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Abstrakt  

Vissa bakterier går inte att odla och det tar tid att få provsvar när analys måste utföras på ett 

laboratorium. Att använda sig av tredje generationens sekvensering kan på bara några 

timmar ge svar på vilken bakterie som finns i provet, dess ursprung samt eventuell resistens 

emot antibiotika. För att kunna utföra DNA-sekvensering behöver DNA extraheras ur 

patientprovet och DNA:t måste vara av hög kvalitet. Syftet med studien var att identifiera en 

metod som inom 30 min extraherar DNA från prov med gramnegativa bakterien Fransicella 

holarctica och sporer från den grampostiva sporbildande Bacillus thuringiensis för att 

därefter bearbeta DNA:t så att det blir rent nog för vidare analys. I studien användes fyra 

olika kit för en snabb extraktion av DNA; Purelink Genomic DNA Mini, Purelyse DNA 

Purification, Quick-DNA Fungal/Bacterial Microprep och Zymobiomics DNA Mini Prep samt 

MagLEAD 6gC. För rening av DNA:t användes fyra olika metoder; etanolfällning, Strataclean 

Resin, reningssteget från Purelink och kitet Genomic DNA Clean och Concentrator. 

Konklusionen var att det gick att extrahera DNA ur båda bakterietyperna inom 30 min med 

Quick-DNA Fungal/Bacterial Microprep kit och Purelyse DNA Purification kit. Etanolfällning 

fungerade bäst för att rena DNA extraktionen från salter. Ingen av preparationsmetoderna 

gav DNA med tillräckligt renhet för analys med tredje generationen sekvensering.  
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Introduktion 

Att skicka patientprover från en vårdcentral eller klinik tar lång tid och fördröjer diagnosen 

för patienten. För att ställa en diagnos hos patienter som misstänks vara infekterade med 

mikroorganismer är det viktigt med snabb diagnostik. En snabb diagnostik för att fastställa 

vilken behandling som behöver sättas in och beslut om eventuell isolering (1). Ett sätt att 

snabba upp tiden från provtagning till diagnos är att använda sig av point-of-care tester 

(POCT), det är analyser som går att använda på kliniken för att få svar på patientens prover 

istället för att skicka iväg provet till ett laboratorium. POCT analyserna är dyrare än att 

skicka iväg provet till laboratoriet men det finns fördelar med metoden. Snabba provsvar ger 

tidsbesparingar och vistelse för patienten i sjukvården kan förkortas (2). En del bakterier tar 

tid att odla på laboratorium och är svåra att detektera med de molekylära metoder som idag 

finns tillgängliga. Att använda sig av helgenomsekvensering gör att man kan fastställa vilken 

bakterie det rör sig om, dess ursprung och eventuella förekomster av mutationer som ger 

resistens emot antibiotika (3). Andra generationens sekvensering (AGS) är billig och använts 

flitigt men den nya tredje generationens sekvensering (TGS) har fler fördelar. Det går 

betydligt fortare att erhålla resultat med TGS än med AGS, eftersom metoden generar mindre 

mängd data men med högre genetisk upplösning. Tidsåtgången för AGS-analys är mycket 

längre än med TGS som bara tar några timmar. TGS genererar fler baser per sekvensering än 

vad AGS gör, AGS läser upp till tusen baser medan TGS läser flera tusen baser. Minion från 

Oxford Nanopore Technologies är en liten portabel sekvenseringsenhet Minion, vilken väger 

90 g, har en storlek på 10 x 2 x 3,3 cm och drivs av ett USB-uttag(4). Eftersom den är 

portabel är det möjligt att använda den ute på fält nära patienten (5). DNA:t från provet 

behöver extraheras och sen förberedas för att kunna sekvenseras och för att få en bra 

sekvensering av genomet behöver DNA:t vara av hög kvalitet med hög renhet (6).  

I denna studie ingick två olika prover, Fransicella holarctica 458 (FSC) och Bacillus 

thuringiensis (BT) i sporulerad form. Det är svårt att lysera en spor pga dess komplicerade 

sporkapsel om man jämför med F.  holarcticas cellvägg. Fem olika metoder för att extrahera 

DNA från prover med de två olika bakterietyperna, samt tre olika metoder för att rena DNA:t. 

Fransicella är en gramnegativ bakterie som kan delas upp i flera underarter så som 

Fransicella tularensis, F. holarctica, Fransicella mediasiatica och Fransicella novicida (7). 
B. thuringiensis är en grampositiv bakterie som kan under missgynnande förhållanden samt 

vid avsaknad av näring bilda endosporer (8). Syftet med studien var att ta fram en snabb 

metod för extraktion av DNA samt att rena det extraherade DNA:t. Målet var att hitta en 

metod som inte tar längre än 30 min att utföra och kan användas utanför traditionella 

laboratorier. 
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Material och metoder 

Bakterier och odlingsmedium 

I studien ingick bakterien F. holarctica 458 (FSC458) och sporer från B. thuringiensis. 

FSC458 odlades upp på McLeodplatta, stammen tillhanda hölls av Totalförsvarets 

forskningsinstitut (FOI, Umeå, Sverige). Sporer av B. thuringiensis löstes upp i NaCl till en 

koncentration av 2x109 sporer/ml och tillhanda hölls av FOI.  

Extraktion av DNA  

I studien användes fyra olika kit Purelink genomic DNA mini kit (Purelink) (Thermo Fisher, 

Carlsbad, CA, USA), Purelyse DNA purification kit (Purelyse) (Clearemont Bio Solutions, 

Upland, CA, USA), Quick-DNA fungal/bacterial microprep kit (microprep) (Zymo Reserch, 

Irvine, CA, USA) och Zymobiomics DNA mini prep kit (miniprep) (Zymo Reserch, Irvine, CA, 

USA). DNA extraherades även med DNA extraktionsroboten MagLEAD 6gC (Precision 

System Science, Tokyo, Japan). För extraktionerna av DNA utfördes enligt tillverkarnas 

manual. En bakteriesuspension av FSC458 med koncentrationen 2x109 celler/ml och sporer 

av B. thuringiensis med en koncentration på 2x109 sporer/ml. Av suspensionerna togs 200 µl 

och applicerades till MagLEAD Consumable kit (Precision System Science, Tokyo, Japan) för 

att extrahera DNA ur provet i roboten MagLEAD 6gC med reagenserna Magtration Reagent 

MagDea Dx Sv (Precision System Science, Tokyo, Japan).  

Bead beating för DNA extraktion med MagLEAD 6gC                     

En suspension av sporer från B. thuringiensis med koncentrationen 2x109 sporer/ml av, 

behandlades med bead beating med tre olika lösningar och blandningar av beads. De tre 

olika prover med 1 ml av sporsuspensionen i vartdera provrör centrifugerades vid 3000 g i 

fem min och supernatanten avlägsnades. I ena provet resuspenderades i 900 µl H2O och 

tillsattes till ett 2 ml rör som fylldes med 0,1 mm zicronia/silica beads (Biospec Products, 

Bartslesvill, OK, USA) och 0,5 mm glass beads soda lime (Biospec Products) till 0,5 ml 

sträcket. I det andra provet resuspenderades cellpelleten i 800 µl H2O, 50 µl lysozyme 20 

mg/ml samt 50 µl proteinase K (Thermo Fisher, Carlsbad, CA, USA), tillsattes till ett 2 ml rör 

fylldes med 0,1 mm zicronia/silica beads till 0,5 ml sträcket. Till det sista provet 

resuspenderades cellpelleten i 900 µl H2O och tillsattes till ett 2 ml rör fylldes med 0,1 mm 

zicronia/silica beads till 0,5 ml sträcket. I bead beater MM400 (Retsch, Haan, Tyskland) med 

kylda block inkuberades proverna i fem min vid inställningen 30 000 Hz. Proverna 

centrifugerades vid 10 000 g i en min och 200 µl av supernatanten från proverna  

applicerades till magLEAD consumable kit (Precision System Science) för att laddades i 

MagLEAD 6gC (Precision System Sciences) med reagenserna magtration reagent MagDea Dx 

Sv (Precision System Science). 
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Purelink extraktion av DNA  

Kitet Purelink (Thermo Fisher) användes till att extrahera DNA från bakteriesuspension av 

FSC458 och av en suspension av sporer från B. thuringiensis. Protokollet som kom med kitet 

följdes för gramnegativa bakterier respektive grampostitiva bakterier.  

Protokollet för lysering av grampositiva bakterier följdes, en sporsuspension av B. 

thuringiensis med koncentrationen 2x109 sporer/ml centrifugerades vid 13 000 g i fem min. 

Supernatanten avlägsnades och cellpelleten resuspenderades i 180 µl lysozyme digestion 

buffert (lysozyme 20 mg/ml, 25 mM Tris-HCL pH 8.0, 2.5 mM EDTA, 1% Triton X-100). 

Provet inkuberades i värmeblock vid 37 °C i 30 min, därefter tillsattes 20 µl proteinase K 

(Thermo Fisher, Carlsbad, CA, USA ) samt 200 µl PureLink genomic lysis/binding buffert till 

lysatet. Provet inkuberades sedan vid 55 °C i 30 min, därefter tillsattes 200 µl 96% etanol till 

lysatet.  

Protokollet för lysering av gramnegativa bakterier följdes. En bakteriesuspension av FSC458 

med en koncentration av 2x109 celler/ml centrifugerades vid 13 000 g i fem min därefter 

avlägsnades supernatanten, cellpelleten resuspenderades i 180 µl Purelink genomic digestion 

buffert och 20 µl av proteinase K tillsattes. Provet inkuberades vid 55 °C i 30 min, därefter 

tillsattes 20 µl RNAse A (Thermo Fisher, Carlsbad, CA, USA) till lysatet och inkuberades i 

rumstemperatur (RT) i två min. Till lysatet tillsattes 200 µl Purelink genomic lysis/binding 

buffert 200 µl och 200 µl av 96% etanol.  

För att binda DNA från proverna togs 640 µl av provet och applicerades i en Purelink spin 

kolonn som centrifugerades vid 10 000 g i en min. Kolonnen tvättades med 500 µl av 

Washbuffert 1 och centrifugerades vid 10 000g i en min. Av Washingbuffert 2 tillsattes 500 µl 

till kolonnen och centrifugerades vid 16 000 g i tre min. DNA eluerades från kolonnen genom 

att 100 µl PureLink genomic elution buffert tillsattes och inkuberades i RT i en min. 

Kolonnen centrifugerades vid 16 000 g i en min. Återigen tillsattes 100 µl av PureLink 

genomic elution buffert till kolonnen och fick inkuberas och centrifugeras igen för att eluera 

ut mer DNA.  

Quick-DNA fungal/bacterial microprep kit 

Kitet Quick-DNA fungal/bacterial microprep kit (Zymo Reserch) användes till att extrahera 

DNA från bakteriesuspension av FSC458 och sporsuspension av B. thuringiensis. Kitet 

innehöll ZR bashingbead lysis tube till vilket 200 µl prov samt 750 µl lysis solution tillsattes. 

I Bead Beater MM400 (Retsch) med kylda block inkuberades proverna i fem min vid 30 000 

Hz. Proverna centrifugerades vid 10 000 g i en min, 400 µl av supernatanten sattes i en 
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Zymo-spin IV spin filter och centrifugerades vid 7 000 g i en min. Av genomic lysis buffert 

tillsattes 1 200 µl till provet och 800 µl av provet sattes sedan i en Zymo-spin IC column som 

centrifugerades vid 10 000 g i en min. Sedan applicerades 800 µl av provet till samma kolonn 

och centrifugerades som tidigare. Kolonnen tvättades sedan med 200 µl pre-wash buffer 

(Zymo Reserch, Irvine, CA, USA) för att få bort orenheter från det extraherade DNA:t och 

centrifugerades vid 10 000g i en min. Av g-DNA wash buffer (Zymo Reserch, Irvine, CA, 

USA) tillsattes 500 µl och centrifugerades på samma sätt som innan. DNA eluerades med 20 

µl DNA elution-buffer och intuberades i tre min i RT och centrifugerades vid 30 000 g i 30 

sek.  

ZymoBIOMICS DNA miniprep kit 

Kitet ZymoBIOMICS DNA minprep kit (Zymo Reserch) användes till att extrahera DNA från 

bakteriesuspension av FSC458 och sporsuspension av B. thuringiensis båda suspensionerna 

hade en koncentration av 2x109 celler/ml, proverna centrifugerades i 13 000 g i fem min och 

cellpelletten resuspenderades i 200 µl PBS. Protokollet för kitet följdes.  

Till ett ZR bashingbead lysis tube tillsattes 200 µl prov samt 750 µl lysis solution. I bead 

beater MM400 (Retsch) med kylda block inkuberades proverna i fem min med inställningen 

30 000 Hz. Proverna centrifugerades vid 10 000 g i en min, 400 µl av supernatanten sattes i 

en Zymo-spin IV spin filter och centrifugerades vid 8 000 g i en min. Av genomic lysis buffert 

tillsattes 1 200 µl till provet och 800 µl av provet sattes sedan i en Zymo-spin IC column som 

centrifugerades vid 10 000 g i en min. Av provet tillsattes åter 800 µl till samma kolonn och 

centrifugerades som tidigare. Kolonnen tvättades sedan med 400 µl zymoBIOMICS DNA 

wash buffer 1 till en Zymo-spin IIIC-Z column som centrifugerades i 10 000 g en min. Av 

zymoBIOMICS DNA wash buffer 2 tillsattes 700 µl som centrifugerades på samma sätt som i 

det tidigare steget. Provet tvättades igen med ytterligare 200 µl ZymoBIOMICS DNA wash 

buffer 2 och centrifugerades på samma sätt som tidigare. För att eluera ut DNA tillsattes 100 

µl zymoBIOMICS DNase/RNase free water till kolonnens matrix och fick inkubera i en min i 

RT och centrifugerades. 

Purelyse DNA purification kit 

Kitet Purelyse DNA purification kit (Clearemont Bio solutions) användes till att extrahera 

DNA från bakteriesuspension av FSC458 och sporsuspension av B. thuringiensis båda 

suspensionerna hade en koncentration på 2x109 celler/ml, proverna centrifugerades vid 13 

000 g i fem min och cellpelletten resuspenderades i 500 µl 1x binding buffer. Protokollet för 

kitet följdes.  
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Med Omnilyse cartidge drogs 500 µl 1x binding buffert upp. Bufferten drogs upp och ner i 

systemet för att skölja igenom sprutan och denna tömdes, varefter provet drogs fram och 

tillbaka genom systemet i två min, systemet tömdes och batteriet stängdes av. För att eluera 

ut DNA drogs 200 µl elution buffert upp i systemet och batteriet startades. I en min fick 

bufferten åka fram och tillbaka försiktigt genom systemet, batteriet stängdes av och bufferten 

överfördes till ett nytt rör.  

Rening av DNA extraktioner 

För att ytterligare rena DNA extraktionen användes de tre olika metoderna etanolsaltfällning, 

strataclean resin (Agilent Technologies, Santa Clara, CA, USA), Genomic DNA Clean & 

Concentrator (Zymoresearch, Tustin, Ca, USA) samt reningsteget från Purelink (Thermo 

Fisher, Carlsbad, CA, USA) enligt protokoll och beskrivet ovan för att rena DNA extraktioner, 

vilken metod som användes bestämdes av beroende på vilken kvot av 280/260 samt 

260/230 som provet fick efter analys med Nanodrop ND-1000 spectrophotometer (Thermo 

Scientific, Oakland, CA, USA).  

Rening av DNA från salter med etanolfällning 

Till provet tillsattes 3,0 NaAc pH 5,2 som motsvarade 1/10 av provets totala volym. Kall 

100% isopropanol tillsattes som motsvarade två gånger provets totala volym, provet 

blandades och centrifugerades vid 16 000 g i 15 min. Supernatanten avlägsnades och DNA-

pelletten tvättades i 1 ml kall 70% EtOH, provet centrifugerades vid 3000 g i två min. 

Supernatanten avlägsnades och DNA-pelletten tvättades om en gång till, supernatanten 

avlägsnades och DNA-pelletten fick lufttorka. DNA-pelleten resuspenderades i 50 µl 10% 

TE(1mM Tris-HCL, 0,1mM EDTA) med pH 8,0.  

Rening av DNA extraktion med Strataclean resin 

Strataclean resin (Agilent Technologies, Santa Clara, CA, USA) tillsattes till ett prov, volymen 

av Strataclean Resin anpassades till provvolymen enligt medföljande protokoll. 

Uppslammningen slammades upp och blandades kraftigt och tillsattes till provet. Provet 

blandades kraftigt med Vortex i 15 sek och inkuberades i RT i en min samt centrifugerades 

vid 2000 g i en min. Supernatanten avlägsnades och Strataclean Resin tillsattes återigen och 

samma steg följdes igen. Ett prov med DNA extraktion från ett svårt prov tillsattes 2 µl 

RNase  20 mg/ml  (Thermo Fisher, Carlsbad, CA, USA) och inkuberades i två min i RT före 

Strataclean Resin tillsattes.  

Rening av DNA extraktion Genomic DNA clean & concentrator 

Kitet Genomic DNA Clean & Concentrator (Zymoresearch) prrovet blandades med Chip DNA 

binding buffert enligt protokoll, och provet centrifugerades i en zymo-spin IC-XL kolonn i 30 
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sek vid 10 000 g. Av DNA wash buffert (Zymoresearch, Tustin, Ca, USA) tillsattes 400 µl till 

kolonnen och centrifugerades vid 10 000 g i en min och steget återupprepades. Till kolonnen 

tillsattes 50 µl DNA eluation buffert och inkuberades i RT i en min och centrifugerades vid 16 

000 g i 30 sek. Ett prov med DNA extraktion av sporer från B. thuringiensis tillsattes 2 µl 

RNase och inkuberades i två min i rumstemperatur före kitet Genomic DNA Clean & 

Concentrator användes.  

Koncentrationsbestämning och test av DNA extraktionernas renhet 

DNA extraktionerna koncentrationsbestämdes på Qubit Fluorometric Quantitation 3.0 

(Thermo Fischer Scientific, Carlsbad, CA, USA). Qubit dsDNA BR Reagent 2000 x (Life 

Technologies, Thermo Fischer Scientific) blandades 1/200 med Qubit dsDNA BR Buffer (Life 

Technologies). Proverna blandades ut med buffertmixen, 2 µl prov och 198 µl buffertmix. 

Standarden blandades genom att 190 µl buffertmix blandades med 10 µl Qubit dsDNA BR 

Standard #1 (Life Technologies, Thermo Fischer Scientific) samt 190 µl buffertmix blandades 

med 10µl Qubit dsDNA BR Standard #2 (Life Technologies, Thermo Fischer Scientific). DNA 

extraktionernas renhet analyserades med Nanodrop ND-1000 spectrophotometer (Saveen 

Werner), proverna tolkades efter referenserna A260/A280 > 2,0 hög koncentration av 

nukleinsyror, A260/A280 < 2,0 kontaminerat med proteiner, A260/A230 > 2,0 rena nukleinsyror 

och A260/A230 < 2,0 kontaminerade med salt. 

DNA:ts storlek och eventuell degradering visualiserades med elektrofores. Proverna 

blandades med 1 µl 6x DNA loading dye (Thermo Scientific) och 5 µl prov. 

Molekylviktsstandarden blandades med 1 µl 6x DNA loading dye, 0,5µl GeneRuler High 

Range DNA ladder (Thermo Scientific) och 4,5 µl H2O. Proverna analyserades i en 0,4% 

agarosgel i 5% Tris-acetate-EDTA, vid 90 volt i tre tim i 90V. Gelen dokumenterades med 

Alphalmager mini system (Protein simple, San Jose, CA, USA).  
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Kontroll om sporer av B.thuringiensis överlevt DNA extraktion. 

För de DNA extraktioner där inget DNA kunde påvisas vid analys med Qubit odlades 10 µl av 

provet ut på blodagarplatta, och inkuberades vid 37 °C över natten. Proverna odlades ut för 

att kontrollera om sporerna överlevde lyseringssteget vid behandlig med de olika 

extraktionsmetoderna. 

 

Etiska överväganden 

Inga etiska tillstånd behövdes då studien endast berörde bakterier.  
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Resultat 

Extraktion av DNA från B. thuringiensis 

Av de olika kiten och magLEAD 6gC som testades för extraktion av DNA från B. 

thuringiensis fungerade endast tre kit. Det var Microprep, Purelyse och Purelink. 

Preprationstiden för kiten varierade mellan de tre kiten för Microprep Kit tog det mellan 30-

40 min, Purelyse mellan sex-15 min och för Purelink ungefär 85 min. Mängden DNA som 

eluerades från prov med sporer varierade, så även kvalitén och renhet av DNA:t (Tab. 1). Av 

de kit och metoder som inte fungerade för extraktion av DNA från B. thuringiensis, så fanns 

det en tillväxt av kolonier vid odling på blodagarplatta för alla metoder förutom vid 

extraktion av MagLEAD g6c där proverna först hade genomgått bead beating (Tab. 2). Alla 

prover från kiten analyserades med elektrofores för att visualisera DNA:ts storlek och 

eventuell degradering, men för B. thuringiensis detekterades aldrig några band förutom för 

Purelyse då det blev ett band i brunnen (Fig. 1). 

Extraktion av DNA från FSC458  

Alla kit och magLEAD 6gC som testades för extraktion av DNA från FSC458 fungerade. 

Extraktionen av DNA med magLEAD 6gC tog 26 min och extraherade det renaste DNA:t. 

Kvoterna för A260/A280 samt A260/A230 på proverna från magLEAD 6gC var över 2,0 vilket 

visade att nukleinsyrorna var rena och hade hög koncentration. Inget annat prov med DNA 

som extraherades med en annan metod fick kvoter över 2,0 (Tab. 1). Med de kit som 

användes erhölls varierande mängden eluerat DNA med prover innehållande FSC458 och 

DNA:t uppvisade olika renhet. Tidsåtgången för extraktion med kiten varierade också, för 

microprep mellan 30-40 min, Purelink ungefär 55 min, Purelyse ungefär sex till tio min och 

för minprep cirka 35-49 min (Tab. 1). Alla preparationer från kiten analyserades med 

gelelektrofores för att visualisera DNA:ts storlek och eventuell degradering. För det 

gramnegativa provet visualiserades det band på alla prover där DNA fanns. Men för 

analyserna med minprep, purelink och MagLEAD 6gC detekterades högmolekylärt DNA-

band i preparationerna (Fig. 1). 

Rening av DNA extraktioner från B. thuringiensis 

Efter rening av DNA från B. thuringiensis var DNA koncentrationen låg, vilket gjorde det 

svårt att bedöma vilken metod som fungerade. Av de få prover som innehöll DNA var kvoter 

A260/A280  över 2,0. De metoder med vilka DNA detekterades hade preparationerna renats 

med etanol och Strataclean Resin. Rening med Strataclean Resin tog mellan sju och 12 min 

och för etanolfällning 17-35 min. DNA extraktioner som genomgått ytterligare rening samt 



 

12 

 

direkt extraherade prover visualiserades på gel med elektrofores men inga band syntes (Fig. 

2). 

Rening av olika DNA extraktioner från FSC458 

De metoder som användes för att rena DNA:t från FSC458 DNA efter extraktion fungerade 

inte. Tiden för att utföra reningssteget med etanolfällning var 17-35 min, med Strataclean 

Resin sju till 12 min, Genomic DNA Clean & Concentrator tog ungefär 15-32 min och 19-33 

min vid rening med purelink. Inget prov som renades fick A260/A280  kvoter över 2,0 men för 

en del prover sågs en viss ökad renhet (Tab. 3). Prover före och efter rening visualiserades 

med gelelektrofores som visar på att DNA:t inte degraderats eftersom banden var kompakta 

(Fig. 2). 
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Diskussion 

Gelelektroforesanalysen av DNA efter extraktion av FSC458 med kiten purelink, MagLEAD 

g6c och minprep vid extraktion av FSC458 visade att det fanns högmolekylärt DNA i provet 

efter extraktion. Vid extraktion av DNA från FSC458 med microprep erhölls inget band vilket 

tydde på att det inte fanns hög molekylärt DNA i provet. För B. thuringiensis så detekterades 

endast band vid extraktion av DNA med purelyse. Varför det syntes ett band högt uppe i 

gelen kan bero på att provet innehöll icke lyserande sporer. Samma gäller för FSC458 för 

vilket ett band sågs högt uppe i brunnen på gelen, vilket kan bero på att det fanns icke 

lyserade bakterier i provet.  

Resultaten visade att samtliga kit som användes för att extrahera DNA från proverna 

innehållande FSC458 fungerade medan för B. thuringiensis fungerade inte alla metoder och 

kit. Metoderna som användes var lätta att utföra medan tiderna det tog att extrahera DNA 

varierar beroende på vilket av kiten som användes. När metoderna genomförts ett par gånger 

förkortades tiden för utförandet med tre av metoderna purelyse, microprep och purelink. Det 

var möjligt att extrahera DNA från både B. thuringiensis och FSC458 med purelyse och 

microprep som gick att utföra inom 30 min. Första gången micoprep användes tog det 55 

min men med erfarenhet tog det endast 30 min att utföra extraktionsmetoden. För purelink 

så varierade tiden från 55 min till 85 min beroende på om grampostitiv eller gramnegativ 

bakterie lyserades. Att använda sig av purelink blir svårt ifall provet innehåller en helt okänd 

bakterie, eftersom att det är två olika protokoll med olika lyseringssteg beroende på om det är 

en grampostiva eller gramnegativa bakterier i. Ett av stegen i protokollet för användning av 

purelink utgörs av ett värmesteg, som har till syfte att underlätta lyseringen av sporer (9). Det 

krävdes även mer utrustning för att använda purelink kitet än för de andra två och en del 

extra reagenser som inte följde med kitet.  

Med purelyse var det möjligt att lysera bakterier och sporer, dessutom var det väldigt lätt att 

utföra metoden, allt som behövdes var en bordscentrifug, pipetter och rör förutom det som 

ingick i kitet, vilket gör den lätt att använda ute på fält (10). Med purelyse var det möjligt att 

lysera både FSC458 och B. thuringiensis, beroende på att kitet bestod av en kammare med 

beads och en lyseringslösning. Kammaren drivs runt av ett batteri som gör att beadsen rör sig 

och slår sönder cellväggen hos både grampositiva och gramnegativa. Sporen hos B. 

thuringiensis har en mycket mer komplicerad uppbyggnad än den gramnegativa bakterien 

som lättare kan lyseras med till exempel kemikalier. Sporen är uppbyggd av flera olika lager 

som omger en kärna där DNA:t finns. De olika lagren av sporen gör den motståndskraftig 

vilket gör att den klarar av yttre påverkan från enzymer, kemikalier, temperaturer och 
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strålning. Med fysiskpåverkan som vid bead beating lysers sporerna (11). Ett problem med 

purelyse var att metoden inte renar proverna. 

Inget av DNA:t som extraherades med kiten fick kvoter över 2,0 för A260/A280 respektive 

A260/A230 . Men för FSC458 preparerad med MagLEAD g6c blev översteg kvoten 2,0 men 

tyvärr klarade inte roboten av att preparera DNA från B. thuringiensis. För att resultatet vid 

en sekvensering ska bli bra så krävs rent DNA med en kvot på A260/A280 1,8-2,0 och för 

A260/A230 2,0-2,2 (12). Proverna från de olika kiten behövde renas upp efter som de var 

kontaminerade med salter och proteiner. Av de olika reningsmetoderna som testades var det 

etanolfällningen som fungerade bäst för att få bort salter, men metoden tog lång tid. Vid 

etanolfällningen tillsätts saltlösningen till provet med DNA:t, katjonerna i saltlösningen gör 

att nukleinsyrorna fälls ut och hamnar på botten vid centrifugering. För att få bort salter ur 

provet tillsätts etanol som saltet löser sig i (13). Att använda sig av etanolfällning vid rening 

av DNA är svårt då det kräver övning. Även steget där man torkar pelleten från etanol var 

svårt då pelleten inte får torkas för länge då den blir svår att lösa upp efter torkning. De 

andra metoderna som testades för att rena prover från proteiner/salter fungerade med 

varierande resultat. Sämst fungerade Strataclean Resin som ska rena DNA från proteiner och 

Genomic DNA Clean & Concentrator fungerade inte heller så bra. Några prover renades med 

reningssteget efter extraktion med purelink men provet uppvisade sämre kvoter efter denna 

behandling. Ett annat prov blev inte helt optimalt renat men ändå kunde en klar förbättring 

ses. Erhållna resultat gör det svårt att utvärdera metoden och vid visualisering av DNA sågs 

samma band som före rening. Ingen degradering eller förbättring kunde ses för de renade 

proverna mer än att de var svagare än förut. För vidare studier bör man fokusera på att testa 

andra metoder för att rena det extraherade DNA:t samt testa andra kit för extraktion av 

DNA. 

Efter extraktion av B. thuringiensis provet kontroll-odlades de prover som inte uppvisade 

förekomst av DNA. Av de prover som odlades ut var det bara prover som genomgått bead 

beating med endast 0,1 mm zicronia/silica beads där inga kolonier kunde ses vid odling på 

BAB-platta. Det visar på att lyseringen av sporerna fungerade eftersom inga bakterier växte 

fram, men inget DNA kunde dock extraheras. För övriga metoder som kontroll-odlades så 

fanns det en tillväxt av några kolonier på plattan.  

Konklusionen av denna studie är att två av de fyra testade kiten gick att använda för att 

extrahera DNA från en grampostitiv sporbildande respektive gramnegativ bakterie inom 30 

min, det var microprep och purelyse. Dock hade ingen av DNA-extraktionerna en renhet som 

möjliggjorde DNA sekvenseringsanalys. Etanolfällning var den metod som fungerade bäst för 

att rena extraherat DNA från salter.  
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a) Bead beating m 0,1+0,5mm glaskulor  
b) Bead beating med 0,1mm glaskulor + H2O 
c) Bead beating med 0,1mm glaskulor + lysozyme (20mg/ml) + proteinas k (20mg/ml) 
d) Mätt med nanodrop 
e) Mätt med Qubit 

  

  

Tabell 1. Medelvärden över den mängd DNA som extraherades med olika kit från sporen  
B .thuringiensis samt bakterien FSC 458.  
 

   Kvot DNA/proteinerd   

Bakterie Kit/Metod DNA konc 
(ng/ul)e A260/A280 A260/A230 

Tid 
(min) 

Total 
mängd 

DNA  (ng) 

 

B.thuringiensis Microprep 8,91 1,32 0,22 31,0 178 

B.thuringiensis Purelink 1,96 1,41 0,64 85,0 196 

B.thuringiensis Miniprep 0,00 1,44 0,32 49,0 0 

B.thuringiensis Purelyse 2,27 1,31 0,67 8,5 452 

B.thuringiensis MagLEAD g6C 0,00 1,44 0,54 26,0 0 

B.thuringiensis MagLEAD 
g6Ca 0,00 1,62 0,63 36,0 0 

B.thuringiensis MagLEAD 
g6Cb 0,00 1,25 0,76 36,0 0 

B.thuringiensis MagLEAD 
g6Cc 0,00 1,61 0,67 36,0 0 

FSC 458 Microprep 116,86 1,84 1,04 37,5 2337 

FSC 458 Purelink 29,50 1,87 1,92 55,0 2950 

FSC 458 Miniprep 27,50 1,79 0,60 42,0 2750 

FSC 458 Purelyse 6,19 1,45 1,16 8,0 1237 

FSC 458 MagLEAD g6C 5,04 2,05 2,44 26,0 1008 
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a) Prov före rening 
b) Prov efter rening 
c) Provet delades i två delar så samma jämnförelsevärde som provet innan 
d) Mätt med nanodrop 
e) Mätt med Qubit 
f) f) Renat med Strataclean Resin före renat med nya metoden 

Tabell 2. Prover med DNA extraktioner som är renade med olika reningsmetoder.< 
 

   Kvot DNA/proteinerd   

Bakterie Reningsmetod DNA konc 
(ng/ul)e A260/A280 A260/A230 

Tid 
(min) 

Total 
mängd DNA 

(ng) 
 

BTa - 1,55 1,37 0,82 - 310 
BTb Etanolfällning 0,00 1,33 2,31 17 0 
BTa - 1,42 1,29 0,85 - 284 
BTb Etanolfällning 0,00 1,35 1,81 17 0 
BTc Strataclean 0,00 1,46 1,68 7 0 
BTa - 8,91 1,78 0,22 - 1782 
BTb Strataclean 6,80 1,79 0,20 8 340 
BTc Etanolfällningf 2,69 1,59 0,77 22 94 
BTa - 1,00 1,29 0,74 - 200 
BTb Genomic  0,00 1,35 0,57 15 0 
BTc Etanolfällning 0,00 1,43 0,64 35 0 
BTa - 1,15 1,33 0,71 - 230 
BTb Genomic + RNase 0,00 1,68 1,02 32 0 
BTc Strataclean + RNase 0,00 1,51 0,63 12 0 
BTa - 1,23 1,29 0,48 - 246 
BTb Purelink 0,00 1,77 0,46 33 0 
FSC 458a - 111,00 1,82 0,31 - 2220 
FSC 458b Etanolfällning 85,50 1,86 2,36 29 855 
FSC 458a - 23,50 1,81 1,09 - 2350 
FSC 458b Etanolfällning 47,00 1,71 1,39 29 2350 
FSC 458a - 84,30 1,84 0,16 - 1686 
FSC 458b Etanolfällning 19,30 1,94 1,54 29 193 
FSC 458a  12,80 1,57 0,46 - 2560 
FSC 458b Etanolfällning 15,10 1,64 0,82 29 1510 
FSC 458c Genomic  13,70 1,71 1,26 14 685 
FSC 458a - 2,38 1,41 0,55 - 476 
FSC 458b Purelink 0,00 2,15 0,67 33 0 
FSC 458a - 128,00 1,85 1,25 - 2560 
FSC 458b Purelink 9,07 1,84 1,92 19 227 
FSC 458a - 131,00 1,86 1,66 - 2620 
FSC 458b Purelink 10,40 1,72 1,04 19 260 
FSC 458a - 31,50 1,76 0,10 - 1575 
FSC 458b Strataclean 25,80 1,62 0,26 8 1290 
FSC 458a - 130,00 1,85 1,83 - 2600 
FSC 458b Strataclean 62,30 1,70 0,90 9 623 
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Tabell 3. Av de prover med Bacillus thuringiensis som fick 0 ng/µl på Qubit, så odlades 10µl av 
provet och inkuberades över natten. Dagen efter räknades antal kolonier på plattan. 
  

 
DNA 

preprationsmetod 
 

 
Konc (celler/ml) 

 
Växt 

 
Antal kolonier 

MagLEAD g6c 2x106 Ja 4 

MagLEAD g6ca 2x109 Ja 1 

MagLEAD g6cb 2x109 Nej 0 

MagLEAD g6cc 2x109 Nej 0 

Miniprep 2x109 Ja 6 

 
a) Bead beating m 0,1+0,5mm glaskulor  
b) Bead beating med 0,1mm glaskulor + H2O 
c) Bead beating med 0,1mm glaskulor + lysozyme (20 mg/ml) + Proteinas K (20 mg/ml) 
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Figur 1. DNA extraktioner analyserade på 0,4% agarosgel för visualisering av storlek och 

eventuell degradering av DNA. A) DNA extraherat med Purelink. Brunn 1, 2, 5 och 6 

representerar DNA från FSC 458 och brunn 3 och 4 från B. thuringiensis. B) DNA extraherat 

med MagLEAD g6C. Brunn 1 och 2 representerar DNA från FSC 458 samt brunn 2 och 4 från 

B. thuringiensis. C) DNA extraherat med Microprep representeras i brunn 1 från FSC 458 

samt i brunn 2 från B. thuringiensis. DNA extraherat med Miniprep representeras i brunn 3 

och 4 från FSC 458 och i brunn 5 och 6 från B. thuringiensis. D) DNA extraherat med 

Purelyse representeras i brunn 1 från FSC 458 och samt brunn 2 från B. thuringiensis. DNA 

extraherat med Microprep representeras i brunn 3 från FSC 458 samt i brunn 4 från B. 

thuringiensis. E) DNA extraherat med Microprep representeras i brunn 1 från B. 

thuringiensis samt brunn 2 från FSC 458. DNA extraherat från miniprep representeras i 

brunn 3 från FSC458 samt i brunn 4 från B. thuringiensis. DNA extraherat med Purelyse 

representeras i brunn 5 från FSC 458 samt i brunn 6 från B. thuringiensis.  
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Figur 2. DNA extraktioner analyserades på 0,4% agarosgel för att visualisera DNA:ts storlek 

och eventuell degradering efter rening. Proverna är applicerade enligt; före rening och efter 

rening  i var annan brunn och gäller både för panel A) och B). A) DNA extraherat från B. 

thuringiensis har applicerats i alla brunnar utom i näst sista brunnen där syns DNA 

extraherat från kitet Microprep från FSC 458, sista brunnen visar samma prov fast renat med 

metoden Strataclean Resin. B) DNA extraherat från FSC 458 med Microprep men inte renat 

ytterligare återfinns i brunn 1, 3, 5, 7. DNA extraherat med purelyse utan ytterligare rening 

visas i brunn 9 och brunn 11 DNA extraherat med Miniprep, utan ytterligare rening båda 

fallen från FSC 458. DNA extraktioner i brunnarna 2, 6 och 13 är renade med 

etanolsaltfällning, DNA extraktionen i brunn 4 är renade med Strataclean Resin. DNA 

extraktioner i brunnarna 8 och 12 är renade med Genomic Clean & Concentrator och Brunn 

10 visar renad DNA extraktion med reningssteget från Purelink. 
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