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Sammanfattning
Transplantation bygger främst på att patientens och donatorns gener för Humant Leukocyt
Antigen (HLA) matchar varandra tillfredsställande. Detta ökar chansen för lyckosam
transplantering. HLA är individuella markörer på cellerna. Major Histocompatibility Complex
(MHC) regionen som kodar för HLA är den mest polymorfa i det mänskliga genomet.
Genregionen är belägen på kromosom sex. Den består av 200 gener, och dessa gener kodar för
proteinprodukter som är väsentliga för det förvärvade immunförsvaret. MHC molekylerna är
bland annat involverade i presentationen av främmande ämnen för B- och T-lymfocyter, celler
som är viktigt inom immunförsvaret för att bekämpa virus, bakterier, parasiter och cancerceller.
HLA-typning eller vävnadstypning bestäms via vissa antigen inom HLA-systemet. Till de
klassiska transplantationsantigenen räknas HLA-A, -B, -C, -DR, -DQ och -DP. Genom att
amplifiera DNA med sekvens-specifika primers genom Polymerase Chain Reaction (PCR), kan
man detektera och bestämma vilka HLA-alleler som finns i patientens genom.
Syftet med projektet var att jämföra ospecifika DNA inbindningar vid PCR-analysen då man
använder mastermix där man själv tillsätter Ampli Taq DNA polymeras med mastermix där detta
polymeras redan är inkluderat. Prover från 16 patient testades med båda mastermix-lösningarna.
Analysen utfördes i primerplattor för HLA-A, HLA-B och HLA-DRB1. Resultatet visade att
mastermix med inkluderat Taq bör tillämpas eftersom de gav tydligare specifika band, bättre
bildkvalitet, samt svagare och ca 30 % färre ospecifika inbindningar än mastermix med tillsatt
Taq-polymeras.
Nyckelord: HLA-typning, mastermix, Taq-polymeras, PCR och Gelelektrofores.

Abstract
Transplantation is based on a satisfactory matching of the patient and donor genes for Human
Leukocyte Antigen (HLA), which increases the chance of a successful transplantation. HLA
gives individual cell surface markers. The Major Histocompatibility Complex (MHC) region,
encoding HLA in humans, is the most polymorphic in the human genome. The genes are located
on chromosome six and consists of 200 genes. Those genes encode protein products essential for
the acquired immune system. MHC molecule’s role is to represent foreign substance for B- and
T-lymphocytes. MHC is an important system as it contributes to the activation of the immune
system to combat viruses, bacteria, parasites and cancer cells.
HLA-typing is determined through certain antigens in the HLA system. The classical
transplantation antigens are HLA-A, -B, -C, -DR, -DQ and -DP. By amplifying the DNA with
sequence specific primers in the Polymerase Chain Reaction (PCR), the amplicons can be
detected and alleles present in the patient genome can be determined.
The purpose of this study was to compare occurrence of non-specific DNA binding using
master mix where Ampli Taq DNA polymerase is added and master mix with polymerase
included in the PCR. Samples from 16 patients were tested with both master mix- solutions.
The analyses were performed with primer plates for HLA-A, HLA-B and HLA-DRP1. The
results showed that the master mix with Taq polymerase included should be applied, because it
gave clearer specific band, better image quality and gave weaker and approximately 30% fewer
non- specific DNA binding compared to the master mix with added Taq polymerase.

Keywords: HLA-typing, master mix, Taq polymerase, PCR and gel electrophoresis.
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1. Inledning
1.1 Transplantationshistoria
Värdens första lyckade njurtransplantation genomfördes år 1954 av Murray i USA. I
Sverige gjordes den första njurtransplantation år 1964 av kirurgen professor Curt
Franksson med hjälp av medarbetarna Carl-Gustav Groth samt Göran Lundgren, på
Serafimerlasarettet i Stockholm (Johnsson & Tufveson, 2002). 1974 utfördes den första
bukspottkörteltransplantationen och tio år senare gjordes Sveriges första lever- och
hjärttransplantation av Göran William Olsson på Sahlgrenska sjukhuset. I Sverige
genomförs idag ungefär 700 organtransplantation och 1000 vävnadstransplantation varje
år (Johnsson & Tufveson, 2002).
1.2 Transplantationsmöjlighet
Transplantation bygger främst på att patientens och donatorns gener för Humant
Leukocyt Antigen (HLA) passar varandra tillfredsställande, vilket gör att chansen ökar
för lyckosam transplantering (Paunic et al.2012). Patienten kan erhålla organ/stamceller
från ett syskon, släkt eller annan donator. I allmänhet är chansen större om man får
transplantatet från syskon eftersom vävnadtyperna till viss del liknar varandra.
Vävnadstypen ärvs från vardera föräldern d.v.s. hälften av HLA-uppsättning kommer från
mor och hälften från far. Detta ger möjligheten att 25 % av syskonen till patienten har
ärvt samma haplotyper (Johnsson & Tufveson, 2002). Celler i benmärgen har en viktig
roll i immunförsvaret. Vid transplantation kan leukocyter uppfatta transplantatet som
främmande, vilket kan göra att patientens immunförsvar angriper givarmaterial (Johnsson
& Tufveson, 2002). Reaktionen kan leda till Graft-Versus-Host-sjukdom (GVHD) som
är indelas i akut och kronisk form. Sjukdomen kan behandlas med läkemedel mot
antikroppsproducerande celler (B och T-celler), såsom t.ex. kortison som man ger i hög
dos för att hindra inflammationen (Johnsson & Tufveson, 2002). Akut GVHD kan drabba
hela kroppen, men främst är det hud, lever och mag-tarmkanal som brukar angripas.
Symtomen förekommer oftast under de första tre månaderna efter transplantationen
särskilt benmärgstransplantation (Johnsson & Tufveson, 2002).
Kronisk GVHD utvecklas hos patienten efter transplantationen, oftast efter mer än tre
månader. Det är fortsättning på akut GVHD. Kliniskt kännetecken på kronisk GVHD är
hudförändringar, munbesvär, torrhet i ögon och munnen, diarré, leversjukdom, dåligt
näringsupptag i tarmen och sviktande lungfunktion.
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Host-Versus-graft-Reaktion (HVGR) inträffar när mottagarens immunförsvar angriper
donatorns organ efter organtransplantations, eftersom immunförsvaret uppfatta det som
främmande. Det kan bero på obalans mellan MHC och alloantigen. Organet kan då stötas
bort och för att förhindra det får patienten under lång tid immunsupressiva läkemedel
(Johnsson & Tufveson, 2002).

1.3 Major Histocompatibility Complex (MHC)
Den humana Major Histocompatibility Complex (MHC)-regionen som kodar för HLA,
är belägen på den korta armen av kromosom 6 (figur 1) (Mayor et al. 2015). HLAregionen omfattar 4 Mb och utgör därmed 0,1 % av det humana genomet. MHC-regionen
är det mest polymorfa i det mänskliga genomet och den består av ca 200 gener. Generna
kodar för proteinprodukter vilka är väsentliga för det förvärvade immunförsvaret (Cao et
al. 2013). MHC molekylernas uppdrag är att presentera främmande ämnen för Tcellerna. Molekylerna fångar upp fragment av olika proteiner inuti kroppens celler och
transporterar dessa till cellytan (Bućin, 1994). En sådan presentation av främmande
proteinfragment gör det möjligt för immunförsvaret att uppfatta vad som finns inuti
cellerna. Utan ett fungerande MHC system försämras förmågan att angripa patogener
såsom virus, bakterier och parasiter. MHC är även viktigt för att bekämpa cancerceller
genom att cytotoxiska T-celler och NK-celler angriper tumörceller (Bućin, 1994).
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Figur 1: Major Histocompatibility Complex är belägen på kromosom 6 (Warren et al.
2012).
Klass I region innehåller tre klasser, HLA-A, HLA-B och HLA-C, och finns i alla
kroppens kärnförande celler (Kisser et al. 2011). Klass II region innehåller tre klasser,
HLA-DRB1, HLA-DQB1 och HLA-DPB1, och uttrycks på vissa av immunsystemets
antigenpresenterande celler (Johnsson & Tufveson, 2002). Klass generna kodar för
proteiner

som

har

olika

andra

funktioner

inom

immunsystemet,

såsom

komplementfaktorer (Johnsson & Tufveson, 2002).

1.4 Serologisk och genomisk test
Tidigare bestämdes patientens vävnadstyp genom den serologiska testen cytotoxisk
korstest (CDC). Testet kan bestämma HLA polymorfism genom att undersöka patientens
antikroppar mot olika HLA specificiteter. Det är billigt och enkelt, men den är inte helt
specifik (Johnsson & Tufveson, 2002). Serologiska tester i allmänhet har provats på
många celltyper och har visat begränsningar med låg känslighet eftersom låga
koncentrationer av antikroppar inte kan påvisas. Idag bestäms patientens vävnadstyp i
stället genom att använda ett genomisk test som bygger på användning av Polymeras
Chain Reaction (PCR). Testet är mer specifikt än serologisk test, då det identifierar exakta
subkategorier av HLA (Johnsson & Tufveson, 2002). I denna studie gjordes genomisk
typning av patient-DNA isolerad från blod.
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1.5 Selektion av T-lymfocyter
Thymus är en körtel som sitter bakom bröstbenet intill hjärtat, den har en viktig roll i
immunförsvaret. Den består av lymfatiska vävnader som är omgiven av bindvävnad. I
thymus selekteras T-lymfocyter (en typ av leukocyter) genom kontakt med främmande
antigen. Specifika receptorer, bland annat T-cellsreceptorn, finns på cellens yta och för
att selekteras ska de känna igen antigen och ha förmåga att binda till HLA som presenterar
antigenen. T-cellerna som har passande receptorer utvecklas vidare till T-hjälparceller
eller T-mördarceller beroende på vilken cluster of differentiation (CD) molekyl de har på
sin yta. T-hjälparceller har CD4 och T-cytotoxiska celler har CD8 (Johnsson & Tufveson,
2002).
1.6 HLA-klasser
MHC som i transplantationssammanhang hos människor kallas HLA är som ovan nämnts
uppdelad i tre regioner: klass I, klass II och klass III, där uttalad polymorfism förekommer
inom sex klassiska HLA-gener. HLA Klass I generna klassificeras till HLA-A, HLA-B
och HLA-C, samtliga kodar för de klassiska starka transplantationsantigenerna (Mayor et
al. 2015) och finns på alla kroppens kärnförande celler (Johnsson & Tufveson, 2002).
Generna har åtta exoner som kodar för var sitt protein domän. HLA Klass I består av en
membranförankrad tung α-kedja med en molekylvikt på 45KD, och är bunden till den
icke-variabla lätta kedjan β2-mikroglobulin på ca 12KD (figur 2) (Edmura et al. 2014).
α-kedjan består av tre extracellulära domäner där α1 och α2 domänerna utgör en del av
de molekyler som kan binda peptid, och interagera med T-cellsreceptorn. Klass I
Molekylerna presenterar på 8-10 aminosyror för CD8-positiva T-celler (Mayor et al.
2015).

Figur 2: Molekylär struktur av HLA klass Ӏ (Zhong et al. 2011).
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HLA Klass II generna kodar för klassiska starka transplantationsantigener och
klassificeras som HLA-DRB1, HLA-DQB1 och HLA-DPB1 (Mayor et al. 2015).
Molekylerna består av två polypeptidkedjor som kodar för gener i HLA-regionen. De
tunga α1 och α2-kedjor har molekylvikt på 33 KD, och de lätta β1och β2-kedjorna har
molekylvikt 29 KD (figur 3). α- och β kedjorna har fem exoner, där den huvudsakliga
polymorfismen är belägen i β1-domänen (Johnsson & Tufveson, 2002). Klass II generna
finns på vissa av immunsystemets antigenpresenterande celler, exempelvis Blymfocyter, monocyter, makrofager och dentritiska celler. Molekylernas uppgift är att
presentera främmande antigen till T-hjälparceller (Kisser et al. 2011). Antigen som
fagocyteras förs upp till cellytan av HLA klass II molekyler där det presenteras för
CD4- positiva T-celler. Peptiderna består av 12-24 aminosyror, vilket är längre jämfört
med peptider i klass Ӏ (Johnsson & Tufveson, 2002).

Figur 3: Molekylär struktur av HLA klass ӀӀ (Zhong et al. 2011).
HLA klass III generna kodar för flera komponenter i komplementsystemet såsom C2,
C4a och C4b, som har betydelse för aktivering av den inflammatoriska processen i
immunförsvaret. Dessutom kodar klass III generna för inflammatoriska cytokiner,
lymfotoxin alfa (LTA), tumörnekrosfaktor (TNF) och leukocytspecifika transkript1(LST1) gener (Ovsyannikova et al. 2010). HLA klass III är således viktigt i
immunförsvaret, den är belägen mellan klass I och klass II generna och beskrivs vanligen
tillsammans med klass I och klass II (Zhong et al. 2011). Vid transplantationen tas hänsyn
bara till klass I och klass II, för att flest komplikationer induceras av HLA-typer inom
dessa klasser.
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1.7 Human Leukocyte Antigens (HLA) typning
Inför en transplantation utförs olika immunologiska undersökningar, såsom HLAtypning, blodgruppering (AB0) och bestämning av eventuella HLA antikroppar hos
patienten. HLA-typning utförs för att bestämma antigen inom HLA-systemet. HLA ger
en nedärva identitet av cellerna. Det finns ett stort antal HLA-typer som särskiljer
individer med undantag för enäggstvillingar som har lika genetiska uppsättningar
(Johnsson & Tufveson, 2002).

1.8 Analysmetoder
1.8.1 Polymerase Chain Reaction (PCR)
PCR är en molekylärbiologisk teknik som användas för att amplifiera DNA-sekvenser.
När en komplementär DNA-sekvens, s.k. primer binder in mot ett templat-DNA startar
DNA-polymeriseringen (Chakrabarti et al. 2001). Storleken på PCR-produkten brukar
bestämmas till ca 75-500 baspar när metoden används för detektion av gener (enligt
tolkningsprotokoll OLERUP SSP). Metoden utvecklades år 1983 av Kary Mullis som
1993 fick nobelpris för detta. Idag används PCR inom många olika områden såsom t.ex.
kriminalteknik, DNA-kloning, diagnos av ärftliga sjukdomar och infektionssjukdomar
(Strachan & Read, 2011).
Primern består av en kort enkelsträngad oligounkleotid, den är oftast 18-25 baser lång
och fungerar som beskrivits ovan som startpunkt för DNA-syntes. Taq Polymerase är ett
modifierat enzym som ursprungligen isolerats från bakterien Thermus aquaticus, av
(Chain et al. 1976). Thermus aquanticus är en gram negativ bakterie med ett
temperaturoptimum vid 80º C. Enzymet är stabilt vid den höga temperatur som krävs vid
DNA amplifiering. Enzymet har som uppgift att katalysera polymerisationen av
deoxinukleotiderna i DNA-strängen. Syntesen startar vid 3´-änden av primern och
enzymet använder den motsatta strängen i 3´-5´som mall för att framställa en ny DNAsträng (Strachan & Read, 2011).
PCR infattar tre steg, dessa steg är termiska cykler (upprepas 30-40 gånger) som genom
upprepad uppvärmning och nedkylning av rektionen åstadkommer DNA-smältning samt
enzymatisk replikering av DNA. Vid varje cykel fördubblas antal kopior av DNAsträngarna. Första steget är denaturering där dubbelsträngat (ds-) DNA (templat) blir
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enkelsträngat (figur 4), genom att den höga temperaturen (94-96°C) bryter
vätebindningarna mellan de båda strängarna DNA (Eisenstein et al. 1990). Andra steget
är annealing, reaktionstemperaturen sänks då till 50-65°C vilket medför hybridisering av
primerna till enkelsträngat DNA (figur 4). Optimal temperatur är viktigt under detta steg,
eftersom för hög temperatur medför att primer binder endast på en del av templatet
(Eisenstein et al. 1990). För låg temperatur medför att primer kan binda felaktigt eller
inte alls binder till templatet (Strachan & Read, 2011). Tredje reaktionssteget är
elongering eller förlängning. Det sker då DNA-polymeraset fullbordar en ny
komplementär DNA-sträng genom att deoxinukleosidtrifosfaterna dATP, dCTP, dGTP,
och dTTP binder in till templat med riktning från 5´-3´änden (figur 4). Temperaturen som
krävas under detta steg är ca 72°C (Strachan & Read, 2011).

Figur 4: Schematisk beskrivning av PCR-cykelns tre steg (ambgood, 2015).

1.8.2 PCR Master Mix
PCR Master Mix är en färdigblandad lösning som används vid rutinanalys. Mastermixen
innehåller nukleotider, MgCl2, glycerol, cresol red och PCR buffert som i optimala
koncentrationer behövs för amplifiering av DNA-templat (Strachan & Read, 2011).
Nukleotiderna dATP, dCTP, dGTP och dTTP fungerar som byggstenar i DNAsträngarna. MgCl2 är en nödvändig kofaktor för polymerasaktiviteten genom bindning till
dNTP och primers samt stabiliserar ds-DNA. För låg koncentration av MgCl2 minskar
polymerasaktiviteten och bidrar till ett lågt utbyte av PCR-produkten medan hög
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koncentration riskerar icke-specifika bindningar och därmed felaktig PCR-produkt.
Glycerol är tung lösning som kan hamna ner i brunnen utan att flyta upp. Cresol red är en
färg som gör att man kan följa proteinerna då de vandrar ut på gelen. PCR buffert används
för att skapa optimala förhållanden för polymerasaktiviteten. Buffert förekommer ofta i
10X koncentration och den innehåller KCl och HCl. Polymeraset kan tillsättas till
mastermix på laboratoriet precis före användning eller ingå i den kommersiellt
preparerade mastermixen.

1.8.3 Gelelektrofores
Gelelektrofores är en metod som används för att separera molekyler efter dess storlek.
Det sker genom förflyttning av laddade partiklar och makromolekylära joner under
inverkan av ett elektriskt fält (Williams & Chase, 1968). Den elektrokemiska reaktionen
bildar O2 gas + H2O2 vid anoden och H2 gas + OH- vid katoden (Bengtsson et al. 2014)
och molekylerna förflyttning mot katoden eller anoden beror på deras nettoladdning.
DNA (PCR produkten) som är negativt laddad appliceras i brunnar för vandring mot den
positiva polen i en agarosgel täckt med buffert (figur 5).
Vandringshastigheten beror på två faktorer, molekylernas form och elektriska laddning.
Mindre molekyler färdas snabbt medan större molekyler färdas långsam. Resultatet av
gelelektrofores kan synliggöras t.ex. genom att färga gelen med SYBR® Safe DNA gel
Stain som kan avläsas i UV-ljus (Brown, 1995).

Figur 5: Separation av molekyler med gelelektrofores (Brown, 1995).
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1.8.4 Qiagen EZ1 Advanced XL
Qiagen EZ1 (Qiagen Group) är ett instrument som används för extrahering av DNA från
färska eller frysta biologiska material, såsom helblod, buffy coat eller andra celler
(Andersen et al. 2012). Processen är enkel och minskar risken för att fel som kan uppstå
som vid manuella metoder med repetitiva pipetteringar, och minskar också risken för
exponering av kemikalier och smittämne. Instrumentet kan bearbeta upp till 14 prover på
23 minuter (Qiagen 1984). För extraktionen fordras ett kit som innehåller reagenser,
såsom magnetkulor, lyseringsbuffert, tvätt buffert och elueringsbuffert. Första steget är
lysering av celler, därefter binds DNA till magnetkulorna. I tredje steget tvättas
hemoglobin och ospecifikt material bort och i sista steget elueras DNA från
magnetkulorna. EZ1 Advanced XL har 2 UV-lampor som minskar risken för
kontamination (Qiagen 1984).

1.9 Syfte
Skåneregionens kliniska transplantationsimmunologilaboratorium överväger att ersätta
mastermix där man själv tillsätter Ampli Taq DNA polymeras med mastermix där denna
redan är inkluderad. Syftet med denna studie var att jämföra PCR-produkterna som
erhölls vid HLA-typning då kommersiell mastermix användes med och utan inkluderad
Ampli Taq DNA polymeras.

2. Material och Metod
Provmaterialet i denna studie bestod av 16 patientprover som togs i Eten Diamine Tetra
Ättiksyra rör (EDTA) och Acid Citrate Dextrose rör (ACD). De venösa blodproverna
insamlades vid klinisk Transplantationsimmunologi, Skåne universitetssjukhus i Lund
och användes för HLA-typning. Proverna var kodade med identifieringskod (patientens
namn och personnummer), enligt bestämmelser för offentlighet sekretess.
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2.1 Provhantering
Patientproverna centrifugerades (Hettich Zentrifugen, Rotanta 460, Tyskland) vid 800 xg
i 10 minuter för att skilja blodcellerna från plasman och 2/3 av plasman avlägsnades.
Blodet blandades därefter omedelbar och från det överfördes 350 µl till ett 2 ml provrör.
2.2 Extrahering av DNA
350 µl av blodprov extraherades med hjälp av Qiagen (EZ1 Advanced XL). Därefter
mättes DNA koncentration och renhet med hjälp av Nano dropp/ 2000c (Thermo Fisher
Scientific, USA) i ett absorbanskvoten 260/280 nm. Mängd DNA som behövdes till PCR
reaktionen beräknades utifrån volym och DNA koncentration, enligt formeln nedan.

DNA µl= 0,0043 µg/µl (Olerup SSP®) *H2O volym/ DNA koncentration µg/µl

2.3 Förberedelse inför PCR körning
Primerplattan för HLA-A, HLA-B och HLA-DRB1 (Olerup SSP® AB, Stockholm) togs
ut från frysen (-20ºC). Plattan innehöll 0,2 µl primer (forward och revers) i varje brunn.
En lösning för PCR amplifiering förbereddes för användning av mastermix utan AmpliTaq DNA (Olerup SSP® AB, Stockholm) enligt tabell 1. Master Mix, sterilt vatten och
Ampli-Taq DNA Polymerase (Olerup SSP® AB, Stockholm) tillsattes i ett 2 ml provrör
som var märkt med LID nummeretikett (uppgifter för providentitet). Röret vortexades
(Scientific Industries) i 3 sek och därefter överfördes 10 µl till primerplattorna, där det
också fanns en brunn för vattenkontroll för att undersöka eventuell kontaminering.
Patientens DNA tillsattes till provröret tillsammans med Master Mix och polymeras.
Master Mix, polymeraset och DNA blandades noga, därefter tillsattes 10 µl av det till
varje brunn. Plattan täcktes med en Optical Adhesive Film som applicerades med ett
specialinstrument. Därefter sattes plattan i PCR maskinen (Gene Amp® PCR System
9700, Singapore) för amplifiering av DNA. Reaktionen påbörjades med aktivering av
Ampli-Taq DNA Polymerase vid 95ºC i ca 5 minuter följt av denaturering, annealing och
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elongerling i 30 cyklar. En lösning förbereddes på samma sätt för användning av Master
Mix som inkluderade Ampli-Taq DNA Polymerase enligt tabell 2 och PCRamplifieringen upprepades på samma sätt som beskrivits ovan.

Tabell 1: Sammanställning över tillsättning av lösning för PCR amplifiering, vid
användning av Master Mix utan Ampli-Taq DNA (Olerup SSP®).
HLA-typ

Antal rader

Master Mix

H2O+DNA

(µL)

(µL)

Ampli -Taq DNA
Polymerase (µL)

HLA-A

4

108

249

2,9

HLA-B

8

204

471

5,4

HLA-DRB1

4

108

249

2,9

Tabell 2: Sammanställning över tillsättning av lösning för PCR amplifiering, vid
användning av Master Mix med inkluderat Ampli-Taq DNA Polymerase (Olerup SSP®).
HLA-typ

Antal rader

Master Mix+ Ampli -Taq

H2O+DNA

DNA Polymerase (µl)

(µl)

HLA-A

4

108

252

HLA-B

8

210

490

HLA-DRB1

4

108

252

2.4 Preparering av agarosgel

En 2 % agarosgel (Sea Kem® LE Agarose, USA) bereddes genom att lösa 0.6 g i 300 ml
0,5x TBE (Tris Borate EDTA) buffert. Lösningen värmdes i mikrovågsugn på effekt 350
watt i 8 minuter. Därefter tillsattes 8 ml sterilt vatten (tabell 3) och lösningen sattes i
vattenbad för att sänka temperaturen till 70ºC. 30 µl Syber Safe DNA gel stain (Olerup
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SSP®, Stockholm) tillsattes innan gellösningen hälldes i elektroforesvannan för att svalna
till rumstemperatur under minst 30 minuter.

2.5 Elektrofores-separation på agarosgel.
Agarosgelen i elektroforesvannan täcktes med 0,5x TBE buffert. Därefter applicerades
9,5 µl av proverna i provbrunnarna med en automatpipett. 5.0 µl storlekmarkör (DNA
Size marker, Stockholm) används som kontroll i gelelektroforesen för att bestämma DNA
bandstorlek. Separering av DNA-fragmenten skedde vid en spänning på 240 V i 12
minuter. Därefter togs ett foto på gelen med hjälp av mjukvaran Alpha Innotech
Corporation (Gel Imaging Systems For Life Sciences, USA), varefter bilden sparades i
en programvara (Picasa 3). Programmet kan organisera, importera, redigera och justera
bilder.

2.6 Mätning och utvärdering av bandintensitet
Innan bandintensiteten mättes kompenserade programvaran Picasa3 ljusstyrkan på
respektive gel så att den kunde bedömas som lika för alla geler. Bandintensiteten mättes
med hjälp av bildbehandlingsprogrammet Image J (NIH, USA). Intensiteten
normaliserades mot bakgrunden. Programmet kan beräkna intensiteten (Units per mm)
inom ett valt område på bilden. Medelvärde ± SD (Units/mm) beräknades och Students
parad T-test med lika varians användes för att utvärdera statistiskt signifikanta skillnader
för denna studie (p<0,05).

3. Resultat
3.1 Ospecifika/specifika band
Gelbilderna

som

låg

till

grund

för

mätningarna

av

bandintensiteten

för

ospecifika/specifika band då mastermix med tillsatt och mastermix med inkluderat Taq
polymeras jämfördes finns presenterade i bilaga 1 (mätområdena är där markerade med
rött).
I bilaga 1 presenteras rådata för bandintensitet på gelerna. Man kan där se att nio prover
visade förekomst av ospecifika band i brunn A-27, två i A-29, och ett för vardera A-22,
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A-25, och A-52 (en patient hade två ospecifika inbindning), både vid användning av
mastermix med tillsatt och mastermix med inkluderat Taq-polymeras. Figur 6
sammanfattar de ospecifika banden för de olika master mix. Då Taq polymeraset tillsattes
uppträde ospecifika band i 13 av de totalt 16 patientproverna, medan de 3 övriga inte
visade någon förekomst av ospecifika band (figur 6). I samtliga fall är intensiteten högre
då mastermix med tillsatt Taq-polymeras användes.
Medelvärdet för mastermix med tillsatt Taq-polymeras var 75±25 U/mm och då
mastermix med inkluderat polymeras användes var det 43±33 U/mm. Parat T-test visade
att intensiteten på de ospecifika banden var signifikant högre då polymeraset tillsattes;
p<0,001 (tabell 4).

Intensitet U/mm

140
120
100
80
60
40
20
0
3196 3197 3198 3172 3175 3261 3261 3271 3272 3320 3352 3368 3393 3303

Patient LID
mastermix tillsatt

mastermix inkluderad

Figur 6: Intensiteten av ospecifika band vid användning av mastermix med tillsatt
respektive mastermix med inkluderad Taq-polymeras.

För att säkerställa vilken mastermix som bör rekommenderas mättes också
bandintensiteten på de specifika banden. Resultatet (figur 7) visade att mastermix med
inkluderat Taq-polymeras gav mer intensiva band (medelvärde: 75±41 U/mm) i
jämförelse med analysen då polymeraset tillsattes (medelvärde: 50±24 U/mm) och
skillnaden var statistiskt signifikant (p< 0,001; tabell 4). Figur 7 visar också att inga
specifika band missades i någon av metoderna.
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160
140

Intensitet U/mm
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60
40
20
0
3196 3197 3198 3172 3175 3261 3271 3272 3320 3352 3368 3393 3390 3303 3330 3382

patienten LID
mastermix tillsatt

mastermix inkluderad

Figur 7: Stapeldiagram för intensiteten av specifika band vid användning av mastermix
med tillsatt och mastermix med inkluderad Taq-polymeras.

4. Diskussion
Klinisk transplantationsimmunologi i Lund har sedan många år använt mastermix där
man tillsätter Ampli Taq DNA polymeras och förbereder lösningen precis före PCR
analysen av HLA-antigen. Det är en liten volym Taq polymeras som tillsätts (motsvarar
8 – 10 µl/typning) och om volymen blir för stor finns risk för ospecifik inbindning.
Ospecifika inbindningar gör att resultaten bli svårtolkade. Laboratoriet ville därför testa
en ny mastermix där Taq polymeras är inkluderat. Syftet med denna studie var att jämföra
PCR-produkterna som erhölls vid HLA-typning, där kommersiell mastermix användes
med och utan inkluderat Ampli Taq DNA polymeras. Resultaten utvärderades genom att
jämföra bandintensitet samt upptäcka eventuella uteblivna band för att fastställa vilken
mastermix som ger bäst resultat.
Jämförelsen visade att inga äkta amplifieringarna missades vid användning av de båda
lösningarna. Däremot var resultaten inte enhetliga för mastermix med tillsatt Ampli Taq
DNA polymeras och mastermix med inkluderat polymeras. I 13 av de 16 patientproverna
uppträdde ospecifika bindningar vid analys av HLA-A och HLA-B med tillsatt Taqpolymeras och då polymeraset var inkluderat hittades ospecifika bindningar i tio av
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proverna. Analysen av HLA-DRB1 gav inte sådana ospecifika band, vilket kan bero på
att PCR programmets 30 cyklar var mer anpassat. De ospecifika bindningarna gjorde
analysen av resultaten svårtolkade och mer tidskrävande, eftersom man måste utvärdera
varje band med hjälp av ett tolkningsprotokoll för att bestämma om det är en äkta eller
ospecifik amplifiering. I tolkningsprotokollet utläser man exakta basparslängden för det
specifika bandet. Vissa ospecifika band är kända från leverantören (Olerup SSP) och det
finns en notering om i vilken brunn det kan förekomma ospecifikt band. Det finns
beskrivet att ospecifika inbindningar kan bero på tre faktorer, volymen av Ampli Taq
DNA polymeras, otillräckligt temperatur (50-65°C) och dåligt designade primers
(forward och reverse) (Williams et al. 1968). I denna studie kan man anta att det är
volymen Taq-polymeras som gett upphov till de ospecifika bindningarna eftersom PCR
protokollet i övrigt var lika då mastermix jämfördes. I fortsatta studier kan det vara värt
att göra förändringar i PCR-programmet för att se om det går att reducera de ospecifika
bindningarna vid typning av HLA-A och HLA-B, såsom verkade vara fallet vid typningen
av HLA-DRB1.
Vid användningen av mastermix där Taq-polymeraset var inkluderat var de ospecifika
banden svagare, och i vissa resultat från gelelektrofores saknades de helt. Eftersom
studien visade att avvikelsen mellan de båda mastermix var signifikant (p< 0,05), betyder
det att skillnaden är till 95 % säkerställd. Studien har därmed visat att mastermix med
Taq-poymeraset inkluderat är säkrare; den minskar risken för fel som kan uppstå vid
tillsättning av Ampli Taq till mastermix. Ytterligare fördel med att använda mastermix
med inkluderat Taq-polymeras är att det till och med kan vara svårt att avgöra om man
missat att tillsätta Amlpi Taq DNA polymeraset till mastermix på grund av den lilla
volymen polymeras och att den är ofärgad och därmed inte synligt för ögat.
Dubbelband förekom på vissa geler vid användning av mastermix med tillsatt Taq, vilket
kan bero på att DNA:t hade delats upp i restriktions-fragment av DNaser. De flesta
DNaser är beroende av Mg2+-joner och borde ha inaktiverats eftersom proverna togs i
EDTA-rör. Det behövs fler studier för att utröna varför sådana dubbelband uppstått och
om det bara var slumpen som gjorde att de uppstod då polymerastet tillsattes till
mastermix. Zrimec et al. (2013) har påvisat att det inte behöver vara PCR-errors utan att
det kan bero på dsDNA-strukturer som orsakats vid ofullständig hopkoppling av
strängarna.
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En nackdel med mastermix med inkluderat polymeras är att den är dyrare men det sparar
å andra sidan omkörningar och granskningar av ospecifika bindningar som ofta krävs vid
användning av mastermix med tillsatt Taq. Det är därför möjligt att den totala kostnaden
inte blir högre.
Metoden med PCR-sekvens specifika primer (SSP) anses snabb och billig. Den ger hög
känslighet, specificitet och reproducerbarhet. Metoden är idealisk för att undersöka ett
litet antal prover samtidigt och har god användning vid typning av alla HLA-klasser
(Olerup et al.1992). Nya studier har rapporterat en utveckling av HLA-genotypning
genom att använda Next Generation Sekvensering (NGS). Genom NGS tekniken
analyseras flera sekvenser på en kort tid vilket gör HLA-typningen snabbare och kanske
på sikt billigare. Den minskar också oklara typningsresultat av heterozygota prover
(Mckinney et al. 2015).
Flera felkällor skulle kunna ha förekommit i denna studie som t.ex. om kitet inte förvarats
vid lämplig temperatur (-20), om PCR-programmet inte kalibrerats såsom det bör var 612 månad, om mastermix och DNA inte blandats ordentligt före användning, om DNA
kontaminerats eller om elektroforesbufferten blivit för varm, vilket gör att DNA-band
vandrar dåligt på gelen. Sådana eventuella felkällor bör dock inte ha påverkat den skillnad
i ospecifika bindningar som noterades då de båda mastermix jämfördes eftersom de
analyserades under så lika förutsättningar som möjligt.
Ytterligare förslag till fortsatt forskning är att testa typning av DPB1 med kommersiellt
mastermix med Taq inkluderat, eftersom man idag har svårigheter med att tolka dessa
resultat.

5. Slutsats
Studien i sin helhet visade att mastermix med inkluderat Ampli Taq DNA polymerase
gav en bättre bildkvalitet med tydligare band, minskad förekomsten av ospecifika band
och därmed tillförlitligare resultat. Nackdelen med den mastermix (utan polymeraset
tillsatt) som man idag använder på laboratoriet för transplantationsimmunologi är att
resultatet är svårtolkade på grund av ospecifika inbindningar. Därmed vill jag
rekommendera att mastermix med Taq-polymeras inkluderat används vid HLAtypningen.
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Populärvetenskaplig sammanfattning
Idag är det möjligt att transplantera organ, vävnad, blod och benmärg från en person till
annan. Inför en transplantation genomförs immunologisk undersökning, såsom HLAtypning. HLA-typning bestämmer antigen inom HLA-systemet (Johnsson & Tufveson,
2002). Major Histocompatibility Complex (MHC) regionen kodar för HLA som är de
mest omformbara generna i det mänskliga genomet och ger cellerna en individuell
markör. MHC består av många gener som kodar för proteinprodukter som är
betydelsefulla för att aktivera det förvärvade immunförsvaret som angriper virus,
bakterie, parasiter och cancerceller (Cao et al. 2013).
Det är viktigt att man har en tillfredsställande likhet mellan. HLA markörerna då man
transplanterar annars kan transplantatet upplevas som främmande för immunsystemet
som attackerar och stöter bort organet.
HLA-typning görs genom att mångfaldiga (amplifiera) det DNA man är intresserad av.
Det kan man göra med en molekylärbiologisk metod som kallas Polymerase Chain
Reaction (PCR). Därmed kan man få så mycket DNA att det kan detekteras på agarosgel.
Man tar en bild på gelen och bestämmer vilka HLA-varianter som finns i patientens
genom. För att DNA skall kunna amplifieras behövs de byggstenar (nukleotider) som
DNA är uppbyggt av och för att starta PCR-processen används ett enzym som heter
polymeras. Detta blandas i en buffert (mastermix).

Syftet med studien var att vid HLA-typning jämföra ospecifika inbindningar då PCRanalysen gjordes med mastermix där Ampli Taq DNA polymeras tillsattes före analysen
med mastermix där Ampli Taq DNA polymeras redan fanns inkluderat då det köptes. 16
patientprov testades med båda mastermix-lösningarna, och analysen genomfördes på
olika HLA-typer (HLA-A, HLA-B och HLA-DRP1).
Resultatet visade att mastermix med inkluderat polymeras bör tillämpas, för att det gav
säkrare resultat än mastermix med tillsatt Taq-polymeras. Mastermix med inkluderat Taqpolymeras gav tydligare specifikt band, bättre bildkvalitet samt gav svagare och mindre
frekventa ospecifika inbindningar.
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Bilaga 1
Tabell 5: Bandintensitet för ospecifik inbindning som bildats vid användning av
mastermix med tillsatt och mastermix med inkluderat Ampli Taq DNA
polymerase.
Nr
1
2
3
4
5
6.a
6.b
7
8
9
10
11
12
13

LID

HLAtyp

Primer Platta
brunn

Mastermix
tillsatt Taq
U/mm

Mastermix
inkluderad Taq
U/mm

3196
3197
3198
3172
3175
3261
3261
3271
3272
3320
3352
3368
3393
3303

A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A

27
27
27
27
52
27
29
27
27
27
22
25
27
23

72
74
86
90
90
43
40
133
82
102
58
78
64
43

51
67
59
71
50
29
0
106
64
72
39
0
0
0

Tabell 6: Bandintensiteten för specifika inbindningar vid användning av
mastermix med tillsatt Taq polymeras och mastermix med denna inkluderad.
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

LID

HLA-typ

Primer
Platta
brunn

Mastermix
tillsatt Taq
U/mm

Mastermix
inkluderad Taq
U/mm

3196
3197
3198
3172
3175
3261
3271
3272
3320
3352
3368
3393
3390
3303
3330

B
B
B
B
B
A
B
A
A
A
A
A
A
B
B

1
4
24
49
23
2
63
2
2
11
27
4
27
12
36

63
68
43
53
102
81
54
22
81
32
43
40
42
39
23

75
72
55
74
132
147
98
36
147
36
98
45
87
46
34

26

16

3382

B

63

2015-3196 AB

14

20

2015-3196 AB-IN

Bild 1: Resultat från gelelektrofores, där banden (DNA) som vandrat längs gelen. I brun
A-27 visas ospecifik inbindning tydligt vid användning av mastermix med tillsatt Taq,
medan i brunn A-27 i mastermix med inkluderat polymeras var banden svagare. Specifika
band förekom i brunn B-1; svagare i mastermix med tillsatt än i mastermix med inkluderat
polymeras.

2015-3197 AB

2015-3197 AB-IN

Bild 2: I brunn A-27 visas ospecifik inbindning tydligt vid användning avi mastermix
med tillsatt Taq, medan i brunn A-27 i mastermix med inkluderad polymeras var banden
svagare. Specifika band förekom i brunn B-4; svagare i mastermix med tillsatt än i
mastermix med inkluderat polymeras.
27

2015-3198 AB

2015-3198 AB-IN

Bild 3: I brunn A-27 visas ospecifik inbindning tydligt vid användning avi mastermix
med tillsatt Taq, medan i brunn A-27 i mastermix med inkluderad polymeras var banden
svagare. Specifika band förekom i brunn B-24; svagare i mastermix med tillsatt än i
mastermix med inkluderat polymeras.

2015-3172 AB

2015-3172 AB-IN

Bild 4: I brunn A-27 visas ospecifik inbindning tydligt vid användning avi mastermix
med tillsatt Taq, medan i brunn A-27 i mastermix med inkluderad polymeras var banden
svagare. Specifika band förekom i brunn B-49; svagare i mastermix med tillsatt än i
mastermix med inkluderat polymeras.

28

2015-3175 AB

2015-3175 AB-IN

Bild 5: I brunn B-52 visas ospecifik inbindning tydligt vid användning avi mastermix
med tillsatt Taq, medan i brunn B-52 i mastermix med inkluderad polymeras var banden
svagare. Specifika band förekom i brunn B-23; svagare i mastermix med tillsatt än i
mastermix med inkluderat polymeras

2015-3320 AB

2015-3320 AB-IN

Bild 6: I brunn A-27 visas ospecifik inbindning tydligt vid användning avi mastermix
med tillsatt Taq, medan i brunn A-27 i mastermix med inkluderad polymeras var banden
svagare. Specifika band förekom i brunn A-2; svagare i mastermix med tillsatt än i
mastermix med inkluderat polymeras.
29

2015-3352 AB

2015-3352 AB-IN

Bild 7: I brunn A-22 visas ospecifik inbindning tydligt vid användning avi mastermix
med tillsatt Taq, medan i brunn A-22 i mastermix med inkluderad polymeras var banden
svagare. Specifika band förekom i brunn A-11; svagare i mastermix med tillsatt än i
mastermix med inkluderat polymeras.

2015-3261 AB

2015-3261 AB-IN

Bild 8: I brunn A-27, 29 visas ospecifik inbindning tydligt vid användning avi mastermix
med tillsatt Taq, medan i brunn A-27 i mastermix med inkluderad polymeras var banden
svagare och i brunn A-29 saknas banden. Specifika band förekom i brunn A-2; svagare i
mastermix med tillsatt än i mastermix med inkluderat polymeras.
30

2015-3368 AB

2015-3368 AB-IN

Bild 9: I brunn A-25 visas ospecifik inbindning tydligt vid användning avi mastermix
med tillsatt Taq, medan i brunn A-27 i mastermix med inkluderad polymeras saknas
banden. Specifika band förekom i brunn A-27: svagare i mastermix med tillsatt än i
mastermix med inkluderat polymeras.

2015-3271 AB

2015-3271 AB-IN

Bild 10: I brunn A-27 visas ospecifik inbindning tydligt vid användning avi mastermix
med tillsatt Taq, medan i brunn A-27 i mastermix med inkluderad polymeras var banden
svagare. Specifika band förekom i brunn B-63; svagare i mastermix med tillsatt än i
mastermix med inkluderat polymeras.
31

2015-3271 AB

2015-3271 AB-IN

Bild 11: I brunn A-27 visas ospecifik inbindning tydligt vid användning avi mastermix
med tillsatt Taq, medan i brunn A-27 i mastermix med inkluderad polymeras var banden
svagare. Specifika band förekom i brunn A-2; svagare i mastermix med tillsatt än i
mastermix med inkluderat polymeras.

2015-3390 AB

2015-3390 AB-IN

Bild 12: Specifika band förekom i brunn A-27; svagare i mastermix med tillsatt än i
mastermix med inkluderat polymeras.
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2015-3393 AB

2015-3393 AB-IN

Bild 13: I brunn A-27,visas ospecifik inbindning tydligt vid användning avi mastermix
med tillsatt Taq, medan i brunn A-27 i mastermix med inkluderad polymeras saknas
banden. Specifika band förekom i brunn A-4; svagare i mastermix med tillsatt än i
mastermix med inkluderat polymeras.

2015-3303 AB
Bild 14:

2015-3303 AB-IN

I brunn A-23 visas ospecifik inbindning tydligt vid användning avi mastermix

med tillsatt Taq, medan i brunn A-23 i mastermix med inkluderad polymeras saknas
banden. Specifika band förekom i brunn B-12; svagare i mastermix med tillsatt än i
mastermix med inkluderat polymeras.
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2015-3330 AB

2015-3330 AB-IN

Bild 15: Specifika band förekom i brunn B-63; svagare i mastermix med tillsatt än i
mastermix med inkluderat polymeras.

2015-3382 AB

2015-3382 AB-IN

Bild 16: Specifika band förekom i brunn A-63; svagare i mastermix med tillsatt än i
mastermix med inkluderat polymeras.
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