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Info om Ct-värdet 
 
I region Norrbotten används flera olika SARS-CoV-2-PCR-metoder. Ct-
värdet är metodberoende och Ct-värden mellan olika metoder är inte 
jämförbara. 
Samtliga PCR-metoder baseras på Realtids-PCR: Målgener (bla N-gen och 
RdRp-gen) kopieras genom upphettning och nedkylning i ca 45 cykler och 
varje reaktion följs via fluorescensspektrometri. Den PCR-cykel som först 
påvisar en positiv reaktionssignal kallas Ct-värde = cykeltröskelvärde. Innan 
amplifieringen extraheras virusets nukleinsyra, och olika hämmande ämnen i 
provet tvättas bort (tex saltrester, cellpartiklar mm). I de mindre PCR-
instrumenten i länet sker amplifieringen utan en nukleinsyre-extraktion och 
kan därför ge betydligt högre CT-värden men kortare analystid. 
När det gäller låga Ct-värden så kan vi vara säkra på att 
viruskoncentrationen i provet är hög, Ct <20= mycket virus = hög 
smittsamhet. 
Men ett högt Ct-värde (>34) behöver inte betyda att det är lite 
virus/virusrester i provet, eller att man är mindre smittsam. Det finns flera 
felkällor till ett högt Ct-värde; 

• Utbytet vid provtagning: Få celler på provet. Slem och snor i provet 
som stör amplifieringen, eller andra hämmande ämnen i provet, tex 
saltrester. 

• Mängden transportvätska: För mycket vätska i röret kan leda till 
utspädd koncentration av virus. För lite vätska leder till att provet 
inte kan anlyseras eller omköras vb. Viktigt med 2 ml vätska i rören 
(max 3 ml).  

• Vilken sorts transportbuffert i röret kan påverka Ct-värdet, vissa 
buffertar fungerar bättre med vissa metoder.  

• Innan analys ska provet blandas med reagens och den blandningen 
kan tex pga slem vara svår att få homogen vid provförberedningen, 
och det kan påverka Ct-värdet.  

• Ospecifika probe-bindningar, dvs falskt positiva? Dessa minimeras 
genom manuell bedömning av alla positiva amplifieringskurvor och 
omkörning (vanligen med annan metod) av prover med osäkra 
kurvor och höga Ct-värden. 

 
Prover som analyseras med metoder som har nukleinsyre-extraktion 
kommenterar vi vid låga respektive höga Ct-värden: 
 
Ct<20: Höga virusmängd påvisad, sannolikt hög smittsamhet 
 
Ct>34: Svagt påvisbart SARS-CoV-2. Observera att svagt påvisbart SARS-
CoV-2 kan bero på preanalytiska felkällor och den verkliga virusmängden 
kan vara högre! Vid symtom på Covid-19 kan aktiv och smittsam sjukdom 
inte uteslutas. Om symtom på Covid-19 saknas rekommenderas nytt prov 
och patienten ska tillsvidare handläggas som smittsam. Svagt påvisbart 
SARS-CoV-2 i upprepade prover kan vara virusrester från tidigare infektion 
eller bärarskap. 
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