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Sammanfattning 

Hos vuxna individer förekommer två fenotyper gällande produktionen av laktas, vilka kallas 

laktostolerans och laktosintolerans. Vid laktosintolerans produceras otillräckliga mängder 

laktas vilket framkallar symptom som magsmärtor och flatulens vid intagandet av 

mjölkprodukter. En enbaspolymorfism (LCT-13910C>T) har kopplats till laktostolerans hos 

nordvästeuropéer och kan genotypas med smältkurveanalys i realtids-PCR. På 

Laboratoriemedicin vid Länssjukhuset Ryhov används idag en metod vid genotypning av LCT-

13910C>T där extraktion av DNA från blod krävs innan analys. Anledningen till detta är att 

DNA-polymeraset som ingår enzymmixen LightCycler® FastStart DNA Master HybProbe 

endast fungerar med rent DNA-templat. Med en annan enzymmix, Kapa Probe Force, ska 

analys kunna göras direkt på blod. För att utvärdera enzymmixen jämfördes resultat från 

befintlig metod och resultat från metod med Kapa Probe Force, gällande förmågan att 

identifiera genotyperna LCT-13910C/C, C/T och T/T samt med avseende på imprecision. Vid 

jämförelse mellan metoderna samstämde resultatet i avseende på genotyp till 100 % utifrån 

specificerade smälttemperaturer (Tm) för respektive genotyp angivna i kitet för primer/prober. 

Däremot syntes lägre fluorescensnivå på smältopparna i metod med Kapa Probe Force, men 

påverkade inte tolkning av smältkurvorna. En lägre prov-till-prov-variation sågs även i 

resultatet från metod med Kapa Probe Force gentemot befintlig metod. 

Nyckelord: Polymorfism, laktosintolerans, PCR, DNA-polymeras, blod 

 



 

 

Summary 

Genotyping of lactase persistence (LCT-13910C>T) 

directly on blood with real time PCR 

Evaluation of Kapa Probe Force 
 

Among adults two phenotypes are found with regards to production of lactase, these are termed 

lactase persistence and lactose intolerance. Lactose intolerance is characterized by a low 

production of lactase, which leads to symptoms such as stomach ache and flatulence after the 

consumption of dairy products. A single nucleotide polymorphism (LCT-13910C>T) has been 

correlated with the occurrence of lactase persistence in northwestern Europeans. Genotyping of 

LCT-13910C>T is possible with melting curve analysis in real time PCR. The currently used 

method for genotyping of LCT-13910C>T at Ryhov County Hospital requires the extraction of 

DNA template from blood, due to the fact that the DNA-polymerase in the kit LightCycler® 

FastStart DNA Master HybProbe requires pure DNA template for analysis. With another DNA-

polymerase, included in the kit Kapa Probe Force, analysis on crude samples such as pure blood 

should be possible. Evaluation of Kapa Probe Force included comparison of the results from 

both methods with regards to identification of genotypes LCT-13910C/C, C/T and T/T and with 

regard to imprecision. The results from Kapa Probe Force were 100 % consistent with the 

results from existing method and acquired melting temperatures (Tm) were all within the 

accepted ranges specified in the kit of primers and probes. The fluorescence of melting curves 

acquired with Kapa Probe Force was significantly lower, however this had no effect when it 

came to interpreting the results. A lower variation could also be seen between samples with 

Kapa Probe Force compared to existing method. 
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Inledning 

Laktosintolerans hos vuxna (adult hypolaktasi) är vanligt förekommande runtom i världen och 

finns hos över hälften av världens befolkning. Laktosintolerans orsakas av brist på enzymet 

laktas som produceras i tunntarmen. Laktas bryter ned disackariden laktos till 

monosackariderna glukos och galaktos (1, 2). Bristen på laktas leder till oförmåga att bryta ned 

laktos i mjölkprodukter och kan leda till symptom som magsmärtor, flatulens och diarréer till 

följd av att laktoset istället bryts ned av bakterier i tjocktarmen (2). Nästan alla individer föds 

med förmågan att producera tillräckliga mängder laktas, men laktasaktiviteten avtar i de flesta 

fall med åldrandet. Symptom kan vid laktosintolerans börja ses redan i yngre åldrar och bli 

värre med åren. Vissa personer har däremot förmåga att producera höga nivåer laktas i vuxen 

ålder, och således bibehållen förmåga att bryta ned laktos i mjölkprodukter, vilket benämns som 

laktostolerans (1).  

 

Förekomst av laktosintolerans varierar kraftigt mellan olika populationer. Bland vita européer 

och deras avkomma, inklusive vita populationer i Nordamerika och Australien, är förekomsten 

av laktosintolerans mindre än 30 %. Den minsta rapporterade förekomsten kommer ifrån 

populationer som lever i nordvästra Europa, där laktosintolerans ses hos 5 % eller mindre av 

populationen. I asiatiska populationer är prevalensen 60 % eller mer, med några undantag, och 

i vissa populationer uppåt 100 %. I Afrika varierar prevalensen kraftigt. I arabiska länder i norra 

Afrika är förekomsten mellan 70 och 80 %, i nomadiska populationer 40 %, och i agrikulturella 

och övriga populationer oftast över 70 %.  Bland aboriginer i Amerika och Oceanien är 

prevalensen av laktosintolerans oftast över 60 % och i vissa fall nära 100 %. Den huvudsakliga 

anledningen till att denna variation ses grundar sig i det faktum att minskning i produktionen 

av laktas är genetiskt betingad och historiskt kopplad till domesticering av boskap och 

påföljande mjölkkultur (3, 4) 
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Bakgrund 

Genetisk bakgrund till laktostolerans 

En enbaspolymorfism (SNP) i kromosom 2q21.3 med beteckningen LCT-13910C>T har i en 

studie av Enattah et al. kopplats till bibehållen laktasaktivitet hos nordvästeuropéer (5, 6). 

Denna SNP finns belägen 13910 baspar (bp) uppströms från genen som kodar för laktas (LCT) 

och har referensnummer rs4988235. LCT-13910C>T ligger i en icke-kodande del av genomet 

i intron 13 av genen minichromosome maintenance type 6 (MCM6) (7-9).  

 

T-varianten av LCT-13910C>T är kopplad till laktostolerans bland nordvästeuropéer och är 

den vanligast förekommande fenotypen i denna population. Anlaget nedärvs autosomalt 

dominant vilket innebär att endast en allel med T-varianten krävs för bibehållen laktasaktivitet. 

C-varianten av LCT-13910C>T är istället associerad med laktosintolerans i denna 

befolkningsgrupp (7, 8). Sammantaget är genotypen LCT-13910 C/C förknippad med låg 

laktasaktivitet (laktosintolerans) och genotyperna C/T och T/T med laktostolerans (8).  

 

Det förekommer ytterligare SNP associerade med fortsatt hög laktasaktivitet som varierar 

beroende på geografisk lokalisering. LCT-13907C>G har rapporterats vara brett utspridd bland 

vuxna individer med laktostolerans i Sudan och Etiopien. En annan SNP kopplad till 

laktostolerans, LCT-13915T>G, tros ha sitt ursprung i Mellanöstern, där den har högst 

prevalens bland beduiner, och har hög prevalens i Östafrika men är nästintill obefintlig i 

Västafrika (10). LCT-13915T>G har även iakttagits i Saudiarabien (11). Flertalet andra SNP 

har identifierats och kopplats till laktostolerans i övriga delar av världen (Tabell 1) (12-19). 
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Tabell 1. Några av de SNP som i litteraturen har kopplats till bibehållen laktasaktivitet och deras förekomst 

geografiskt, nödvändigtvis inte exklusivt till dessa regioner. 

SNP Geografisk prevalens 

13906T>A Tibet, Kina 

13908C>T Tibet, Kina 

13913T>C Mellanöstern, Afrika 

13914G>A Norra Ryssland 

13937G>A Brasilien, Sydafrika 

14009G>C Etiopien 

14010T>G Afrika, Mellanöstern, Brasilien 

14011C>T Estland, Indien, Brasilien 

 

 

Mekanism laktosintolerans och laktostolerans 

Laktosintolerans orsakas av successiv nedreglering av enzymet laktas i mikrovilli hos 

tunntarmens epitelceller (20). Studier har visat att det beror på minskad aktivitet i promotorn 

för LCT (21, 22). Mekanismer kring detta är inte fullt förstådda men en studie har formulerat 

en möjlig hypotes, där nedregleringen antingen beror på minskade mängder transkriptionella 

aktivatorer eller ökade mängder repressorer till promotorn för LCT (22). 

 

Studier har visat att SNP:er som LCT-13910C>T är kopplat till transkriptionell reglering av 

LCT genen. En transkriptionsfaktor, Octamer-1 (Oct-1), har setts binda till sekvensen hos T-

varianten av LCT-13910C>T med en högre affinitet än vid C-varianten. Närvaron av Oct-1 på 

sekvensen med T-allelen skulle då kunna leda till oförmåga att nedreglera uttrycket av laktas, 

på grund av ökad rekrytering av transkriptionella aktivatorer eller genom förhindring av 

repressorernas aktivitet (20, 22). 

 

Diagnostik 

Laktosintolerans bör misstänkas hos en patient som får magbesvär efter tillförsel av mjölk, men 

symptomen kan vara vaga och okarakteristiska.  Laktosintolerans ska särskiljas från 

komjölksallergi som primärt är en immunologisk reaktion. Detta kan göras eftersom individer 

med laktosintolerans till skillnad från individer med komjölksallergi kan tolerera yoghurt, ost 
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och smör med låg laktoshalt. Det finns även sekundära former av laktosintolerans som 

uppkommer i samband med tarmepitelskada på grund av till exempel gastroenterit och celiaki, 

samt under behandling av cytostatika och strålbehandling. Laktosintolerans kan diagnostiseras 

med hjälp av gentest, laktosbelastning eller ett utandningstest med radioaktivt laktos (23). 

 

Vid misstanke om laktosintolerans används ofta som förstahandsundersökning ett gentest, 

eftersom blodprov kan tas när som helst på dagen och patienten slipper den eventuellt 

symptomframkallande laktosbelastningen. DNA extraheras ur vita blodkroppar i blodet och 

påvisas sedan med polymerase chain reaction (PCR) (23). Patienter med annat ursprung än 

Nordvästeuropa kan vara bärare av de alternativa genvarianterna för vilken den medicinska 

tolkningen är svår. För dessa bör gentest ersättas med belastningsundersökning (10, 23). Vid 

laktosbelastning ska patienten vara fastande sedan föregående kväll och ha ätit mjölkfri kost 

under minst tre dagar. Patienten får dricka en laktoslösning och prov för bestämning av 

blodglukos tas före testet och sedan var 15:e minut under en timme (23). 

 

Principiella steg i DNA-extraktion och PCR 

DNA-extraktion 

Tidigare var analyser av nukleinsyror begränsade av tillgången på material vilket försvårade 

analyser. Möjligheten att amplifiera DNA-sekvenser med PCR öppnade upp och förenklade 

möjligheten att analysera på nukleotidnivå. PCR är en process som simulerar in vitro vad som 

sker vid DNA-replikation in vivo. Vid DNA-extraktion frigörs först DNA från cellen, eftersom 

materialet ska vara fritt från kontamination från proteiner, kolhydrater, lipider och RNA. 

Cellerna lyseras med hjälp av en lyseringsbuffert och frigjort DNA separeras med hjälp av 

magnetkulor. DNA binder till en beläggning av kisel på magnetkulorna under inkubering och 

supernatanten tvättas bort i flera steg. DNA-extraktion kan ske både manuellt och med hjälp av 

extraktionsrobotar (24). 

 

PCR: Reaktionslösning 

Utöver extraherat DNA ingår i reaktionslösningen för analys med PCR även primer och prober, 

samt en enzymmix innehållande bland annat DNA-polymeras, deoxynukleotidtrifosfater 

(dNTP) och magnesium. Magnesium påverkar främst enzymaktiviteten och inbindning av 

primer. Den rekommenderade nivån för magnesiumkoncentrationen ligger ofta mellan 1 till 4 

mM i en standardreaktion. För låg koncentration kan leda till en sänkt enzymeffektivitet och 
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därmed mindre PCR-produkt. En för hög koncentration av magnesium kommer i sin tur istället 

leda till en ökad inbindningsförmåga för primer vilket kan leda till en mer ospecifik inbindning 

och ökat antal ospecifika produkter (24).  

 

För att uppnå optimala förhållanden för DNA-syntesen innehåller enzymmixen också olika 

salter. Salterna påverkar bland annat denaturering- och hybridiseringstemperaturerna samt 

enzymaktiviteten. En ökad saltkoncentration leder till att längre DNA-produkter denaturerar 

långsammare än kortare DNA-produkter under amplifieringen vilket leder till att kortare DNA-

produkterna prioriteras (24). 

 

PCR: Aktivering 

Vid ett första aktiveringssteg upphettas reaktionslösningen till mellan 94 och 98 °C i flera 

sekunder eller minuter beroende på materialet. Här sker initial denaturering av dubbelsträngat 

DNA (dsDNA) till enkelsträngat DNA (ssDNA) och en aktivering av enzymet (24). Denna typ 

av aktivering kallas värmestartad PCR och har visat sig öka specificiteten och sensitiviteten av 

PCR genom att minimera bildningen av icke-specifika produkter vid starten av reaktionen (25- 

27). 

 

PCR: Amplifiering 

Amplifieringen består av tre steg som återkommer i cykler varav det första steget innefattar 

denaturering av dsDNA till ssDNA. Denaturering sker genom upphettning av 

reaktionslösningen till mellan 94 och 96 °C i några sekunder. Nästa steg i processen kallas 

hybridisering, där oligonukleotider (primer) binder till komplementära DNA-sekvenser. 

Primerparet utgör specificiteten av PCR, eftersom de innehåller sekvenser som är 

komplementära till de platser som flankerar regionen av DNA som ska analyseras. 

Hybridiseringstemperaturen avgörs av primernas bassammansättning och behöver ofta 

optimeras. Vanligen varierar temperaturen mellan 50 och 70 °C. Det tredje och sista steget i 

PCR kallas elongering. Här sker DNA-syntesen med hjälp av enzymet DNA-polymeras, som 

syntetiserar en kopia av DNA-sekvensen genom att addera nukleotider till de hybridiserade 

primerna. För att understödja detta ingår dNTP i reaktionslösningen. Elongeringen sker vid den 

optimala temperaturen för enzymet och ligger oftast mellan 68 och 72 °C (24). Amplifiering 

kan utöver att ske i en trestegsmetod även ske i en tvåstegsmetod. I tvåstegsmetoden är 

denatureringssteget oförändrat men hybridiseringssteget och elongerinssteget är hopslaget till 

ett steg. Tvåstegsmetoden användes i denna studie. 
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Realtids-PCR med hybridiseringsprober och smältkurveanalys 

Realtids-PCR 

En användbar variant av PCR är realtids-PCR. Den tillåter mätning av den amplifierade PCR-

produkten under tiden analysen fortgår, i realtid. Realtids-PCR är betydligt snabbare än 

konventionell PCR eftersom amplifiering och detektion sker simultant i samma provbehållare, 

vilket även minskar kontaminationsrisken till omgivningen (28-30). 

 

För att detektion ska kunna ske i realtid används olika typer av detektionsformat där de 

vanligaste är SYBR Green, hydrolysprober (TaqMan) och hybridiseringsprober. I denna studie 

användes hybridiseringsprober. 

 

Hybridiseringsprober 

Hybridiseringsprober består av två olika oligonukleotider som utnyttjar Fluorescence 

Resonance Energy Transfer (FRET). Den ena hybridiseringsproben är en mottagarprob och den 

andra en donatorprob. Donatorproben har fluorescein bunden till sin 3’ ände och 

mottagarproben har sin fluorofor (t.ex. LightCycler Red 640) bunden till sin 5’ ände. När de 

två proberna binder in till DNA-sekvensen inom en till fem baser ifrån varandra överförs energi 

från donatorn till mottagarproben och kallas för FRET. Mottagaren exciteras och ger då ifrån 

sig sin energi i form av fluorescens av en viss våglängd som detekteras i instrumentet (Figur 1). 

Styrkan av den fluorescerande signalen kommer bero på hur mycket DNA-templat som finns 

tillgängligt för proberna att binda in till. Fluorescensen från hybridiseringsprober mäts i 

hybridiseringssteget i amplifieringen. För att undvika att mottagarproben förlängs under 

elongeringsfasen har dess 3’ ände fosforylerats. Under elongeringssteget i amplifieringen höjs 

temperaturen till 72 grader och de flesta proberna kommer lossna från sin inbindning. De som 

inte lossnar kommer avlägsnas av ett DNA-polymeras vid DNA-amplifieringen. Detta leder till 

att proberna kan återanvändas vid nästa cykel (24, 30, 31). 
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Figur 1. Detektion av målsekvens med hjälp av en donatorprob (D) och en mottagarprob (R). Excitation av 

donatorproben sker med hjälp av en extern ljuskälla (hv). Detta leder till emission av mottagarproben endast då 

båda proberna är inbundna till målsekvensen och är tillräckligt nära varandra för att en energiöverföring (FRET) 

ska kunna ske. När de sedan avlägsnas från målsekvensen vid denaturering, och med hjälp av DNA-polymeras, 

upphör FRET och emission från mottagarproben (32). 

 

Amplifieringskurva 

För att bedöma amplifieringen av templat vid en PCR-reaktion kan amplifieringskurvan 

analyseras (Figur 2). I amplifieringskurvan ses på x-axeln antalet cykler och i y-axeln 

detekterad fluorescensnivå. De inledande cyklerna av PCR, oftast cykel 3 till 15, visar ofta 

bakgrundsbruset i reaktionen och utifrån detta sätts en baslinje. Vid den PCR-cykel där signalen 

reflekterar en statistiskt signifikant ökning över den kalkylerade baslinjen, definieras det så 

kallade tröskelvärdet (Ct). Ett lägre Ct indikerar en större ursprunglig mängd templat. 

Lutningen på kurvan avgörs av hur effektiv reaktionen är där en lägre lutning indikerar en lägre 

effektivitet till följd av bland annat förekomst av inhibering (24, 33). 
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Figur 2. Amplieringskurva vid realtids-PCR. Fluorescensnivån (y-axeln) ökar över antalet genomgångna cykler 

(x-axeln). Vid vilken cykel templatet ökar kraftigt anges som tröskelvärdet (Ct). A och B symboliserar kurvor för 

två olika prover (34). 

 

Smältkurveanalys 

För att skilja mellan olika genotyper kan smältkurveanalys användas (Figur 3). Metoden är ett 

steg som utförs efter amplifieringssteget (35, 36). Vid användandet av hybridiseringsprober 

utgör smälttemperaturen (Tm) den temperatur varvid 50 % av hybridiseringsproberna lossnat 

från DNA:t. Vid smältkurveanalys höjs temperaturen först upp till 95 °C så att allt tillgängligt 

DNA-templat denaturerar och blir enkelsträngat. Därefter sänks temperaturen till ca 40 °C och 

hybridiseringsproberna får en chans att binda in vilket gör att de ger ifrån sig en fluorescerande 

signal. Temperaturen höjs sedan gradvis till ca 85 °C och fluorescenssignalen mäts 

kontinuerligt. När temperaturen stiger kommer hybridiseringsproberna börja lossna från DNA-

sekvensen och den fluorescerande signalen kommer sjunka på grund av att mottagarproben inte 

längre får någon energi från donatorproben. Vid vilken temperatur hybridiseringsprober släpper 

från DNA:t avgörs av hur väl de passar vid inbindningen. En mutation eller sekvensförändring 

under hybridiseringsproberna kommer således leda till att de släpper tidigare från DNA:t vilket 

ger ett lägre Tm (24, 30). LightMix® Kit Lactose Intolerance (MCM6 C-13910T) (TIB 

MOLBIOL GmbH, Tyskland) kommer användas i detta arbete för genotypning av LCT-

13910C>T. Kitet innehåller hybridiseringsprober specifika mot T-varianten vilken således 

kommer identifieras med ett högre Tm. Vid genotypning av LCT-13910C>T med LightMix® 

Kit Lactose Intolerance (MCM6 C-13910T) förväntas LCT-13910 C/C enligt produktbladet ha 

smältpunkten 56.0 °C, LCT-13910 T/T smältpunkten 61.5 °C, och LCT-13910 C/T både 

smältpunkterna 56.0 °C och 61.5 °C. Enligt leverantören kan Tm för respektive genotyp variera 

± 2.5 °C (37). Vid analys av smältkurvor erhölls ett värde för fluorescens på smälttoppar som 
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utgörs av förändring i fluorescens genom förändring i temperatur, en successiv sänkning av 

fluorescensnivå speglas med ökade smälttoppar med negativ derivata (-dF/dT) (33). 

 

 

Figur 3. Smältkurveanalys. Negativ derivata av fluorescensnivån på smälttopparna (-dF/dT) (y-axeln) vid olika 

Tm (x-axeln) (38). 

 

PCR-inhibering 

Vid analys av blod med PCR kan vissa problem förekomma med falskt negativa resultat och 

låg sensitivitet på grund av förekomst av inhibitorer. Inhibitorer i blod utgörs främst av 

hemgruppen i hemoglobin, samt IgG-antikroppar och förekomst av antikoagulantia som 

etylendiamintetraättiksyra (EDTA), natriumcitrat och heparin. Den inhibitoriska effekten av 

blod vid PCR innefattar inaktivering av DNA-polymeras och/eller uppfångning eller 

nedbrytning av målsekvens och primer (39). Exempelvis leder närvaron av EDTA till 

minskning av mängden magnesium som finns tillgänglig för DNA-polymeraset (24). Tidigare 

studie har visat att det är möjligt med amplifiering av DNA direkt på blod där blodvolymen 

uppgår till 25 % av den totala reaktionsvolymen (39). Tidigare har även identifiering av bland 

annat hemokromatos genen (HFE) och koagulationsfaktor V genen (F5) med FRET-baserad 

realtids-PCR visats vara möjlig utan DNA-extraktion med genotypning på blodceller (40). 

 

Kapa Probe Force 

Kapa Probe Force (Kapa Biosystems, Inc, USA) är en enzymmix som innehåller ett robust 

DNA-polymeras som är utvecklat för att överkomma de inhiberande faktorerna som 

förekommer i exempelvis blod. Kapa Probe Force innehåller huvudsakligen KAPA3G HotStart 

DNA-polymeras, dNTP, MgCl2 och stabiliseringsämnen. Enzymmixen är enligt leverantören 

mest lämplig vid kvalitativa analyser på grund av variationer i PCR-inhibering och effektivitet 
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av DNA-extraktion som kan påverka vid kvantitativa analyser med varierande 

amplifieringsnivåer (41). 

 

Problemställning 

Vid Länsjukhuset Ryhov i Jönköping används på det molekylärbiologiska laboratoriet idag en 

metod för realtids-PCR med DNA-polymeraset LightCycler® FastStart Enzyme, som ingår i 

enzymmixen LightCycler® FastStart DNA Master HybProbe (Roche Diagnostics GmbH, 

Tyskland), vid diagnostisering av laktosintolerans. Enzymet kan endast användas med DNA-

templat, vilket kräver ett försteg med DNA-extraktion från blod. Detta kräver både tid i 

genomförande och pengar för reagenser. Med en annan enzymmix, Kapa Probe Force, skulle 

analys med realtids-PCR kunna utföras direkt på blod men metoden har ännu inte utvärderats. 

I nuläget utförs ungefär 550 genotypningar av LCT-13910C>T per år på Laboratoriemedicin 

vid Länssjukhuset Ryhov. En övergång till Kapa Probe Force där DNA-extraktion skulle kunna 

exkluderas skulle innebära en påtaglig effektivisering av arbetsgången på laboratoriet. 
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Syfte 

Syftet med studien var att upparbeta en metod med enzymmixen Kapa Probe Force för 

genotypning av laktostolerans direkt på blod med realtids-PCR. Metoden verifierades i 

jämförelse med befintlig metod, med LightCycler® FastStart DNA Master HybProbe, i 

förhållande till förmågan att identifiera genotyperna LCT-13910 C/C, C/T och T/T och med 

avseende på inomserie- och mellanserievariation. 
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Material och metod 

Provmaterial 

Blodproverna som användes i studien var patientprover från rutinverksamheten på 

Länssjukhuset Ryhov med kända genotyper för LCT-13910C>T. Proverna var tagna i EDTA-

rör och förvarade i kyl eller frys.  

 

Kontrollmaterial 

De positiva kontroller som användes i studien, som ingick i kitet LightMix® Kit Lactose 

Intolerance (MCM6 C-13910T) (TIB MOLBIOL GmbH, Tyskland), bestod av klonade DNA-

fragment från mänskliga prover omfattande genotyperna LCT-13910 C/C, C/T och T/T och 

verifierade med DNA-sekvensering. Negativ kontroll (NTC) bestod av PCR-rent vatten. 

 

DNA-extraktion  

DNA från blod extraherades med extraktionsroboten Bullet PRO med kitet Bullet Blood DNA 

50 (DiaSorin Ireland Ltd, Irland) enligt tillverkarens instruktioner. DNA isolerades från 50 µL 

blod och eluerades i 50 µL 10 mM Tris-HCl pH 8 buffert. 

 

PCR-primer och hybridiseringsprober 

De primer och hybridiseringsprober som användes ingick i kitet LightMix® Kit Lactose 

Intolerance (MCM6 C-13910T). Ett DNA-fragment av MCM6 genen på 156 bp amplifierades 

upp med specifika primer, och detekterades med hybridiseringsprober märkta med Fluroescein 

och LightCycler® Red 640. Signalen från mottagarproben detekterades vid 640 nm. De kit som 

användes i studien förvarades i frystorkat tillstånd skyddade från ljus och i rumstemperatur (18-

25 °C), enligt leverantörens instruktioner, och hade då en hållbarhet på upp till sex månader. 

Upplösta reagens förvarades i frys (-20 °C) skyddade från ljus och frystes och tinades inte vid 

fler än fem tillfällen. 
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DNA-polymeras  

DNA-polymeras i enzymmixen Kapa Probe Force (Kapa Biosystems, Inc, USA) jämfördes med 

det DNA-polymeras som rutinmässigt används i befintlig metod i enzymmixen LightCycler® 

FastStart DNA Master HybProbe (Roche Diagnostics GmbH, Tyskland). Kapa Probe Force 

förvarades skyddad från ljus i -20 °C tills utgångsdatum. LightCycler® FastStart DNA Master 

HybProbe förvarades i -15 °C till -25 °C tills utgångsdatum.  

 

Mastermixar 

Kapa Probe Force mastermix: I metoden med enzymmixen Kapa Probe Force blandades för 

varje prov en mastermix enligt Tabell 2. 

 

Tabell 2. Ingående reagenser och respektive volym per prov i mastermix för metod med Kapa Probe Force. 

Titel Volym (µL) 

PCR-rent vatten 3 

LightMix® Kit Lactose 

Intolerance (MCM6 C-13910T) 

 

1 

Kapa Probe Force 5 

Totalt 9 

 

För varje prov pipetterades 9 µL mastermix till en brunn på LightCycler® 480 Multiwell Plate 

96, white (Roche Diagnostics GmbH, Tyskland). Sedan tillsattes 1 µL blod för varje prov till 

respektive brunn med mastermix på mikrotiterplattan. Plattan förslöts med LightCycler® 480 

Sealing Foil (Roche Diagnostics GmbH, Tyskland) och centrifugerades vid 300 g under 1 

minut. 

 

Befintlig metod: Till metoden med enzymmixen LightCycler® FastStart DNA Master 

HybProbe blandades för varje prov en mastermix enligt Tabell 3. 
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Tabell 3. Ingående reagenser i mastermix för befintlig metod med LightCycler® FastStart DNA Master HybProbe. 

Titel Volym (µL) 

PCR-rent vatten 5.2 

MgCl2 25 mM 0.8 

LightMix® Kit Lactose 

Intolerance (MCM6 C-13910T) 

 

1 

LightCycler® FastStart DNA 

Master HybProbe 

 

1 

Totalt 8 

 

För varje prov pipetterades 8 µL mastermix till en brunn på LightCycler® 480 Multiwell Plate 

96, white. Sedan tillsattes 2 µL DNA-templat för varje prov från extraktionen till respektive 

brunn med mastermix på mikrotiterplattan. Plattan förslöts med LightCycler® 480 Sealing Foil 

och centrifugerades vid 1800 g under 2 minuter.  

 

Analys med realtids-PCR 

Analys gjordes med realtids-PCR i instrumenten LightCycler 480 II (Roche Diagnostics 

GmbH, Tyskland) eller Cobas z 480 (Roche Diagnostics GmbH, Tyskland). Till termoprofilen 

i metoden med Kapa Probe Force valdes tvåstegsamplifiering, enligt leverantörens instruktioner 

(Tabell 4). Termoprofilen som användes för den befintliga metoden med LightCycler® 

FastStart DNA Master HybProbe hade trestegsamplifiering (Tabell 5). 

 
Tabell 4. Initial termoprofil med tvåstegsamplifiering för genotypning av LCT-13910C>T med realtids-PCR direkt 

på blod med enzymmix Kapa Probe Force.  

 Aktivering Amplifiering Smältkurveanalys Kyla 

Segment 1 1 2 1 2 3 1 

Cykler 1 34 1 1 

Måltemperatur (°C) 98 95 60 95 40 85 40 

Tid 3 min 5 sek 20 sek 30 sek 2 min 0 sek 30 sek 

Temp ökning (°C/s) 4,4 2,2 2,2 4,4 1,5 - 1,5 

Mätningstyp   Enkel   Kontinuerlig  

Mätningar (per °C)      3  
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Tabell 5. Termoprofil med trestegsamplifiering för genotypning av LCT-13910C>T med realtids-PCR på DNA-

templat med enzymmix LightCycler® FastStart DNA Master HybProbe. 

 Aktivering Amplifiering Smältkurveanalys Kyla 

Segment 1 1 2 3 1 2 3 1 

Cykler 1 34 1 1 

Måltemperatur (°C) 95 95 60 72 95 40 85 40 

Tid 10 min 5 sek 10 sek 15 sek 30 sek 2 min 0 sek 30 sek 

Temp ökning (°C/s) 4,4 2,2 2,2 4,4 4,4 1,5 - 1,5 

Mätningstyp   Enkel    Kont.  

Mätningar (per °C)       3  

 

Optimering av reaktionsbetingelser för Kapa Probe Force 

Initial analys 

För att göra ett första test av analys direkt på blod, och mastermix med Kapa Probe Force samt 

termoprofil enligt Tabell 4, utfördes en initial analys. Tre patientprover, LCT-13910 C/C (n=1), 

C/T (n=1) och T/T (n=1), analyserades tillsammans med positiva kontroller och NTC. 

 

Ökad tid för denaturering och hybridisering 

För att försöka öka höjden på smälttopparna ökades tid för denaturering av blod, samt tid för 

hybridisering av primer och prober efter amplifieringen. Tid för initial denaturering i 

aktiveringen ökades från 3 minuter till 10 minuter. Tiden för denaturering i smältkurveanalysen 

ökades från 30 sekunder till 2 minuter, samt hybridisering från 2 minuter till 4 minuter. Analys 

gjordes på tre patientprover, LCT-13910 C/C (n=1), C/T (n=1) och T/T (n=1), samt kontroller. 

 

Minskad tid för denaturering i smältkurveanalysen 

För att se om en längre tid denaturering i smältkurveanalysen påverkade höjden på 

smälttopparna, ändrades tiden för denaturering i smältekurveanalysen från 2 minuter till 30 

sekunder, vilket var det ursprungliga värdet. Analys gjordes på tre patientprover, LCT-13910 

C/C (n=1), C/T (n=1) och T/T (n=1), samt kontroller. 

 

Minskad tid för hybridisering 

För att se om höjden på smälttopparna var oberoende av en ökad tid för hybridisering i 

smältkurveanalysen, justerades tiden för hybridiseringen i smältkurveanalysen från 4 minuter 

till 2 minuter. Analys gjordes på tre patientprover, LCT-13910 C/C (n=1), C/T (n=1) och T/T 

(n=1), samt kontroller. 
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Mängd provmaterial 

För att se om högre smälttopparna kunde erhållas med ökad mängd tillgängligt DNA testades 

2 µL blod i reaktionsvolymen och analyserades på genotypen LCT-13910 T/T. För att dessutom 

kontrollera om eventuell inhibering förelåg analyserades ospätt blod och blod spätt i tre steg 

mellan 75 % och 25 % med PCR-rent vatten, varefter 1 µL av respektive spädning togs till 

analys. Blod analyserades på genotyp LCT-13910 T/T. 

 

Koncentration MgCl2 

För att främja inbindning av primer/prober till templatet och därmed försöka uppnå högre 

smälttoppar, samt se om ospecifika inbindningar skulle förekomma, testades ökade 

koncentrationer magnesium i mastermixen. Initialt analyserades prover med en MgCl2 

koncentration på 4.5 mM i mastermixen, vilket var den ingående mängden i enzymmixen Kapa 

Probe Force. Utöver denna koncentration testades även 5.5 mM, 6.0 mM, 6.5 mM och 7.0 mM 

MgCl2. 

 

Volym primer/probmix 

För att försöka öka höjden på smälttopparna genom att optimera förhållandet mellan mängd 

primer/prober och tillgängligt DNA, samt se om ospecifika inbindningar skulle förekomma, 

testades ökade mängder primer och prober i mastermixen. Initialt analyserades prover med 1 

µL primer/prober i mastermixen, utöver denna mängd testades även fem olika volymer 

primer/probmix mellan 0.6-2.6 µL spädda i steg om 0.4 µL. 

 

Slutlig termoprofil 

Efter optimering av reaktionsbetingelser i upparbetningsfasen korrigerades termoprofilen 

(Tabell 6). I efterföljande steg innefattande imprecision, samstämmighet Kapa Probe Force 

gentemot befintlig metod och bedömningskriterier analyserades prover enligt dessa betingelser. 

 
Tabell 6. Slutlig termoprofil för genotypning av LCT-13910C>T med realtids-PCR direkt på blod med 

enzymmixen Kapa Probe Force. 

 Aktivering Amplifiering Smältkurveanalys Kyla 

Segment 1 1 2 1 2 3 1 

Cykler 1 34 1 1 

Måltemperatur (°C) 98 95 60 95 40 85 40 

Tid 10 min 5 sek 20 sek 30 sek 3 min 0 sek 30 sek 

Temp ökning (°C/s) 4,4 2,2 2,2 4,4 1,5 - 1,5 

Mätningstyp   Enkel   Kontinuerlig  

Mätningar (per °C)      3  
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Imprecision 

Utvärderingen av imprecision innefattade inomserievariation och mellanserievariation. Till 

inomserievariation testades ett prov för varje genotyp, LCT-13910 C/C, C/T och T/T, i tio 

replikat för vardera prov och på en och samma 96-håls mikrotiterplatta. Detta gav totalt 20 

stycken Tm-värden för C- och T-varianten. Vid mellanserieprecisionen analyserades två prov 

för vardera genotyp i tre replikat för vardera prov, under fem analystillfällen. Värdet för varje 

prov till uträkningen togs från medianen, för att minimera påverkan från inomserievariation, 

vilket gav totalt 20 stycken Tm-värden för C- och T-varianten.  

 

Samstämmighet Kapa Probe Force gentemot befintlig metod 

Utvärdering gjordes av samstämmighet av metod med Kapa Probe Force gentemot befintlig 

metod innefattande identifiering av genotyp. Totalt analyserades 40 stycken prover, LCT-

13910 C/C (n=11), C/T (n=17) och T/T (n=12). Smältkurvorna för den blodbaserade metoden 

bedömdes dels visuellt och dels jämfördes erhållna Tm med specificerade värden och tillåtna 

intervall för Tm för respektive genotyp enligt LightMix® Kit Lactose Intolerance (MCM6 C-

13910T). 

 

I befintlig DNA-baserad metod används en bedömningsmall som är specifikt framtagen för 

genotypning av LCT-13910C>T på Laboratoriemedicin vid Länssjukhuset Ryhov. Denna mall 

används för att enkelt identifiera om prover och kontroller hamnar inom godkända intervall vad 

det gäller Tm för respektive allel. Det godkända intervallet på Tm för C-varianten av LCT-

13910C>T är 56.5 °C ± 1 °C (motsvarande medelvärdet ± 2SD). För T-varianten är det 

godkända intervallet 62.5 °C ± 1 °C. Provresultaten från den blodbaserade metoden lades in i 

befintlig bedömningsmall för att se om erhållna Tm godkändes eller flaggades ut som 

avvikande. 

 

Grund för bedömningskriterier för nya metoden (prov-till-prov-variation) 

Utvärdering gjordes för att se hur väl bedömningskriterierna i befintlig bedömningsmall 

fungerade för det nya provmaterialet. Tm för respektive genvariant från metod med Kapa Probe 

Force jämfördes med Tm från befintlig metod för att se om det fanns någon statistisk signifikant 

skillnad mellan de två metoderna i prov-till-prov-variation. Fyrtio stycken prover, LCT-13910 

C/C (n=11), C/T (n=17) och T/T (n=12), analyserades. 
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Utvärdering av hållbarhet 

För utvärdering av hållbarhet testades fyra olika kylda prover av vardera genotyp LCT-13910 

C/C, C/T och T/T. Analyser gjordes vid tre tillfällen, med en initial analys samt en analys efter 

en respektive två veckor. Analys gjordes även på frysta prover efter en respektive två veckor. 

Vid första tillfället var proverna mellan 2 till 8 dagar gamla, vid andra mellan 9 till 15 dagar 

och vid sista mättillfället mellan 16 till 22 dagar. 

 

Statistisk analys 

Statistik analys för utvärdering av bedömningskriterier mellan metod med Kapa Probe Force 

och befintlig metod innefattade ett parvist T-test, där p-värden <0.05 ansågs som statistiskt 

signifikant. Spridningsmått för inomserievariation och mellanserievariation beräknades. 

Statistiska uträkningar gjordes med programmet SPSS Statistics 21 (IBM Corporation, 

Armonk, USA). 
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Etiska överväganden 

De blodprover från patienter som användes i studien var avidentifierade och enbart märkta med 

löpnummer. 
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Resultat 

Optimering av reaktionsbetingelser för Kapa Probe Force 

Initial analys 

Vid initial analys med termoprofil enligt Tabell 3 erhölls smältkurvor och Tm (°C) för både 

patientproverna, LCT-13910 C/C (n=1), C/T (n=1) och T/T (n=1), samt de positiva kontrollerna 

i smältkurveanalysen. För patientproverna sågs ett Tm för genotyp LCT-13910 C/C på 55.5 °C, 

för C/T två Tm, ett på 55.3 °C och ett på 62.1 °C, samt för T/T ett på 61.8 °C (Figur 4). 

 

 

Figur 4. Smältkurvorna för LCT-13910 C/C, C/T och T/T med respektive smälttoppar vid initial analys. Höjden 

på toppen utgör fluorescensnivån och placering på x-axeln utgörs av Tm (°C).  

 

För de positiva kontrollerna sågs ett Tm för genotyp LCT-13910 C/C på 55.5 °C, för C/T ett på 

56.2 °C och ett på 62.0 °C samt ett Tm för T/T på 61.5 °C. Hos NTC syntes ingen amplifiering 

och inte heller ett Tm (Figur 5). 

 

 

Figur 5. Smältkurvor för de tre positiva kontrollerna (LCT-13910 C/C, C/T, T/T) samt NTC med respektive 

toppar. 
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Ökad tid för denaturering och hybridisering 

Med ökad tid för initial denaturering (från 3 min till 10 min) vid aktiveringen, samt ökad tid för 

denaturering (från 30 sek till 2 min) och hybridisering (från 2 min till 4 min) vid 

smältkurveanalysen sågs något högre fluorescensnivå på smälttopparna jämfört med initial 

analys. Den negativa derivatan av fluorescensnivån (-dF/dT) på smälttopparna låg för LCT-

13910 C/C och T/T på 0.110 -dF/dT och för C/T på omkring 0.05 -dF/dT (smältkurvor 

redovisas ej). 

 

Minskad tid för denaturering i smältkurveanalysen 

Vid minskad tid för denaturering (från 2 min till 30 sek) i smältkurveanalysen sågs ingen större 

skillnad. LCT-13910 C/C hade något lägre smälttopp jämfört med två minuters denaturering 

vid tidigare analys och låg på 0.086 -dF/dT, C/T var i nivå med föregående analys på cirka 0.05 

och T/T något högre på 0.136 -dF/dT (smältkurvor redovisas ej). 

 

Minskad tid för hybridisering i smältkurveanalysen 

Vid minskad tid för hybridisering (från 4 min till 2 min) syntes något lägre smälttoppar för 

samtliga genotyper jämfört med fyra minuters hybridisering. Jämfört med tidigare analys 

påverkades främst LCT-13910 C/C negativt då smälttoppen låg på cirka 0.040 -dF/dT. 

Smälttoppen för C/T var på ungefärlig nivå jämfört med tidigare analys och låg på 0.046 -dF/dT 

och T/T låg på 0.086 -dF/dT (smältkurvor redovisas ej). 

 

Mängd provmaterial 

Ingen nämnvärd skillnad syntes i fluorescensnivån på smälttoppen med 2 µL blod i 

reaktionsvolym vid analys av LCT-13910 T/T jämfört med 1 µL blod. Ct-värdet för 2 µL blod 

var 23.01 cykler och för 1 µL blod 24.27 cykler, däremot gav 2 µL blod en lägre fluorescensnivå 

i slutet av amplifieringskurvan och uppnådde platånivå tidigare (smältkurvor redovisas ej). 

 

I ospätt blod (100 %) och blod spätt till 75, 50 och 25 % med PCR-rent vatten, analyserade på 

1 µL volym, sågs att en mindre andel blod gav successivt lägre fluorescensnivå på 

smälttopparna (Figur 6). Ct-värdena för de olika proverna låg omkring 26 cykler med undantag 

för spädningen på 50 % som hade ett Ct-värde på 28.27 cykler. Av de fyra olika mängderna 

blod hade ospätt blod högst lutning på amplifieringskurvan och nådde även en högre 

fluorescensnivå (Figur 7). 
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Figur 6. Smältkurvor för LCT-13910 T/T med ospätt blod (100 %) och blod spätt till 75, 50 och 25 % med PCR-

rent vatten och analyserade på 1 µL volym. 

 

 

Figur 7. Amplifieringskurvor för LCT-13910 T/T med ospätt blod och blod spätt till 75, 50 och 25 % med PCR-

rent vatten och analyserade på 1 µL volym. 

 

Koncentration MgCl2 

Vid analys av LCT-13910 T/T med olika MgCl2-koncentrationer syntes en successiv sänkning 

i höjden på smälttoppen från mastermixen innehållande 4.5 mM till 6.5 mM MgCl2. 

Mastermixen innehållande 7.0 mM MgCl2 var i nivå med 6.0 mM MgCl2 (Figur 8). För samtliga 

negativa kontroller detekterades ingen produkt med proberna. 
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Figur 8. Smältkurvor för samtliga koncentrationer MgCl2 (4.5-7.0 mM) som analyserats på genotyp LCT-13910 

T/T. 

 

Volym primer/probmix 

Vid analys av LCT-13910 T/T med olika volymer av primer/prober syntes lägre smälttoppar 

för samtliga volymer (0.6-2.6 µL) i jämförelse med den ursprungliga volymen på 1.0 µL, 

förutom volymen 1.4 µL där en något högre smälttopp detekterades. Tm varierade mer (61.64–

63.49 °C) mellan volymerna av primer/prober jämfört med tidigare analyser, vilket kunde 

iakttas i den påtagliga förskjutningen av kurvorna i förhållande till varandra. Det förelåg en 

successiv ökning i Tm med ökande volym primer/prober för samtliga koncentrationer förutom 

mellan 1.4 µL och 1.8 µL (smältkurvor redovisas ej). 

 

Imprecision 

Vid inomserievariation och mellanserievariation sågs snarlika värden för medelvärdet på Tm 

 (°C) samt spridning på Tm gällande både C- och T-varianten (Tabell 7). Vid 

mellanserievariation sågs skillnader i höjden på smälttopparna, och variationen var som högst 

från 0.080 -df/dT till 0.160 -df/dT för genotyp LCT-13910 C/C (Tabell 8). 
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Tabell 7. Beskrivande statistik på Tm för C- och T-varianten av LCT-13910C>T vid inomserievariation och 

mellanserievariation i metod med Kapa Probe Force.  

 Inomserievariation Mellanserievariation 

 Tm C  (°C) Tm T  (°C) Tm C  (°C) Tm T  (°C) 

n 20 20 20 20 

Medelvärde 55.7 61.9 55.6 61.8 

Minimum 55.4 61.5 55.3 61.4 

Maximum 56.3 62.3 56.1 62.4 

SD1 0.2 0.2 0.2 0.3 

CV2 (%) 0.4 0.4 0.4 0.4 

1Standardavvikelse  

2Variationskoefficient  

 
Tabell 8. Beskrivande statistik för fluorescensnivån på smälttoppar för prover med genotyp LCT-13910 C/C och 

T/T samt kontroll med genotyp LCT-13910 T/T vid mellanserievariation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samstämmighet Kapa Probe Force gentemot befintlig metod 

För de 40 stycken proverna, LCT-13910 C/C (n=11), C/T (n=17) och T/T (n=12), erhölls 

smältkurvor med tydliga smälttoppar och de kunde urskiljas utifrån respektive genotyp. I 

smältkurveanalysen erhölls Tm för samtliga prover och vilka var inom specificerade intervall 

för Tm enligt LightMix® Kit Lactose Intolerance (MCM6 C-13910T). Erhållna genotyper i 

metod med Kapa Probe Force samstämde 100 % med de genotyper som erhållits i befintlig 

metod för samtliga prover. 

 Mellanserievariation 

  Smälttopp 

C/C 

(-dF/dT) 

Smälttopp 

T/T 

(-dF/dT) 

Smälttopp 

T/T kontroll 

(-dF/dT) 

n 10 10 5 

Medelvärde 0.107 0.093 0.328 

Minimum 0.080 0.070 0.299 

Maximum 0.160 0.120 0.350 

SD1 0.024 0.018 0.020 

CV2 (%) 22 19 6 

1Standardavvikelse  

2Variationskoefficient 
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Då resultaten (Tm per genvariant) från Kapa Probe Force lades in i den befintliga 

bedömningsmallen hamnade tre av proverna för genotyp LCT-13910 C/C utanför de godkända 

intervallen. Även sju stycken prover för genotyp LCT-13910 C/T var utanför dessa intervall. 

Samtliga tio prover hade ett Tm för C-varianten som var lägre än 55.5 °C. 

 

Grund för bedömningskriterier för nya metoden (prov-till-prov-variation) 

De statistiska uträkningar som jämförde prov-till-prov-variation på Tm för C-varianten (n=28) 

och T-varianten (n=29) av LCT-13910C>T analyserades parallellt med metod med Kapa Probe 

Force och befintlig metod (Tabell 9).  

 

Tabell 9. Beskrivande statistik för prov-till-prov-variationen på Tm för C-varianten och T-varianten för både metod 

med Kapa Probe Force och befintlig metod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid jämförelse mellan Tm för C-varianten i befintlig metod och metoden med Kapa Probe 

Force sågs en statistiskt signifikant skillnad (p<0.001) i medelvärdet på Tm och var 

genomsnittligt 0.9 °C lägre i metod med Kapa Probe Force jämfört med befintlig metod. Med 

95 % säkerhet var Tm 0.7-1.0 °C lägre i metoden med Kapa Probe Force jämfört med befintlig 

metod. För T-varianten sågs även där en statistiskt signifikant skillnad (p=0.001)  i medelvärdet 

på Tm och var genomsnittligt 0.3 °C lägre i metod med Kapa Probe Force i jämförelse med 

befintlig metod. Med 95 % säkerhet var Tm 0.1-0.5 °C lägre i metoden med Kapa Probe Force 

jämfört med befintlig metod (Tabell 10). 

 

 Prov-till-prov-variation 

 Tm C  (°C) 

Kapa 

Tm C  (°C) 

Befintlig 

Tm T  (°C) 

Kapa 

Tm T  (°C) 

Befintlig 

n 28 28 29 29 

Medelvärde 55.5 56.4 61.9 62.2 

Minimum 54.8 56.0 61.5 61.7 

Maximum 56.1 57.8 62.5 63.2 

SD1 0.3 0.4 0.3 0.4 

1Standardavvikelse     
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Tabell 10. Parvist T-test som jämför Tm för C- och T-varianten mellan metod med Kapa Probe Force och 

befintlig metod. Medelvärdet på Tm från Kapa Probe Force subtraherades med medelvärdet på Tm från befintlig 

metod för både C-varianten och T-varianten. 

Parvist T-test 

   Konfidensintervall 

(95 % konfidensgrad) 

 

 Medelvärde SD1 Nedre gräns Övre gräns p 

C Kapa – C Befintlig -0.9 0.4 -1.0 -0.7 <0.001 

T Kapa – T Befintlig -0.3 0.5 -0.5 -0.1 0.001 

1Standardavvikelse      

 

 

Utvärdering av hållbarhet 

Kylda prover 

Tm för respektive genvariant erhölls för samtliga prover vid utvärdering av hållbarhet, med 

enda undantag för ett av proverna (LCT-13910 C/T) vid sista mättillfället. Vid analys av 

kylda prover med genotyp LCT-13910 C/C sågs hos samtliga prover successivt lägre 

fluorescensnivå på smälttoppar från initial analys (vecka 1) fram till efterföljande analyser 

under två veckor (vecka 2 och 3) (Figur 9). 

 

 

Figur 9. Fluorescensnivå på smälttoppar för prov med genotyp LCT-13910 C/C över tid innefattande initial 

analys (vecka 1) och efterföljande analyser veckovis under två veckor (vecka 2 och 3). 
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Vid analys av kylda prover med genotyp LCT-13910 T/T sågs högre fluorescensnivå på 

smälttoppar från vecka 1 till 2 hos två av proverna, dessa blev dock lägre från vecka 2 till 3 

och minskade med cirka 0.05-0.06 -dF/dT. Hos de andra två proverna sågs en snarlik nivå för 

smälttopparna över de tre mättillfällena, med en svag sänkning till vecka 2 följt av en svag 

ökning till vecka 3 för ett av proverna. (Figur 10). 

 

 

Figur 10. Fluorescensnivå på smälttoppar för prov med genotyp LCT-13910 T/T över tid innefattande initial 

analys (vecka 1) och efterföljande analyser veckovis under två veckor. 

 

För C-varianten av LCT-13910 C/T sågs en något lägre fluorescensnivå på smälttopparna i 

vecka 3 jämfört med vecka 1 hos samtliga prover. Vecka 3 erhölls inte ett Tm, och därmed 

ingen smälttopp, för C-varianten hos ett av proverna (Figur 11). 

 

 

Figur 11. Fluorescensnivå på smälttoppar för C-varianten på prov med genotyp LCT-13910 C/T över tid 

innefattande initial analys (vecka 1) och efterföljande analyser veckovis under två veckor. 
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För T-varianten av LCT-13910 C/T sågs en något lägre fluorescensnivå på smälttopparna i 

vecka 3 jämfört med vecka 1 för tre av proverna. För två av proverna sågs en ökning av 

fluorescensnivån på smälttopparna från vecka 2 till 3, och för två av dem en sänkning (Figur 

12). 

 

 

Figur 12. Fluorescensnivå på smälttoppar för T-varianten på prov med genotyp LCT-13910 C/T över tid 

innefattande initial analys (vecka 1) och efterföljande analyser veckovis under två veckor. 

 

Frysta prover 

Vid analys av frysta prover sågs vid första mättillfället, där proverna hade varit frysta i en 

vecka, att 5 av 12 prover inte erhöll något Tm. När proverna hade förvarats två veckor i frys 

erhölls inget Tm för 6 av 12 prover. 
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Diskussion 

Syftet med studien var att utvärdera metod med enzymmix Kapa Probe Force i avseende på att 

identifiera genotyperna LCT-13910 C/C, C/T och T/T. För att göra ett första test av mastermix 

med Kapa Probe Force och analys direkt på blod utfördes en initial analys. De erhållna Tm för 

genotyperna LCT-13910 C/C, C/T och T/T låg alla inom ± 1 °C från de förväntade Tm enligt 

LightMix® Kit Lactose Intolerance (MCM6 C-13910T). Höjden på smälttopparna i metoden 

med Kapa Probe Force uppgår inte till mer än cirka 0.08 -dF/dT. För kontrollen LCT-13910 

T/T var fluorescensnivån på smälttoppen 0.230 -dF/dT. I jämförelse med nuvarande metod får 

dessa värden anses låga då befintlig metod har en utsatt fluorescensnivå på smälttoppen för 

kontroll LCT-13910 T/T i bedömningsmallen som skall ligga i närheten av eller högre än 0.500 

-dF/dT. De lägre värdena i fluorescens i metod med Kapa Probe Force skapar däremot inget 

problem vid tolkning av genotyp, men högre nivåer är att föredra eftersom de är mindre känsliga 

för variationer. 

 

Ökningen av tiden för aktivering (3 till 10 min) samt denaturering (30 sek till 2 min) och 

hybridisering (2 till 4 min) vid smältkurveanalysen vid optimeringen gav en liten ökning i 

smälttopparna för samtliga genotyper. Detta antogs vara en effekt av den förändrade 

termoprofilen. Enzymet kräver minst 20 sekunder vid 98 °C för aktivering enligt produktbladet 

för Kapa Probe Force. Optimal initial denaturering för vissa komplexa molekyler kan kräva 3 

minuter, och vissa grova material (ej extraherat DNA) kan kräva 5-10 minuter initial 

denaturering. Eftersom utfall där liten amplifiering ses vid realtids-PCR kan bero på för kort tid 

vid initial denaturering, kan ökningen från 3 till 10 minuter ha påverkat smälttopparna.  

 

Vid återställning av denatureringstid vid smältkurveanalys (2 min till 30 sek) syntes en högre 

smälttopp för genotyp LCT-13910 T/T, en i princip oförändrad smälttopp för C/T och en något 

sänkt smälttopp för C/C. Det är svårt att dra några slutsatser kring effekten på fluorescensnivån 

gentemot tidigare analyser, då de proverna som användes vid testet var från andra patienter än 

vid de tidigare analyserna. Det ansågs ändå lovande och tiden för denaturering i 

smältekurveanalysen behölls därför på 30 sekunder.  

 

Vid återställning av hybridiseringstid vid smältekurveanalysen (4 till 2 min) syntes en sänkning 

i fluorescensnivån på smälttopparna för samtliga genotyper. I den slutgiltiga termoprofilen 
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höjdes den därför till 3 minuter, då 4 minuter ansågs vara onödigt långt för hybridisering. I 

jämförelse ligger befintlig metod på 2 minuter i detta steg.  

 

Resultaten för optimering i termoprofil måste sättas i relation till resultaten från 

mellanserievariationen. Här syntes nivåskillnader i smälttopparnas fluorescensnivå från 0.160 

-dF/dT till 0.08 -dF/dT för prov av genotyp LCT-13910 C/C vid olika analysomgångarna. De 

skillnader som upptäcktes under optimeringen av termoprofilen låg alla inom detta spann. 

Skillnader i smälttoppar för de olika optimeringsstegen kan således delvis bero på 

mellanserieskillnader i smälttoppar utöver de justeringar som gjordes i termoprofilen. 

Kontrollen LCT-13910 T/T vid den initiala analysen hade dock en lägre fluorescensnivå på 

smälttoppen (0.230 -dF/dT) jämfört med minimumvärdet av fluorescensnivån på smälttoppen 

för kontrollen LCT-13910 T/T (0.299 -dF/dT) vid mellanserievariation, som analyserades med 

den slutliga termoprofilen. Detta kan tolkas som att optimeringarna som gjorts har lett till en 

ökning av fluorescensnivån på smälttopparna. 

 

För att testa om inhibering förelåg, späddes blod med PCR-rent vatten för att se om eventuell 

inhibering skulle försvinna med högre spädningar av blodet. Trots spädning av blodprovet ner 

till 25 % av den ursprungliga koncentrationen så ökade inte Ct-värdet. Detta indikerade att det 

fanns faktorer i blodprovet som påverkade PCR-reaktionen negativt. Trots att viss inhibition 

noterades i det ospädda provet, nådde dess smältkurva högst fluorescensnivå och visade även 

högst effektivitet med högst lutning på amplifieringskurvan. Då provbedömningen primärt 

skedde på fluorescensnivån för smältkurvan, valdes 1 µL ospätt blodprov som templat vid 

fortsatta analyser. 

 

En ökad koncentration av MgCl2 gav lägre fluorescensnivå på smälttopparna. En möjlig 

förklaring är förekomst av ospecifik inbindning. En hög koncentration magnesium kan leda till 

ökad inbindningsförmåga för primer vilket kan leda till ospecifika inbindningar och därmed ett 

ökat antal ospecifika produkter (24). Dessa ospecifika produkter kommer sedan inte att synas i 

smältkurveanalysen eftersom proberna inte binder in till dessa, vilket leder till lägre 

fluorescensnivå på smälttopparna. Eftersom 4.5 mM MgCl2 gav högst smälttoppar ansågs 

tillsats av magnesium ej vara nödvändig i mastermix för metod med Kapa Probe Force. 

 

Utifrån produktbladet för Kapa Probe Force rekommenderas en koncentration av primer/prober 

på 0.6 µM/µL. Koncentrationer primer/prober i kit anges ej av leverantören och därför 
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utvärderades istället olika volymer. Detta gjordes för att försöka öka höjden på smälttopparna 

genom att optimera förhållandet mellan mängd primer/prober och tillgängligt DNA, samt se 

om ospecifika inbindningar skulle förekomma. Generellt syntes lägre fluorescensnivå på 

smälttopparna för samtliga volymer i jämförelse med den ursprungliga volymen, förutom 

volymen 1.4 µL där en något högre nivå detekterades. Den högre smälttoppen ansågs för liten 

för att en ökning från 1 µL primer/prober till 1.4 µL i mastermixen skulle vara motiverad, 

eftersom det leder till ökad åtgång av reagens och därmed ökad kostnad. 

 

Vid både inomserievariation (CV=0.4%) och mellanserievariation (CV=0.4%) var prestandan 

god. Standardavvikelsen (SD) låg väl inom de gränser som anvisas i befintlig bedömningsmall 

(SD=0.5 °C), och där godkända intervall innefattar ± 2 SD från medelvärdet. Utifrån dessa 

kriterier bör inomserie- och mellanserievariation på Tm för både C- och T-varianten anses vara 

godkända för metod med Kapa Probe Force. 

 

I befintlig bedömningsmall skulle alla prover med genotyp LCT-13910 T/T godkännas då 

minimum och maximum på Tm för T-varianten låg på 61.5 °C respektive 62.5 °C (Tabell 9). 

En flaggning för Tm T i bedömningsmallen sker med värden utanför intervallet 61.5-63.5 °C. 

Däremot skulle inte alla prover med genotyp LCT-13910 C/C och C/T godkännas då Tm för 

C-varianten enligt bedömningsmallen för befintlig metod skall ligga inom intervallet 55.5- 

57.5 °C och totalt låg tio stycken Tm för C-varianten hos proverna under 55.5 °C. 

 

En statistisk signifikant skillnad sågs i Tm för både C-varianten (p<0.001) och T-varianten 

(p=0.001) av LCT-13910C>T mellan befintlig metod och metod med Kapa Probe Force, där 

Tm var lägre i metoden med Kapa Probe Force jämfört med befintlig metod. Medelvärdena på 

Tm i metod med Kapa Probe Force var 55.5 °C för C-varianten respektive 61.9 °C för T-

varianten, vilket även var i nivå med medelvärdena vid inomserie- och mellanserievariation. En 

sänkning av medel Tm från 56.5 °C till 55.5 °C för C-varianten av LCT-13910C>T och från 

62.5 °C till 62.0 °C för T-varianten är nödvändiga för att anpassa bedömningsmallen till metod 

med Kapa Probe Force. I befintlig bedömningsmall utgörs det godkända intervallet på Tm för 

båda varianterna av medelvärdet ± 1 °C (2 SD) och eftersom Kapa Probe Force gav en lägre 

standardavvikelse (<0.5 °C) både vad det gäller mellanserie-, inomserie- och prov-till-prov-

variation fungerar detta intervall även för metod med Kapa Probe Force. Eftersom prov-till-

prov-variationen för C-varianten var mellan 54.8-56.1 °C och för T-varianten mellan 61.5- 

62.5 °C, bör de nya rekommenderade gränserna 55.5 °C ± 1 °C respektive 62.0 °C ± 1 °C anses 
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vara lämpliga som godkänd variation för metod med Kapa Probe Force. En justering i befintlig 

bedömningsmall med föreslagna sänkningar av Tm skulle leda till att samtliga prover hamnar 

inom godkända gränser. En justering i befintlig bedömningsmall måste även göras för godkänd 

fluorescensnivå på smälttoppen för kontroll LCT-13910 T/T. I befintlig mall skall den ligga i 

närheten av eller högre än 0.500 -dF/dT. I jämförelse hade kontroll LCT-13910 T/T med Kapa 

Probe Force metoden ett betydligt lägre medelvärde (0.328 -dF/dT) och minimumvärde (0.299 

-dF/dT)  vid analys av mellanserievariationen. Därför bör den godkända fluorescensnivån på 

smälttoppen för kontroll LCT-13910 T/T sänkas till ett värde omkring 0.300 -dF/dT. 

 

För att utvärdera hållbarheten av prover förvarades fyra blodprover för vardera genotyp i kyl 

och frys och analyserades vid två respektive tre tillfällen. Överlag kunde en sänkning av 

smälttopparna ses över tid för samtliga genotyper under de tre mättillfällena. Trots sänkningen 

var det möjligt att få ut Tm för samtliga prover vid alla tre tillfällen. Enda undantaget var för 

ett av proverna med genotyp LCT-13910 C/T som inte gav ett Tm för C-varianten vid den sista 

mätningen. Detta prov var vid mättillfället 22 dagar gammalt. Vid andra mättillfället när 

proverna var mellan 9 och 15 dagar gamla kunde däremot Tm erhållas för samtliga prover och 

tydliga smälttoppar kunde urskiljas. Blodprover förvarade i kyla bör utifrån resultatet anses 

vara hållbara i upp till åtminstone två veckor. För frysta prover som testades vid andra och 

tredje mättillfället kunde för flera prover inga smältkurvor och inga Tm identifieras. En möjlig 

förklaring kan vara att cellerna i provet lyseras vid frysning och efterföljande tining av blodet 

(42). Detta kan leda till att ökade mängder av inhiberande faktorer, som hemgruppen i 

hemoglobin, frisätts (39). Frysta prover bör därför inte analyseras i metod med Kapa Probe 

Force. 

 

Utifrån tidigare studier har det visats vara möjligt med amplifiering av DNA direkt på blod, 

samt med genotypning utan DNA-extraktion på blodceller (39, 40). Med resultaten från denna 

studie har det även setts att genotypning av LCT-13910C>T kan ske direkt på blod med 

enzymmix  Kapa Probe Force. Utifrån resultaten är metoden lämplig att införa i 

rutinverksamheten på Länssjukhuset Ryhov, vilket skulle leda till en minskad arbetstid för 

provförberedning vid genotypning av LCT-13910C>T. Fortsatta studier krävs dock för att 

undersöka hur olika avvikande genvarianter påverkar Tm och därmed tolkningen av 

genotyperna LCT-13910 C/C, C/T och T/T.  
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Vid optimeringen av termoprofil kunde ändringar fördelaktigt gjorts steg för steg och på samma 

prover, för att försäkra sig om individuella justeringars påverkan på fluorescensnivån på 

smälttopparna samt för att undvika påverkan av prov-till-prov-variation. Eftersom frysta 

provers påverkan på fluorescensnivån på smälttopparna inte var känd vid starten av studien, 

förvarades proverna i frys och var sedan tvungna att förkastas i efterföljande analyser. Styrkan 

i studien är det höga antalet prover som har analyserats vid utvärdering av samstämmighet i 

metod med Kapa Probe force gentemot befintlig metod och som var till grund för de nya 

bedömningskriterierna. Provernas representation, gällande fördelning mellan de olika 

genotyperna, var även god. Utöver detta validerades resultaten, med avseende på genotyp, mot 

de erhållna genotyperna för respektive prov med befintlig metod som är ackrediterad.  
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Slutsatser 

Vid genotypning av LCT-13910C>T med Kapa Probe Force direkt på blod erhölls smältkurvor 

och Tm som tillåter urskiljning av genotyperna LCT-13910 C/C, C/T och T/T. 

Samstämmigheten i metod med Kapa Probe Force, avseende genotyp för respektive prov, 

gentemot befintlig ackrediterad metod var 100 %. Utifrån optimering av reaktionsbetingelser 

är effekten av utförda ändringar i termoprofil oklar men tyder ändå på en förbättring av 

fluorescensnivån på smälttopparna. Det finns stöd för att analys bör göras på 1 µL blod. I 

mastermixen är en volym på 1 µL primer/prober mest lämplig och ingen extra tillsats av 

magnesium anses nödvändig. Vid eventuell implementation av metod med Kapa Probe Force 

bör befintlig bedömningsmall korrigeras utifrån resultatet till lägre Tm-värden och även lägre 

godkänd fluorescensnivå på smälttoppen för kontroll LCT-13910 T/T. Blodprover som 

analyseras bör vara förvarade i kyl och är då hållbara upp till åtminstone två veckor. 
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