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BRUKERVEILEDNING 

Yersinia enterocolitica 

1 Forberedelse av prøve 
Avføringsprøven samles opp i en ren beholder og bearbeidet så raskt som mulig etter prøvetaking for best 
mulig testkvalitet. Vi anbefaler å bruke ferske prøver. 

Ved lengre oppbevaring må prøven fryses ved -20
o
C. Før testing er det viktig at prøven er helt opptint og 

romtemperert. Prøven bør i tillegg være mest mulig homogenisert før bearbeidingen starter. Gjentatt 
nedfrysing og opptining er ikke anbefalt. 

Utfør prøveforberedelse i samsvar med anbefalingen i brukerveiledningen til ekstraksjonskitet.  

DNA-ekstraksjon 

For DNA-ekstraksjon fra humane avføringsprøver kan det benyttes manuelle eller automatiske optimaliserte 

systemer. Det er også mulig å bruke kommersielle DNA-ekstraksjonskit ved å følge leverandørens 

brukerveiledning. Viasure er validert for følgende ekstraksjonskit: 

 Viasure RNA-DNA Extraction kit (VIASURE), anbefalt 

 QIAamp DNA Mini Kit (QIAGEN) 

 QIAamp DNA Stool Mini Kit (QIAGEN) 

 QiaSymphony SP instrument (QIAGEN) 

 Invisorb® Spin Universal Kit (Stratec) 

 RIDA Xtract (R-biopharm) 

 Maxwell®RSC Blood DNA Kit, ved bruk av Maxwell® 16 instrument (Promega) 

2 Frysetørket positiv kontroll 
Yersinia enterocolitica positiv kontroll inneholder et høyt antall templater. Det er derfor anbefalt å arbeide med 

kontrollen i et separat areal, vekk fra de andre komponentene i laboratoriet. 

Rekonstituer den frysetørkede Yersinia enterocolitica  positiv kontroll (rosa rør) ved å tilsette 100 µl 

RNase/DNase fritt vann (hvitt rør) og bland nøye ved hjelp av en vortex-mixer. 

Den resuspenderte positive kontrollen lagres ved -20
o
C. Vi anbefaler å alikvotere for å minske fryse- og 

tinesyklusene. 
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3 Frysetørket mastermiks-rør 
Bestem antall nødvendige reaksjoner, inkludert prøve og kontroller (en positiv og negativ kontroll må være 

inkludert i hver PCR-kjøring). Regn ut riktig antall mastermiks-rør som er nødvendig for testen. Det er 24 

reaksjoner per rør. 

Det er anbefalt å åpne og forberede Yersinia enterocolitica reaksjonsmiks-røret i et pre-PCR laboratorium. 

Mastermiks-røret (hvitt rør pakket i folie) åpnes forsiktig for å unngå tap av reagens og tilsettes 390 µl 

rehydreringsbuffer (blått rør). Bland godt ved å pipettere opp og ned. Avslutt med en kort sentrifugering for å 

fjerne bobler etter miksingen. 

Når mastermiks-røret har blitt resuspendert oppbevares ubrukt reagens ved -20
o
C.  

Merk: Volumet av rehydrert mastermiks er tilstrekkelig for 24 reaksjoner. Den rehydrerte mastermiksen kan bli 

oppbevart ved 25
o
C +/- 5

o
C eller 2-8

o
C for opptil 4 timer. 

4 PCR-protokoll 
1) Tilsett rehydrert mastermiks til antall nødvendige brønner 

Tilsett 15 µl rehydrert Salmon Yersinia enterocolitica mastermiks (hvitt rør) til hvert rør.  

2) Tilsett prøve og kontroller 

Tilsett 5 µl DNA-prøve, rekonstituert Yersinia enterocolitica positiv kontroll (rosa rør) eller Negativ kontroll (lilla 
rør) i ulike brønner. Avslutt med en kort sentrifugering.   

3) Programmering av termosykler  

Programmer termosykleren med hensyn på følgene forhold og start PCR-kjøringen: 

Tabell 1: PCR-protokoll 

Syklus Steg Tid Temperatur 

1 Første denaturering 2 min  95
 o

C 

45 
Denaturering 10 sek  95

 o
C 

Annealing/Extension (datasamling*) 50 sek  60
 o

C 

 

*Fluoriserende data bør innhentes i løpet av ekstensjonssteget gjennom FAM (Yersinia enterocolitica) og HEX, JOE eller VIC-
kanaler (Internkontroll (IC)). Riktig deteksjonsprogram er avhengig av hvilket utstyr som blir brukt. For Applied Biosystems 
7500 Fast Real-Time PCR System og Stratagene Mx3005P™ Real Time PCR System må «Passive reference option ROX» være 
«none». 
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5 Tolkning av resultater 
Bruk av positiv og negativ kontroll validerer reaksjonen ved å sjekke fraværet av signal i negativ kontrollbrønn 

og tilstedeværelsen av Yersinia enterocolitica i positiv kontrollbrønn. Sjekk intern kontrollsignal for å verifisere 

korrekt funksjon av amplifiseringsmiksen. Analysen av prøven utføres av selve programvaren til det brukte Real 

Time PCR-instrumentet i henhold til produsentens instruksjoner.  

En prøve er positiv dersom CT -verdien er mindre enn 40 og positiv og negativ kontroll gir riktig signal. Den 

interne kontrollen trenger nødvendigvis ikke å være positiv da et høyt kopiert antall av målet kan konkurrere ut 

den interne kontrollen.  

En prøve er negativ hvis prøven viser ingen amplifikasjonssignal i deteksjonssystemet, men den interne 

kontrollen er positiv. Man kan utelukke inhibering av PCR-reaksjonen dersom den interne kontrollen er positiv.  

Bruk følgende tabell for å analyser resultatet: 

Tabell 2: Prøvetolkning 
 +: Amplifikasjonskurve 
 -: Ingen amplifikasjonskurve  

Yersinia 
enterocolitica 

Internkontroll 
(HEX) 

Negativ 
kontroll 

Positiv 
kontroll 

Tolkning 

+ +/- - + Yersinia enterocolitica positiv 

- + - + Yersinia enterocolitica negativ 

+ + + + Mislykket test  

- - - - Mislykket test 
 

Resultatet er ugyldig hvis det er signal av amplifisering i negativ kontroll eller tilstedeværelse av signal i positiv 

brønn. Vi anbefaler i disse tilfellene å gjenta analysen. I tilfelle av fravær av intern kontrollsignal i prøvebrønnen 

anbefaler vi også å gjenta analysen med 1:10 utblandet prøve eller gjenta ekstraksjonen for å sjekke for mulige 

problemer med inhibering.  

6 Support 
Kontakt Med-Kjemi AS: 

firmapost@med-kjemi.no 

Sentralbord: 66 76 49 00 

mailto:firmapost@med-kjemi.no

