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Fusobacterium necrophorum är en gramnegativ anaerob bakterie som grupperas i ss. 

necrophorum och ss. funduliforme. Fusobacterium necrophorum ss. funduliforme har 

på senare tid misstänkts kunna spela en roll vid vanligare svalginfektioner såsom 

halsfluss. Syftet med detta arbete var att sätta upp och bepröva en metod för realtids-

PCR (Polymerase Chain Reaction) enligt Taqman för att detektera ss funduliforme. Vi 

undersökte även hur förvaringstiden i transportmedium (Amies kol, Copan) och 

odlingsmedium (Fastidious Agar Broth) påverkar överlevnaden för F. necrophorum 

ss. funduliforme och resultatet från realtids-PCR. Bakteriesuspension av varierande 

koncentration applicerades på provtagningspinnar som direkt inkuberades i medium, 

varefter en pinne av vardera koncentration utodlades och DNA extraherades för varje 

dag försöket pågick. En serie 10-spädningar av extraherat DNA från ss funduliforme 

,med en lägsta koncentration av 10 DNA-molekyler per µL, användes som standard 

och positiv kontroll för PCR. 

 

 Fusobacterium necrophorum ss funduliforme kunde detekteras med realtids-PCR från 

alla prov under alla dagar försöket pågick, medan odlingarna visade bäst resultat om 

provet såddes ut inom ett dygn från provtagningen. Realtids-PCR kan därför detektera 

förekomsten av ss funduliforme efter längre förvaring och bör användas för 

exempelvis transporterade prover, medan traditionell utodling med fördel kan 

användas för diagnostering av ss fundulforme då PCR inte ger information om 

antibiotikaresistens hos isolatet. 
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ABSTRACT 
 

Fusobacterium necrophorum are Gram-stain negative, anaerobic, bacteria that are grouped 

into subspecies necrophorum and funduliforme. Fusobacterium necrophorum ss. funduliforme 

has recently been suspected to play a role in common throat infections such as tonsillitis. The 

purpose of this work was to set up and test a method for real-time PCR (Polymerase Chain 

Reaction) according to Taqman with the purpose of detecting ss. funduliforme. We also 

examined how the storage time within transport medium (Amies charcoal, Copan) and culture 

medium (FAB-broth) affects the survival of the bacterium and the sensitivity of the culture 

and PCR methods. Bacterial suspensions of different concentrations were applied to 

pharyngeal sampling swabs and then directly incubated in transport medium. For each day the 

experiment lasted, a set of swabs of each concentration were cultured, DNA extracted, and 

real-time PCR performed. DNA extracted from ss. funduliforme was used as standards for the 

real-time PCR, with a minimum concentration of 10 DNA molecules per μL.  

 

Subspecies funduliforme could be detected from all days with real-time PCR while the 

cultures showed the best results if the sample was cultured within one day of collection. Real-

time PCR can detect the presence of ss. funduliforme after prolonged storage and can 

therefore show accurate results for transported samples. Traditional culturing on growth 

medium is still a valuable and reliable method, provided that the samples are cultured within 

24 hours. Culture may also be needed i.e. since PCR gives no information of the antibiotic 

resistance of the isolate.  
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INLEDNING 
 

Bakgrund 

Fusobacterium necrophorum är en gramnegativ, pleomorf, stavformad bakterie som inte kan 

bilda sporer eller växa i närvaro av syre (obligat anaerob). F. necrophorum subspecies (ss) 

funduliforme är vanligast i samband med humana infektioner, medan F. necrophorum subtyp 

necrophorum mest är associerad med djursjukdomar (1, 2). Subspecies funduliforme har länge 

varit känd som en orsak bakom Lemierres sjukdom, en allvarlig svalginfektion som yttrar sig 

genom bland annat halssmärta, feber, varbildning samt infektion och proppbildning av 

halsvenen med blodförgiftning som följd. Efter introduktionen av antibiotika blev sjukdomen 

mera sällsynt, men de sista åren finns det tecken till att incidensen har ökat, möjligen på grund 

av minskad antibiotikaförskrivning pga. resistensproblematik (2, 3).  På senare tid har ss. 

funduliforme misstänkts medverka inom vanligare halsinfektioner som t.ex halsfluss, vilket 

ökar behovet av att utveckla tillgängliga metoder för att odla fram och detektera bakterien för 

diagnostiskt syfte inom rutindiagnostik (4). 

 

För att kunna sätta in rätt behandling med antibiotika är det en fördel om man kan isolera och 

identifiera de bakterier som är involverade i infektionen. F. necrophorum är dock en krävande 

organism som har ett speciellt behov av näringsämnen och anaerob tillväxtmiljö, och 

normalflora från provtagningsområdet kan konkurrera om näring och utrymme, vilket försvårar 

en korrekt bedömning av bakterierna i provet (5). Från provtagningstillfället till utodlingen av 

bakterierna förvaras provet i transportmedium, och om provet förvaras en längre tid finns det en 

risk att känsligare bakterier såsom F. necrophorum ej överlever transporten. En säker isolering 

och förvaring, en selektiv utodling, samt pålitliga fenotypiska tester är därmed några av 

förutsättningarna för att garantera en korrekt diagnos av F. necrophorum (5, 6). 

 

Ett tvisteämne i senare tids forskning har varit om ss. funduliforme utgör en del av normalfloran 

i svalget hos friska individer och huruvida den kan vara delaktig vid svalginfektioner, endera 

som primär eller som opportunistisk patogen (1, 4). Realtids-PCR har här blivit ett betydande 

diagnostiskt verktyg, som effektivt kan användas för att detektera även små mängder bakteriellt 

DNA i ett prov (2, 4, 7, 8).   
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Realtids-PCR 

 

Med realtids-PCR kan man effektivt detektera och amplifiera även små mängder DNA, 

samtidigt som data inhämtas under hela reaktionen genom användning utav fluorescerande 

molekyler som binder in till amplifieringsprodukterna. Detta gör det möjligt att bedöma 

resultatet direkt, både under och efter reaktionen, jämfört med den klassiska metoden där man 

behöver utföra en kompletterande gelelektrofores av proverna för att bedöma resultatet (9). 

 

För realtids-PCR av F. necrophorum väljs gener eller målsekvenser ut som är specifika för 

bakterien, som under reaktionen kommer att kopieras och amplifieras i stort antal. Provet värms 

upp till höga temperaturer, som får DNA-molekylerna att denaturera och separera till enskilda 

nukleotidkedjor. Primers, små nukleotidsekvenser som är komplementära till det eftersökta 

nukleotidsegmentet (målsekvens), binder in till DNA:t i ett steg som benämns annealing. 

Därefter utförs en extension utav primrarna genom att enzymet DNA-polymeras syntetiserar 

nya nukleotidkedjor med utgångspunkt från primerns inbindningsställe. Dessa individuella steg 

utgör en cykel som upprepas flera gånger, där miljarder kopior av målsekvensen syntetiseras 

under hela förloppet (mellan 40 – 60 cykler). Tillsammans med primers, DNA polymeras samt 

fluorescerande molekyler, så behövs för PCR även fria nukleotider (byggmaterial) och 

magnesiumjoner (aktiverar polymeraset) i provlösningen (10). 

 

Taqman prober är korta nukleotidsekvenser med en fluorokrom samt ”quencher” bundna till 

vardera änden av molekylen. I sin fria form har proben en konfiguration som lägger dess båda 

ändar intill varandra, där den emission fluorokromen avger absorberas utav quenchern. Vid 

inbindning till ett komplementärt segment på en nukleotidkedja så kommer DNA polymeraset 

att bryta ned den inbundna proben, vilket resulterar i att fluorokromen och quenchern separeras. 

Reaktionskärlen bestrålas med ljus av en specifik våglängd, där energin absorberas och 

återvänder i form av emitterat ljus från fluorokromen (fluorescens). Detta ljus detekteras och 

kvantifieras efter varje avslutad cykel, där mängden fluorescens är proportionellt mot mängden 

DNA i reaktionskärlet. Taqman prober detekterar enbart förekomsten av nukleotidsegment 

innehållande deras komplementära sekvens (9). 
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Syfte 

 

Syftet med detta arbete var att utforma och bepröva en metod för realtids-PCR för detektion av 

F. necrophorum ss. funduliforme. Med användning av realtids-PCR och traditionell odling 

undersöktes hur förvaringstiden i transportmedium (Amiesrör) och odlingsmedium (FAB) 

påverkar överlevnaden av bakterien och känsligheten vid utodling och analys med PCR. 
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MATERIAL OCH METODER 
 

Provtagning och odling 

Vi använde oss av Amiesrör med agargel innehållandes kol från Copan Diagnostics Inc. vid 

våra försök. Detta medium syftade till att hålla bakterierna vid liv men inte vara näringsrikt nog 

för att tillåta tillväxt, så att när provet väl stryks ut på odlingsmedium ska det kunna återspegla 

antalet och förekomsten av bakterier vid provtagningstillfället (11). De sterila bomullspinnarna 

stryks normalt mot insidan av det infekterade området i svalget för att därefter snabbt stoppas in 

i röret med transportmedium, men i dessa försök applicerades istället bakteriesuspension på 

bomullstopsen.  

FAB (Fastidius Agar Broth) är en buljong som användes för odling av anaeroba bakterier. 

Mediet är mycket näringsrikt med flera ämnen som cystein, vitamin K och hemin som 

tillväxtfaktorer, som flera aneroba arter inte kan producera själva. Cystein och 

natriumthioglykolat syftar även till att sänka redoxpotentialen hos mediet och därmed minska 

syrehalten, vilket gynnar anaeroba bakterier (12). 

Bakterier såddes ut på anaeroba blodplattor bestående av Fastidious Anaerobe Agar berikat med 

defibrinerat, lyserat hästblod för att öka näringsinnehållet. Detta är  ett medium anpassat för 

växt av anaeroba bakterier som, i likhet med FAB, innehåller tillväxtfaktorer som cystein, 

hemin, pyruvat och vitamin K (12). 

 

Fenotypisk identifiering 

 

En kontrollstam av Fusobacterium necrophorum ss. funduliforme (CCUG 42162) användes för 

denna studie. Den odlades ut och passerades regelbundet på anaeroba blodplattor för att bevara 

bakterierna viabla. Fenotypiska tester utfördes för att verifiera isolatets identitet (6). Bakterien 

är negativ vid gramfärgning, i mikroskop har den ett stavformat utseende med variation i längd 

och tjocklek samt väl avrundade ändar. Indol-spot test utfördes genom att stryka ut en 

bakteriekoloni på en papperslapp indränkt med indol-spot reagens (0,1g p-

dimetylaminocinnamalaldehyd (DMACA), 10 mL 10% saltsyra), där ss. funduliforme ger en 

tydlig blå färg som anger ett positivt resultat. Subspecies funduliforme är resistent mot 

vancomycin, med en stor majoritet av undersökta isolat (inklusive CCUG 42162) är känsliga 

för penicillin, och resistensen mot dessa antibiotika testades därför i samband med utodlingarna 

av kontrollstammen för att verifiera dess identitet. Odlingarna har en stark doft av smörsyra 

(har liknats vid doften av ”surkål”) (1, 6). Kolonierna är runda, konvexa, glansiga och har en 

krämig konsistens med svag gul färg (6). 
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Överlevnadstest 

 

För att utvärdera överlevnaden och undersöka känsligheten av metoderna för utodling och PCR 

av F. necrophorum utfördes ett försök där en bestämd volym bakteriesuspension av varierande 

koncentration CFU/mL (Colony Forming Unit) applicerades på svalgprovtagningspinnar från 

vilka utodling och DNA-extraktion utfördes varje dag försöket pågick. Antalet kolonier hos 

odlingarna räknades, och extraherat DNA från svalgprovtagningspinnarna analyserades med 

realtids-PCR, för att sedan återkoppla till hur väl ss. funduliforme kan detekteras om 

svalgprovet får stå en längre tid. 

 

Bakterierna slammades i 3 mL FAB-buljong till omkring 1,5 McFarland (storleksordning 10
8
 

CFU/mL). En spädningsserie utfördes med en högsta spädningsfaktor på 10
5 

(storleksordning 

10
3
 CFU/mL). Provpinnar märktes med spädning och planerat prepareringsdatum, varefter 10 

μL av vardera spädningen applicerades på provpinnens spets. Pinnarna stoppades direkt i 

provtagningsmedium och förvarades i kylskåp vid 6ºC. Första satsen, benämnt 'Dag 0', såddes 

ut och DNA extraherades 3 timmar efter applicering av bakteriesuspensionerna, vilket 

motsvarar tiden för ett patientprov att komma till laboratoriet efter provtagning under optimala 

förhållanden. Bakterierna såddes ut genom utstrykning av svalgprovspinnen på en anaerob 

blodplatta, som sedan inkuberades anaerobt i 35 ºC. Plattorna avlästes efter 48 timmars 

inkubation och kolonierna räknades. En sats pinnar preparerades varje dag som experimentet 

pågick, vilket vid våra försök omfattade 3-7 dagar, varmed det extraherade DNA:t sedan 

förvarades i kylskåp till analystillfället med realtids-PCR. 

 

Vi använde oss av endast en provtagningspinne för både utodling och DNA-extraktion eftersom 

detta är förfarandet inom rutindiagnostiken, då provet används för både traditionell odling och 

PCR diagnostik, även om detta innebär att båda metoderna inte får samma fördelning av 

bakterier. 

 

Under försökets andra omgång undersöktes överlevnaden av F. necrophorum i behållare med 5 

mL FAB-buljong, där pinnspetsarna istället klipptes ned i buljongen med sterila saxar direkt 

efter applicering av bakteriesuspension. Behållarna förvarades i rumstemperatur och 

preparerades jämsides provtagningspinnarna. Behållare med FAB-buljong omrördes och 100 

μL pipetterades ut på plattor med anaerobt odlingsmedium. Bakteriesuspensionen spreds ut 

genom omskakning med glaskulor. Plattorna inkuberades anaerobt i 35 ºC. 
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DNA-extraktion och utodling 

 

För att göra bakteriernas DNA tillgängligt samt för att rensa bort ovidkommande ämnen som 

skulle kunna störa amplifieringsreaktionen extraherades DNA innan realtids-PCR utfördes. 

Bakterierna överfördes till modifierad L6-buffert
*
 som lyserade cellmembranen och 

denaturerade proteiner, samtidigt som nukleinsyrorna ej kom till skada. Glasmjölk tillsattes 

lösningen (Qbiogene Inc. GENECLEAN
®
 II Kit), vilket är glaspartiklar beklädda med silika 

suspenderade i vatten, som band upp nukleinsyrorna. Efter behandling med tvättlösningar 

eluerades sedan nukleinsyrorna i nukleasfritt (NF) vatten, och kunde därefter förvaras i kylskåp 

vid 6ºC fram till analystillfället. 

 

Eppendorfrör fyllda med 700 μL modifierad L6-buffert märktes med dag och antalet CFU 

motsvarande den provpinne som extraherades. Provpinnarna ströks ut på anaerobplatta, och 

klipptes sedan ned i L6-buffert med sterila saxar. Plattorna inkuberades anaerobt i 35 ºC, och 

eppendorfrören vortexades 8 sekunder. Samma sax som klippte av pinnarna användes för att ta 

upp spetsarna ur rören för att undvika kontaminering mellan prover. För att försäkra oss om att 

DNA inte överfördes mellan provbehållarna under DNA-extraktionen och på så sätt orsaka 

falskt positiva resultat, inkluderades en negativ kontroll i prepareringen där ett eppendorfrör 

inte tillsattes någon pinnspets. 

 

Fem μL glasmjölk tillsattes, varefter rören vortexades 8 sekunder och fick stå i 10 minuter. 

Rören centrifugerades vid 10 000g i 15 sekunder, och supernatanten avlägsnades. 1 mL 

tvättlösning tillsattes röret, som vortexades och centrifugerades vid tidigare inställningar och 

supernatanten avlägsnades, totalt 5 tvättsteg: 2 gånger med guanidin tiocyanat buffert, 2 gånger 

70 % etanolsprit, 1 gång aceton. Rören placerades i värmeblock vid 56 ºC under 10 minuter för 

att avdunsta acetonen. Femtio μL NF-vatten tillsattes alla rör för eluering av DNA från 

glasmjölken. Rören vortexades snabbt och inkuberades i värmeblock ytterligare 10 minuter. 

Efteråt vortexades rören igen och centrifugerades vid 12 000g i 2 minuter. Eluatet pipetterades 

upp och överfördes till nya eppendorfrör märkta med samma förteckning, och de förvarades i 

kylskåp vid 6 ºC fram till analystillfället med realtids-PCR. 

 

För standardserierna extraherades DNA från en kontrollstam, där flera kolonier slammades med 

platinös till eppendorfrör innehållandes 600 μL L6-buffert. För försöken med FAB-buljong 

pipetterades 300 μL buljong av vardera spädning till L6-buffert. 

 

                                                 
*
 30g guanidin tiocyanat; 11,8 mL 0,1 M Tris pH 6,4; 3,0 mL 0,5 M EDTA pH 8,0; 0,9 mL Triton X-100; 2,5 mL 

destillerat vatten 
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Kontroller 

 

Med varje omgång av manuell DNA-extraktion inkluderades ett eppendorfrör med L6-buffert 

som ej tillsattes en avklippt provpinne eller FAB-buljong, men som tillfördes 5 μL glasmjölk 

och preparerades enligt arbetsprotokollet, vilket fungerade som en blank kontroll för att 

undersöka om en DNA kontaminering uppstått mellan proverna under extraktionen eller om de 

använda lösningarna var kontaminerade. Varje omgång av realtids-PCR innehöll en NTC (No 

Template Control) kontroll där tillsatsen av DNA ersattes med 5 μL NF-vatten, detta för att 

kontrollera om det skett kontaminering eller om primerparen kan åstadkomma primer-dimer 

artefakter. Fem provpinnar, utan tillsats av bakteriesuspension, DNA extraherades manuellt 

enligt ovan beskrivna protokoll samt med automatiskt extraktionsinstrument enligt 

arbetsprotokoll från tillverkaren (Arrow, NorDiag, N/A Kit) för att undersöka om något hos 

svalgprovspinnarna eller extraktionsmetoden gav upphov till falskt positiva resultat. 

 

För att undersöka om Taqman proben enbart detekterade kopierade gyrB sekvenser från ss. 

funduliforme, så testades proben mot en likadan standardserie av DNA extraherat från ss. 

necrophorum, en annan underart inom arten (kliniskt isolat CCUG 9994). Om proben endast är 

specifik för ss. funduliforme så skulle ingen fluorescens detekteras under PCR. 
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PCR upplägg 

 

Uppsättningen för realtids-PCR som tillämpades i detta arbete involverade en forward och 

reverse primer samt en Taqman prob utformade för amplifiering och detektion utav gyrB genen 

hos ss. funduliforme, där sekvenserna för primers och prober är baserade på arbetet utfört av 

Jensen, Kristensen och Prag där de undersökte förekomsten av ss. funduliforme hos patienter 

med halsfluss (4). Genen kodar för en subenhet av proteinet DNA-gyras, och 

amplifieringsprodukten är 306 baspar i längd (4). Två prober har använts under arbetets gång, 

de har samma nukleotidsekvens men olika fluorokromer, VIC
TM

 (Applera Corporation) 

respektive FAM (6-karboxyfluorescein). Samma quencher användes för båda proberna, MGB 

(Minor Groove Binder, dihydrocyklopyrroloindol tripeptid). Primers och prober utformade och 

tillhandahållna av Applied Biosystems. 

 

Valet av målsekvensen baseras på data från undersökningar av ss. funduliformes och andra 

bakteriers genom. En gen som är särskiljande och därmed unik i jämförelse med andra arter 

väljs ut, varefter komplementära primers och prober tillverkas och testas emot bakterien man 

vill undersöka samt andra närbesläktade arter för att undersöka om amplifikat bildas. I vårt 

arbete har vi utgått från arbetet utfört av Jensen, Kristensen och Prag (4) och sedan utfört egna 

modifieringar. 

 

PCR-reaktionerna utfördes i 25 μL reaktionsvolym innehållandes 12,5 μL Taqman Universal 

PCR Master Mix (Roche, Branchburg, New Jersey USA), 0,56 μL 100 nM Taqman prob; 2,25 

μL 100 nM av forward respektive reverse primer (Applied Biosystems UK); 2,44 μL NF-vatten 

och 5 μL extraherad DNA-lösning (Se Tabell 1). Förhållandet mellan prober, primers och 

mastermix i reaktionslösningen är taget från en standarduppsättning rekommenderad av 

Applied Biosystems. Thermocycling utfördes på ett 7500 Fast Real-Time PCR System-

instrument (Applied Biosystems) med följande protokoll: 95°C i 10 minuter, och sedan 55 

cykler med 95°C i 30 sekunder och 65°C i 60 sekunder. DNA-extrakt från F. necrophorum 

subspecies funduliforme (CCUG 42162) utgjorde grunden för en spädningsserie som omfattade 

koncentrationerna 10
6
 till 1 DNA/μL, och utgjorde en standardserie som inkluderades vid varje 

körning. En brunn användes som NTC kontroll där 5 μL NF-vatten tillsattes istället för DNA 

templat. Reaktionen dokumenterades och avlästes i 7500 Fast System software (Applied 

Biosystems). Alla prover förutom NTC sattes i dubbla brunnar, där resultatet från provet blev 

medelvärdet från de två brunnarna.  

 
Prober 

Funduliforme gyrB:  VIC 5’-TCC-GCT-TTA-GAG-GCT-GGA-GAA-ACG-AC-MGB 

 6-FAM 5’-TCC-GCT-TTA-GAG-GCT-GGA-GAA-ACG-AC-MGB 

Primrar 

Primer gyrB Forward:  5’-AGG-ATT-GCA-TGG-AGT-AGG-AA 

Primer gyrB Reverse:  5’-CCT-ATT-TCA-TTT-CGA-CAA-TCC-A 

 
Tabell I. De ingående komponenterna i reaktionslösningen för realtids-PCR 

(25 μL) och deras slutgiltiga koncentrationer. 

 

 
Komponent Tillsatt volym (μL) Koncentration nM 

Taqman prob 0,56 (100 nM) 2,24 

For/Rev Primer 2,25 (100 nM) 9,00 
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RESULTAT 
 

Realtids-PCR av standardserier 

 

Realtids-PCR för detektion av gyrB hos ss. funduliforme CCUG 42162 med Taqman proben 

av FAM typ gav detekterbara amplifieringsprodukter inom hela standardserien med 

spädningsintervallet 1 ∙ 10
6
 – 1 ∙ 10

1 
DNA/μL, vilket i analysen motsvarade tröskelcyklar (CT) 

som hade ett omfång mellan 26 och 46 (Se Tabell II). Exempel på resultat av realtids-PCR av 

en standardserie och det linjära sambandet mellan CT och 10-logaritmen för DNA-

koncentration visas i Figur 1 och 2.  Amplifieringen av den lägsta koncentrationen (1 

DNA/μL) kunde oftast inte detekteras inom 50 cykler, varmed vi beslöt att inte inkludera den 

spädningen i våra efterföljande analyser och endast späda ned till 10
 
DNA/μL. Taqman 

proben med fluorokromen VIC gav inte tillfredsställande resultat då inte alla 

standardkoncentrationer gav detekterbara amplifieringsprodukter, samt att tröskelcyklarna för 

de högsta koncentrationerna var höga vilket vittnar om en sen eller långsam amplifiering.  

 

För att försäkra oss om att Taqman proben var specifik för gensekvensen från enbart ss. 

funduliforme, testades proben mot extraherat DNA från F. necrophorum ss. necrophorum vid 

samma standardkoncentrationer, ingen amplifiering kunde detekteras. I övrigt var alla NTC 

brunnar negativa.  

 
Tabell II. CT-värden erhållna från 10 standardserier analyserade med realtids-PCR av DNA från ss. funduliforme 

spätt i olika koncentrationer (antalet DNA-molekyler per reaktion). CT-värdena är medelvärden då alla prover 

sattes i dubbla brunnar. Ett kursivt värde anger att endast ett värde kunde erhållas från de två brunnarna. Dessa 

analyser utfördes med Taqman prob riktad mot ss. funduliforme. 

 

 

 

 

 

DNA/ 

reaktion 

CT Medel 

5 ∙ 10
6 

25,8 26,0 26,9 26,3 26,6 26,6 26,9 26,6 26,2 25,8 26,4 

5 ∙ 10
5 

31,1 29,4 30,3 30,0 30,3 30,1 31,3 30,3 30,7 29,6 30,3 

5 ∙ 10
4 

34,0 33,3 34,9 34,5 34,8 34,6 35,5 36,1 34,3 33,8 34,6 

5 ∙ 10
3 

38,0 38,7 39,1 38,1 38,6 38,4 38,4 40,5 38,1 37,4 38,5 

5 ∙ 10
2 

41,5 41,6 43,3 41,8 41,5 41,5 42,0 44,6 42,2 41,9 42,2 

5 ∙ 10
1 

44,5 44,6 49,1 44,5 46,4 45,2 47,1 47,6 43,6 44,9 45,8 
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Figur 1. Amplifieringskurvor av DNA från ss. funduliforme vid 6 olika spädningar: 1 ∙ 10

6
 – 1 ∙ 10

1  
DNA/μL. 

(Se Tabell II). Bild och skalor har justerats till dokumentformat. Amplifieringen är som störst  i början av 

reaktionen, för att därefter minska i omfattning då antalet kopior ökar och halten byggnadsmaterial minskar. 

Delta Rn är en logaritmisk skala som anger hur fluorescensen tillväxer proportionellt. Gröna pilen anger det 

minimala värdet för fluorescensen för att ett prov ska betraktas positivt (tröskelvärdet). Punkten där 

amplifieringskurvan skär tröskelvärdet anger värdet för tröskelcykeln (CT). 

 

 

Figur 2. Exempel på en standardkurva för realtids-PCR av DNA från ss. funduliforme vid 6 olika 

koncentrationer (Se Tabell I). Bild och skalor har justerats till dokumentformat. CT (tröskelcykel) uppvisar ett 

linjärt förhållande till den logaritmerade DNA-koncentrationen (Log C0). R
2
-värde: 0.9997, y = -3.698x + 49,86. 
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Överlevnadstest 

 

Utodlingarna av F. necrophorum  från provtagningspinnar och FAB-buljong under det första 

förvaringsdygnet visade på störst antal kolonier, medan proverna utsådda de efterkommande 

dagarna gav ett kraftigt avtagande antal kolonier. Enbart den högsta koncentrationen 

CFU/pinne gav synliga resultat under alla dagar (Se Tabell III). Vid båda försöken där 

överlevnaden i FAB-buljong undersöktes så uppstod det en kontamination av mediet vilket 

medförde att resultatet blev svårtolkat. Inga resultat kan därför presenteras.  

 

Alla koncentrationer av bakterier utom den lägsta kunde detekteras med realtids-PCR vid 

varje analystillfälle, med ett undantag av ett prov under sista dagen (Tabell IV). 

Koncentrationerna 2 ∙ 10
5
 – 2 ∙ 10

1
 CFU/reaktion gav upphov till tröskelvärden som sträckte 

sig från 29,6 till 48,0, medan detektionsgränsen var 2 CFU/reaktion vid 50 cykler. Alla NTC 

var negativa, och prover preparerade från oympade bomullspinnar manuellt och maskinellt 

var negativa. Alla negativa kontroller från DNA-extraktionen var negativa, med undantag av 

kontrollen inom Dag 1 där en kontamination gav upphov till ett svagt positivt resultat, men 

som inte bedömdes ge en signifikant påverkan på provresultaten om samma kontamination 

förekommit bland de övriga proverna från Dag 1. 

 
Tabell III. Odlingsdiagnostik. Antalet CFU applicerade på pinne och de antal kolonier som kunde observeras 

för respektive CFU halt.  
 

CFU/prov Dag 0 Dag 1 Dag 2 Dag 3 

2 ∙ 10
6 

>500 ~500 25 11 

2 ∙ 10
5 

210 250 - - 

2 ∙ 10
4 

57 93 - - 

2 ∙ 10
3 

1 2 - - 

2∙  10
2 

- - - - 

2 ∙ 10
1 

- - - - 

 
Tabell IV. PCR-diagnostik CT -värden erhållna vid amplifiering av DNA av ss. funduliforme extraherat från 

utodlade svalgprovspinnar. Värdena visade på god samstämmighet, och ss. funduliforme kunde detekteras i alla 

spädningar utom de två lägsta varje dag experimentet pågick. För ej detekterbara prover noterades 50 i CT -värde 

för beräkning utav medelvärde. Ett kursivt värde anger att endast ett värde kunde erhållas från de två brunnarna. 
 

DNA/reaktion Dag 0 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 7 Medel 

2 ∙ 10
5 

29,6 31,7 30,1 30,1 31,8 30,7 

2 ∙ 10
4 

34,5 35,5 36,0 35,5 34,6 35,2 

2 ∙ 10
3 

40,2 40,1 44,7 39,5 39,1 40,7 

2 ∙ 10
2 

43,5 42,4 43,4 43,6 - 44,6 

2 ∙ 10
1 

48,0 46,1 47,1 45,4 45,2 46,4 

2 - - - 47,3 - 49,5 
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DISKUSSION 
 

Fördelarna med att diagnostisera Fusobacterium necrophorum ss. funduliforme med 

traditionell odlingsmetod är att isolatets antibiotikaresistens kan undersökas och att isolat kan 

sparas för eventuella epidemiologiska undersökningar. Vår studie visar att provtagning och 

utodling bör ske under samma dygn då bakterierna sedan förlorar viabilitet i transportmedium. 

Detta kan vara ett problem vid längre transporter, helgdagar eller andra orsaker som medför 

att prover får stå en längre tid, med en felaktig eller utebliven diagnos som följd då patogener 

som F. necrophorum förblir oupptäckta. Isolering av Fusobacterium i en blandflora från t.ex. 

svalget kan innebära problem som kräver att speciella selektiva medier med antibiotika tas 

fram. Med tillgång till ett effektivt isoleringsmedium kan dock relativt enkla tester som 

gramfärgning och spotindoltest samt studier av kolonimorfologi och lukt (smörsyra) vara 

tillräckliga för identifiering av ss. funduliforme. 

 

Den korta överlevnaden i transportmedium som noterades i detta arbete kommer inte som 

någon överraskning då man erfarenhetsmässigt vet att dessa inte fungerar optimalt för 

anaeroba bakterier med ett säreget näringsbehov. Därför undersöktes även FAB-buljong som 

ett potentiellt tranportmedium. Teoretiskt bör överlevnaden för anaeroba bakterier vara bättre 

i  FAB-buljong  men då detta medium även tillåter tillväxt av fakultativa bakterier finns en 

risk för att mera snabbväxande bakterier i omgivningsfloran ” tar över”, vilket vi tyvärr fick 

erfara i vårt egna försök. 

 

De svårigheter som finns angående odling av ss. funduliforme, däribland förvaringstiden i 

transportmedium samt konkurrens av övrig bakterieflora i provet, gör att påvisande av ss. 

funduliforme med realtids-PCR erbjuder nya möjligheter för snabba undersökningar inom 

klinisk diagnostik. Upprepade försök gav likartade CT-värden (jämför Tabell I och III), vilket 

tyder på god reproducerbarhet hos metoden vilket är viktigt för en metod som ska användas i 

rutinbruk. Att proverna gav entydiga resultat trots skillnad i förvaringstid ger även bra 

underlag för att bakteriellt DNA kan ”överleva” långvariga transporter till kliniker som 

besitter de rätta resurserna för att analysera provet. 

 

Vid infektion av ss. funduliforme bör det därmed vara möjligt att provta, använda PCR-

diagnostik och erhålla ett resultat som ger underlag för rätt diagnos, och eftersom bakterierna 

inte behöver vara viabla för att detekteras så kan analysen användas för prover som är flera 

dagar gamla. Realtids-PCR är dock en metod som behöver rätt utrustning och underhåll, 

samtidigt som primers och prober är kostsamma reaktionskomponenter. Även om tidigare 

forskning tyder på att ss. funduliforme kan förekomma eller medverka i vanliga 

svalginfektioner (2, 4, 7), är det fortfarande oklart vilken roll bakterien spelar. Fortfarande 

kommer det relativt få remisser till kliniska laboratorier med frågeställning om ss. 

funduliforme infektion.  

 

DNA extraherat från bakterier i 300 μL FAB-buljong gav en dålig amplifiering i realtids-

PCRn, där positiva resultat detekterades mot slutet av de 50 cyklerna. Möjliga förklaringar till 

detta kan vara att det blev för kraftig spädning av bakterierna kombinerat med dålig diffusion 
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från bomullspinnarna. Ett annat alternativ är att glasmjölken blev mättad med det 

kontaminerande bakteriella DNA:t, med mindre DNA från ss. funduliforme i eluatet som 

följd. De resultat vi har tillgängliga antyder dock att FAB-buljong kan vara ett olämpligt 

transportmedium för F. necrophorum vid patientprovtagning, då normalfloran i svalget med 

hög sannolikhet skulle tillväxa i mediet. 

 

I detta arbete har vi bara använt renkulturer av F. necrophorum vid våra överlevnadsförsök. 

För att simulera mera realistiska provtagningsförhållanden skulle nya försök kunna upprättas, 

där F. necrophorum undersöks tillsammans med normal svalgflora, för att därmed undersöka 

hur effektivt metoderna fungerar när provet utgör en blandflora av bakterier. Eventuellt kan 

realtids-PCR metoden användas för att analysera patientprover med frågeställningen 

svalginfektion för att undersöka om metoden kan detektera F. necrophorum, och om så är 

fallet, undersöka prevalensen av F. necrophorum vid svalginfektioner. 

 

Pågående forskning försöker alltmer klargöra F. necrophorums betydelse vid svalginfektioner 

och om diagnostik bör tillämpas rutinmässigt (2, 6, 7). Genom detta arbete har vi sett att 

realtids-PCR är en effektiv och känslig metod för att detektera F. necrophorum, samt att en 

längre förvaringstid av proverna inte märkbart påverkar resultatet. Detsamma kan inte sägas 

om den traditionella utodlingen, där F. necrophorum och andra anaeroba eller känsliga 

bakterier helst behöver odlas samma dag som provtagningen i hopp om att bakterien ska 

kunna upptäckas och isoleras. 
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Slutsats 

 

Vi har funnit att realtids-PCR av F. necrophorum med amplifiering av gyrB genen är en 

effektiv metod för att detektera bakterien från bomullspinne förvarad i transportmedium, där 

metoden även fungerar om provet fått stå i en vecka. För traditionell odling på fast anaerobt 

medium bör provet odlas inom 24 timmar från provtagningen för att F. necrophorum ska 

kunna isoleras korrekt då bakterien inte kan överleva i transportmediet under längre 

tidsperioder. FAB-buljong är inte ett bra alternativ för svalgprover eftersom normalfloran hos 

patienten kan innehålla andra anaeroba eller fakultativt anaeroba bakterier som försvårar 

isolering av  F. necrophorum. 
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delen av detta arbete, vilket innefattade mycket ledsagande och tålmodiga förklaringar så att 

jag kunde arbeta självständigt. Tillsammans diskuterade vi resultaten och arbetsförfarandet, så 

att jag kunnat förbättra mina slutledningar och mitt tillvägagångssätt både under arbetet och 

för framtiden. Och tack för att du inte höll tillbaka kritiken! 

 

Mycket uppskattat är den tid som Kjell Edman har lagt ned på att läsa igenom mitt arbete och 

komma med synpunkter och förslag på hur rapporten kan bli bättre och mer förståelig. 

Mycket tack går även till Maria Mattson som agerade som medlare och hjälpte mig att finna 
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