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En ny metod för beräkning av viruspartiklar 
 

Influensavirus A har en förmåga att kunna infektera både människor och djur. Viruset 
orsakar årliga epidemier och periodiska pandemier med hög dödlighet och sjuklighet. 
Spridning av influensavirus sker via inandning av små vätskedroppar i luften, och väl 
inne i luftvägarna binder viruset till celler kallade epitelceller, och kan därefter spridas 
vidare till lungorna.  De vanligaste symptomen, till följd av att immunsystemet 
reagerar, är feber, huvudvärk och nedstämdhet. Målet med detta projekt var att 
utveckla en metod där man kunde bestämma antalet viruspartiklar i infekterade organ 
vid vaccinutveckling.  
 
Influensa är ett såkallat höljebärande RNA-virus, vars arvsmassa, också kallat genom, 
är uppdelat i flera segment. Till följd av det segmenterade genomet införs mutationer 
lätt. Därmed blandas det genetiska materialet mellan olika arter med konsekvensen att 
nya virusstammar bildas. Influensa A-viruset innehar 8 gensegment som tillsammans 
kodar för 11 proteiner. Av dessa proteiner sitter 3 på viruspartiklarnas hölje.  

Vaccinutveckling  
Vid utveckling av ett vaccin är det essentiellt att undersöka hur vaccinet verkar och 
vilken effektivitet det har. Detta kan delvis avgöras genom att bestämma antalet 
viruspartiklar i olika organ. Jag fick till uppgift i detta projekt att utveckla och 
optimera en metod för att kunna upptäcka och beräkna uttrycket av gener i tre 
undertyper av influensa A. Metoden som valdes för detta ändamål kallas realtid RT-
PCR. 
 
Kortfattat bygger realtid RT-PCR på att det RNA som man har i sitt prov först 
transkriberas till DNA och därefter kan amplifieras i realtid så att man kan få ett exakt 
mått på mängden av virus i sina prover. Det enda negativa med denna metod är att 
man till skillnad från andra metoder beräknar totalt antal viruspartiklar och ej det antal 
viruspartiklar som kan infektera en cell. 
 
I det här projektet lyckades det med att optimera metoden och därmed öka 
reaktionernas känslighet och noggrannhet. Metoden testades på lungprover och 
hjärnprover från infekterade möss. Därtill framställdes cirkulärt DNA, kallat plasmid, 
innehållande en gen, GAPDH. Denna gen uttrycks i samma nivå i alla celler och kan 
därför användas då man vill jämföra uttrycket av virusgener med normalt uttryckta 
gener. Därmed är metoden färdig att användas vid vaccinutveckling. 
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Developing a Multiplex Real-time Quantitative PCR Targeting the 
PA and M Genes of Influenza A 

 
Influenza A causes annual epidemics and periodic pandemics worldwide with high mortality 
and morbidity. Current vaccines for seasonal influenza protect against homologous and 
closely related strains and rely on the predictability of the next emerging epidemic strain. 
The development of a vaccine that is broadly protective preventing infection from 
heterologous viruses, and inducing a broadly protective immunity is a major goal. In the 
development of novel vaccines, tools that allow for fast and specific analysis of the effect of 
the vaccine are advantageous. 
The aim of this project was to develop and optimize a high throughput quantification method 
for the influenza acidic polymerase subunit (PA) and matrix (M) genes for the influenza 
subtypes H1N1, H3N2, and H7N7 with the Mx3000P® instrument. Concentrations of the 
primers and probes, and the annealing temperature were optimized to increase the sensitivity 
and specificity of the reaction. The assay was tested on H7N7 infected mouse lung and brain 
samples. A plasmid containing the normaliser mGAPDH gene was constructed for a relative 
absolute quantification. Then, relative, absolute, and relative absolute quantifications were 
performed. The assay was found to have a detection limit of 4.6 copies of M and 4.7 copies 
of mGAPDH per 0.8 ng total RNA in H7N7 infected lung. The relative absolute 
quantification validated the relative quantification.  
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