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Norovirus - Immunoelectronmicroscopy (Kapikian  et al. 1972) 

Virus 
Virus är partiklar som består av ett proteinhölje 
inneslutandes dess arvsmassa. Vissa viruspartiklar är 
omslutna av ett lipidmembran. Har ingen egen 
metabolism utan måste parasitera en värd för att 
producera nya viruspartiklar.  
 
Obligate intracellular parasite 





Replikation 



Detektion 



Norovirus - Bakgrund 
• Orsakar akut magtarmsjuka, vinterkräksjuka 
• Vanligaste icke-bakteriella orsaken till magtarmsjukdomar hos vuxna 
• Smittas via person-person, mat eller vatten 
• Dödliga konsekvenser i utvecklingsländer p.g.a. uttorkning 
• Inget botemedel – endast symptomlindring 



Norovirus 
• 38 – 40 nm 
• Väldigt smittsamt 

• <100 partiklar 
• Infekterade individer utsöndrar otroliga 

mängder virus i avföringen 
• Stabilt i miljön 



GI/GII 





NORVID 

• Metodikutveckling 
• Långtidsprovtagning 
• Riskpunktsprovtagning 
• Riskmodellering med QMRA 



Varför studera norovirus i 
råvattenkällan? 

• Det finns dokumenterade norovirusutbrott i 
Sverige där dricksvattnet implikerats som 
smittkälla1. 

• Norovirus har påvisats året runt i svenska 
avloppsreningsverk, både i inkommande och 
utgående vatten2. Vad innebär detta för 
dricksvattenproducenter nerströms? 

• Det finns ingen tydligen korrelation mellan 
norovirusförekomst och de standard 
indikatororganismer som används1,3. Finns det 
alternativa indikationer på norovirusförorening? 
 
 

1Hallin. Norovirus i vatten. SVU-rapport 2012 (in press) 
2Nordgren et al., Prevalence of norovirus and factors influencing virus concentrations during one year in a full-scale wastewater treatment plant. Water Research 43 (2009) 
1117-1125 
3Maunula et al., Presence of human noro- and adenoviruses in river and treated wastewater, a longitudinal study and method comparison. Journal of Water and Health 
2012:10.1 



Flertalet vattenutbrott med 
norovirus  som misstänkt källa 
 
• Stockholms län, 2001 

– Konferensanläggning , 200 
insjukna 

– Egen brun 
• Sälen 2002 

– Spricka i avloppsledning 
• Delsjön och Aspen 2004 

– Badsjö 
– 400 insjukna 

• Värnamo 2007 
– Hästgård, 30-35 insjukna 
– Egenbrun 

• Lilla Edet 2008 
– 2700 insjukna 

• … 
 





105-1012 
(virus/gram) 

103-107 

(virus/liter) 

??? 

Upp till 106 

(virus/liter) 



Få kartläggningar 

1Lodder et al., Presence of noroviruses and other enteric viruses in sewage and surface waters in the Netherlands. Applied and Environmental Microbiology 2005:71(3) 
 
2Pérez-Sautu et al., Human norovirus occurence and diversity in the Llobregat river catchment, Spain. Environmental Microbiology 2012:14(2) 
 
3Kitajima et al., Detection of genogroup IV norovirus in wastewater and river water in Japan. Letters in Applied Microbiology 2009:49(5) 
 
4Maunula et al., Presence of human noro- and adenoviruses in river and treated wastewater, a longitudinal study and method  
comparison. Journal of Water and Health 2012:10(1) 
 
5Grøndahl-Rosado et al. A one year study on the concentrations of Norovirus and enteric Adenovirus in wastewater and a surface drinking water source in Norway. Food and 
Environmental Virology 2014:6 (232-245) 

Land År Vattentyp Norovirus Referens 

Nederländerna 1998-1999 Ytvatten < 5000 (1) 

Spanien 2007-2009 Flodvatten < 106 (2) 

Japan 2005-2006 Flodvatten < 7*106 (3) 

Finland 2007-2009 Flodvatten Positiva prov (4) 

Norge 2011-2012 Ytvatten < 25000 (5) 



Hög överlevnadsgrad i vatten 
• Ingen reduktion up till 427 dagar 
• 1.1 log10-reduktion vid 1266 dagar 
• Infektiöst vid sista provpunkt (61 dagar) 



Frågorna i Norvid 

• Hur mycket norovirus finns det i svenska 
råvattentäkter? Bakgrundsnivåer? Minimum? 
Maximum? Säsongsvariation? 

• Vilka grupper av norovirus finns det? 
• Finns det någon standardparameter som kan 

fungera som indikator? 
• Vilka risker innebär eventuella halter av 

norovirus i råvattentäkter på samhällsnivå? 



NORVID - långtidsprovtagningen 

Råvatten från fyra stora dricksvattenproducenter i tre 
distinkt olika råvattentäkter 
 
• Mälaren 

• Görvälnverket 
• Norsborg 

• Göta Älv 
• Alelyckan 

• Ringsjön 
• Ringsjöverket 

 
10 liter råvatten provtogs per producent varannan 
vecka under ett år. 
 
September 2010 – september 2011 
 
26 prov från vardera producent 
104 prov totalt 
 



Hur påvisar vi virus i vatten? 

• Utmaning: Låga halter. Kan ej påvisa det med 
direktmätning. Vi måste anrika vattenproven 
för att koncentrera noroviruspartiklarna.  

Låg halt virus 
Stor volym vatten 

Hög halt virus 
Låg volym vatten 

Molekylärbiologisk 
analys (RT-qPCR) 



Filtreringsöversikt 

1 

2 

3 



Labbuppställning för anrikning 



Norovirus transportegenskaper 

• Vi utnyttjar norovirus transportegenskaper 
– Dess isoelektriska punkt, pI 
– Aggregationsdynamik 
– Vidhäftningsförmåga vid olika jonstyrkor 

 
 
 Da Silva et al., 2011. Environmental Science & Technology. 

“Adsorption and aggregation properties of norovirus GI and GII 
virus-like particles demonstrate differing responses to solution 
chemistry. “ 



Förfiltrering 

Tillsätt intern processkontroll (MNV-1, 
musnorovirus) till vattenprovet. 

Förfiltrera 4,5 l genom ett neutralt 
glasfiberfilter med porstorlek 2µm. 

ref. Millipore 



Filtrering 
Till permeatet tillsätts magnesiumklorid till en 
slutkoncentration av 25 mM. Detta simulerar 
koaguleringssprocessen som sker i vattenverken. 
Partikelaggregering sker. 

Filtrera 4 l genom ett mixed cellulosa filter med 
porstorlek 0,45 µm. Partikelaggregaten kommer att 
fastna i filtret. 

ref. Millipore 



Eluering 

Filtret tvättas med 200 ml 0,5 mM H2SO4. Partikel- 
aggregaten kommer att disintegreras. 
 
Eluering sker genom backspolning av filtret med en 
tvättbuffert, Triton-X med pH 9,2. 
 
Eluatet neutraliseras med H2SO4 i TE-buffert. 
 
Kvarvarande volym är ca 15 ml. 

ref. Millipore 



Mikrokoncentrering 

Eluatet koncentreras med en mikrokoncentrator i en 
centrifug. Mikrokoncentratorn är ett ultrafilter med 
porstorlek på 50 kDa. 
 
4 l råvatten har nu reducerats till 200 µl. 

ref. Millipore 

ref. Millipore 



Genomextraktion 



PCR 



Name Sequence 
NV-G1-fwd1b CGYTGGATGCGNTTCCATGA 
NV-G1-rev GTCCTTAGACGCCATCATC 
NV-G2-fwd ATGTTYAGRTGGATGAGRTTYTC 
COG2R TCGACGCCATCTTCATTCACA 
G1-prob [6FAM]AGATYGCGRTCYCCTGTCCA[BHQ1] 
G2-prob [JOE]TGGGAGGGCGATCGCAATCT[BHQ1] 

MNV fwd TTGGGAACATGGAGGTTCAR 
MNV rev GGRAAATAGGGTGGTACAAGG 
MNV prob [6FAM]CCA[+C]CT[+T]GC[+C]AG[+C]AGT[BHQ1] 

F-TBE 1 SC GGGCGGTTCTTGTTCTCC 
R-TBE 1 SC ACACATCACCTCCTTGTCAGACT 
TBE-Probe SC [JOE]TGAGCCACCATCACCCAGACACA[BHQ1] 

B5S-23S_F CTGCGAGTTCGCGGGAGA 
B5S–23S_R TCCTAGGCATTCACCATA 
B5S–23S_Fn GAGTTCGCGGGAGAGTAAG 
B5S–23S_Rn TAGGCATTCACCATAGACTCTT 



qPCR 





Riskprovtagning - Täktpåverkan 

Blå stjärnor avser vattenverk  
1. Görvälns Vattenverk 
2. Norsborgs Vattenverk 
3. Lackarebäck 
4. Ringsjöverket  

 
Röda stjärnor avser 
avloppsreningsverk 
5. Kungsberga 
6. Bromma reningsverk 
7. Ormanäs)  



Virusanrikning avloppsvatten 



Resultat - 
Riskpunkter 



Sammanfattning av resultat 

• Norovirus påvisades i prov från samtliga 
råvattentäkter 

• Koncentrerat till höst- och vintersäsongen 
• Kvantifiering av norovirus: 

– GI (max 2800) genomkopior / liter vatten 
– GII (max 12600) genomkopior / liter vatten 

• Halterna av norovirus GII var signifikant högre än GI 
(p < 0,05) 

• Endast korrelation med temperatur 
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