHOMONAS MEDIUM 

Code: CM0161 

A medium for the cultivation of Trichomonas vaginalis. 

Typical Formula*  gm/litre  
Liver digest  25.0  
Glucose  5.0  
Sodium chloride  6.5  
Agar  1.0  
pH 6.4 ± 0.2 @ 25°C   

* Adjusted as required to meet performance standards 

Directions 
Suspend 37.5g in 1 litre of distilled water and bring to the boil to dissolve. Sterilise by autoclaving at 121°C 
for 15 minutes. Cool to approximately 50°C. Inactivate 80ml of horse serum †, adjust to pH 6.0 and add it to 
the medium. For diagnostic work, bacterial growth may be suppressed by the addition of 1000 units of peni-
cillin and 500µg of streptomycin per ml of medium or 100µg of chloramphenicol per ml of medium (1 vial of 
SR0078 per 500ml medium). 

† Prior to incorporation in the medium, Horse Serum SR0035 is inactivated by maintaining at a temperature 
of 56°C for 30 minutes, and then acidified with 1N hydrochloric acid to pH 6.0. 

Description 
A medium based on that of Feinberg & Whittington1 for the detection of Trichomonas vaginalis and Candida 
spp. The authors, after a series of investigations on 1,704 genito-urinary specimens, found that Trichomo-
nas vaginalis would not have been detected in 23.5% of the samples had they not been cultured. Further-
more, out of 747 vaginal specimens, 63% which were positive would have been dismissed as negative with-
out use of the medium. 

Stenton2 noted that the success of an earlier version of the Trichomonas Medium was largely dependent on 
the choice and percentage of liver incorporated and he selected Oxoid Liver Infusion. Trichomonas Medium 
has been slightly modified by the incorporation of 0.1% w/v of agar which leads to reduced oxygen tension 
and consequently more prolific growth of trichomonads. Good growth of both Trichomonas and Candida 
may be obtained in mixed culture - the growth of Candida spp. seldom interferes with trichomonads. 

Technique 
Inoculate Trichomonas Medium and incubate at 35°C for three to five days. At intervals, microscopically ex-
amine medium taken from the bottom of the tube. In addition, microscopically examine fresh wet smears of 
the specimen at the time of initial culture. 
The medium is equally suitable for the examination of urethral and vaginal swabs, and urine specimens. 



 
 

Storage conditions and Shelf life 
Store the dehydrated medium at 10-30°C and use before the expiry date on the label. 
Store the prepared medium at 2-8°C. 

Appearance 
Dehydrated medium: Light straw coloured, free-flowing powder 
Prepared medium: Dark straw coloured solution 

Quality control 

Positive controls:  Expected results 
Trichomonas vaginalis ATCC® 30001 Viable organisms 
Candida albicans ATCC® 10231 * Turbid growth 
Negative control:    
Uninoculated medium  No change  

* This organism is available as a Culti-Loop®  

References 
1. Feinberg J. G. and Whittington Joan M. (1957) J. Clin. Path. 10. 327-329. 
2. Stenton P. (1957) J. Med. Lab. Technol. 14. 228-230. 

 


	Inledning
	Bakgrund
	Trichomonas vaginalis
	Biologisk bakgrund
	Medicinsk bakgrund
	Epidemiologisk bakgrund

	Mycoplasma genitalium
	Biologisk bakgrund
	Medicinsk bakgrund
	Epidemiologisk bakgrund

	Diagnostik
	Direktmikroskopi för T. vaginalis-detektion
	Odling
	Molekylärbiologisk metod

	Realtids-PCR
	Metodologisk bakgrund


	Syfte
	Material och metod
	Urval och provinsamling
	Preanalys
	Provmaterial och provkärl
	Extraktion
	Förvaring av prover

	Analys med realtids-PCR
	Mastermix
	Kontroller
	Applicering av prov
	Kalibrering, analys och bedömning

	Verifiering via in vitro-infektion av T. vaginalis
	Statistisk bearbetning
	Etiska överväganden

	Resultat
	Urval och population
	STI-screen
	HPV-screen

	Analys med realtids-PCR
	STI-screen
	HPV-screen

	Verifiering via in vitro-infektion av T. vaginalis

	Diskussion
	Slutsatser
	Omnämnanden
	Referenser
	Bilaga 1
	Bilaga 2
	Bilaga 3
	Dehydrated Culture Media
	* Adjusted as required to meet performance standards
	* This organism is available as a Culti-Loop®



