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Exempel på multiplexa lösningar:
Separat
extraktion + inhouse realtids
PCR
• Duplex/triplex
• Oftast Taqman
prober eller
molecular
beacons
• Används bara
av större
mikrobiologiska lab

Separat NA
extraktion +
kommersiell PCR
Många agens:

Snabb-PCR med
multiplex funktion

Syndromiska
paneler/snabb-PCR

• Extraktion +
PCR

Oftast få agens;

• Filmarray/Biomérieux

Infl. A/B/RSV

• E-plex/GenMark

Norovirus GI/GII

• QIAStat/QIAGEN

• Fast Track
Diagnostics/
Siemens

HSV 1/2

• Pathofinder
• Allplex/Seegene
• AusDiagnostics

• EntericBio/SeroSept

4-7 h

0,5 - 1 h

• GeneXpert/Cepheid
Multiplex PCR
• Simplexa/Focus
med stort fokus på
gastroenteriter
• Abacus/Genomera

Färre agens:
• RIDAGene/
R-Biopharm

5-8 h

BDMax/Becton
Dickison

Influensa A/B

Singleplex:

• Alere/Abbott

MRSA, C.diff. och
TB

• Accula/Mesabiotech

2,5 h

• Liat/Roche

15´- 30´

Stora paneler med 1530 olika agens och
resistensmarkörer som
körs samtidigt.
Panelerna är baserade
på syndrom och täcker
oftast virus/ bakterier
/parasiter samt ev.
svamp

1-1,5 h

Vilka multiplexa system används mest i vårt land (minus in-house)?
Luftvägar:
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Meningit/encephalit:

GeneXpert
Stabilt kassettbaserat system, hög känslighet och specificitet.

Dyrt. Bara ett prov i taget kan köras på en modul.
Endast enkla multiplexa system – räknas till gruppen
”Snabb-PCR” gruppen av instrument.

Simplexa
Räknas till gruppen snabb-PCR. Kan köra 8 prov samtidigt (med samma
fråge-ställning). Prisvärt system.
Har haft problem med Influensa B mutation sista året.
Endast enkla multiplexa system
Lägre känslighet pga lägre provvolym? 1/4 till 1/6 lägre volym än vad som
används i liknande system.

BDMax
Lämpliga multiplexa faecespaneler uppdelade på bakterier, virus och
parasiter.

Problem med falskt positiva svar för rotavirus i Equalispanel 2017.
Ingen tendens till detta i 2018 års panel.
Svarar bara ut ”Norovirus”; ej uppdelat på Genogrupp I och
Genogrupp II.

Fast Track Diagnostics
Väldigt stort utbud av multiplexa paneler; stora och små. Håller
bra kvalité/hög prestanda.
Bökigt att använda iom många PCR rör som inkluderas i en stor
panel; tetraplex/rör.
Extraktion av NA innan PCR-analys.

Seegene/Allplex
Stort utbud av multiplexa paneler. Egen PCR lösning med DPO-primer/Toceteknik/MuDT-teknik. RV2 skiljer på enterovirus och rinovirus.
Känslighet ”good enough” men inte bra för Metapneumovirus. Detekterar ej
Coronavirus HKU1. Förbättringar dock på väg.
Extraktion av NA innan PCR-analys. Bundet till BioRad CFX96 instrument.

Filmarray
Fem heltäckande kassettbaserade syndromiska paneler med bra prestanda
trots bred multiplexing. Baserad på nested PCR och räknas till kategorin
”snabb-PCR”.
Ej kvantitativt resultat

Dyr, men det beror på hur man räknar.

Filmarray forts. med fokus på CSV panelen

Från Magnus Lind, Sahlgrenska Gtb.

Relativt få falskt positiva fynd men
däremot en del falskt negativa
gällande Herpesfamiljen, ffa HSV1.
Efterkontroll dagen efter för HSV1,
HSV2, VZV, enterovirus med
realtids-PCR.
Bakterier: många falskt positiva
pneumokocker och H. influenzae.
Pneumokockfynd konfirmeras med
realtids-PCR.
Hur skall positiva fynd av HHV6 i
CSV tolkas? HHV6 kan finnas latent i
CNS; ca 1% av friska individer har
HHV6 integrerat i kromosomala
genom.
svamp

Heltäckande kontroller för multiplexa
PCR-system och syndromiska paneler:
Kassettbaserade system: varje kassett innebär en unik
händelse.
Varje instrumentmodul är ett separat instrument.

KIT-BEROENDE KONTROLLER
Internkontroll (inhibitorkontroll), processkontroller
(DNA eller RNA), endogen cellkontroll –
kvalitetskontroll

KIT-OBEROENDE KONTROLLER
STÖRRE LAB.

MINDRE LAB.

• Har många olika
metoder/instrument att
jämföra med.

• Har endast snabb-PCR i sin
instrumentpark

• Enkelt att tillverka egna
internkontroller med känt
kvantitativt värde
• Kan odla upp eget material
och behöver inte alltid
patientmaterial.
• Kan göra egna
plasmidpreppar etc. om det
behövs

• Har ingen möjlighet att
själva tillverka
kontrollmaterial.
• Har inget att jämföra med.
• Är helt beroende av hjälp
från andra laboratorier
eller måste köpa in
kommersiellt
kontrollmaterial.

NÄR/VAR/HUR?
Snabb PCR - tex GeneXpert

Syndromisk PCR – tex Filmarray

• Internkontroller (samma som till inhouse)

• Kommersiella kontrollpaneler finns

• Kontroller vid byte av lot-nummer
• Om man byter lot-nummer väldigt sällan –
är kontroller kvartalsvis en lösning?
• Omvänt- tillverkare byter lot-nummer för
ofta; blir dyrt.
• Delta i externa panelutskick
•
•

Försök att göra en spädningsserie för
att få en känsla av sensitivitet per agens.
Definierade prov som är över från
panelutskick → kontroll?

• Flera moduler;
hur gör man då?

• Specialgjorda för olika instrument.
Zeptimetrix har kontroller anpassade
till Filmarray. Miclev (Microbiologics)
har bra kontroller till BDMax.
• Säger dock inget om sensitivitet, bara
specificitet

PRESENTATION AV TRE SMÅ PROJEKT SOM
INKLUDERAR MULTIPLEX PCR:
1. Utvärdering av gastrointestinal syndromisk panel på Qiagens nya
instrument QIAStat. Jämförelse med BDMax virala gastroenteritkit och
in-house realtids-PCR.
2. Utplacering av små POC instrument i Västerbottens inland för snabbPCR analys av Influensa A/B (realtids-PCR).
3. Utvärdering av Filmarrays nedre luftvägpanel (Pneumonia panel);
jämförelse med bakteriell rutinodling och rutin-PCR.

1. Utvärdering av gastrointestinal (GI) syndromisk panel på Qiagens nya instrument

QIAStat. Jämförelse med BDMax virala gastroenterit-kit och in-house realtids-PCR.

• Retrospektiv studie – jämföra
prestanda av virusanalyser
utförda på faecesmaterial.
• Etablerad in-house realtids-PCR
fungerade som Gold Standard
/referensmetod.

Baserat på realtids-PCR → visar Ct-värden och kurvor

QIAStat – ytterligare information
om förekomst av bakterier och
parasiter.
Max 4 moduler/datorenhet

Metod/instrument
In-house Realtidsinstrument

Ingående agens i undersökning
Adenovirus 40/41, Rotavirus, Norovirus GI,
Norovirus GII, Sapovirus, Astrovirus

BD MAX Enteric viral panel

Adenovirus 40/41, Rotavirus, Norovirus GI+GII2,
Sapovirus, Astrovirus

QIAStat DiagCORE GI panel

Adenovirus 40/41, Rotavirus, Norovirus GI, Norovirus
GII, Sapovirus, Astrovirus, Campylobacter spp.,
Clostridium difficile (toxin A/B), Plesiomonas
shigelloides, Salmonella spp., Vibrio vulnificus, Vibrio
cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Yersinia
enterocolitica, enteroaggregative E. coli,
enteropathogenic E. coli, enterotoxigenic E. coli, Shigalike toxin-producing E. coli (stx1 and stx2, including
specific detection of E. coli O157),
Shigella.spp./enteroinvasive E. coli, Cryptosporidium
spp., Cyclospora cayetanensis, Entamoeba histolytica,
Giardia lamblia

14 bakterier
4 parasiter
6 virus

Avvikelser virusanalyser i 35 patienprov vid jämförelse med in-house realtids PCR:
Icke detekterade virus
jämfört med in-house
realtids-PCR:
QIAStat/DiagCORE

12 st
BD MAX

9 st

Norovirus
GI
Ct-värde

Norovirus
GII
Ct-värde

Sapovirus
Ct-värde

Astrovirus Antal icke AccepCt-värde accepterade
terade
avvikelser4
avvikelser3

4

3

4

1

6

6

3

1

4

1

2

7

Ej accepterade avvikelser = mer än 5000 kopior/ml faecessuspension

De unika fynd som hade
medicinsk relevans:
Test av multiplexing kapacitet,
avloppsvatten/inlopp till reningsverk
– antal fynd i en och samma körning
• Adenovirus
40/41

• Clostridium diff.

• Rotavirus

• EPEC

• Sapovirus

• Yersinia ent.

• Norovirus GI

• ETEC

• Norovirus GII

• EAEC

• Astrovirus

• STEC

• Campylobacter

13

7 unika provsvar med QIAStat
•
(bakterier/parasiter) i kombination
med virusresultat som delas med
•
in-house och BDMax
•
•
11 unika provsvar med QIAStat
•
(bakterier/parasiter)
•
•
•
•
•
•

Norovirus GII,
Cryptosporidium, EPEC
Astrovirus, EPEC
Rotavirus, EPEC
Norovirus GI, Campylobacter
Clostridium diff.
Salmonella
ETEC
Campylobacter, EAEC
Cryptosporidium
EPEC, ETEC, EAEC
Cryptosporidium

2. Utplacering av små instrument i Västerbottens inland för snabb-PCR
analys av Influensa A/B (realtids-PCR).

• Accula (XboXLab)
• Realtids-PCR
instrument för
Influensa A/B
• Nytt: RSV separat
kassett
• 30 min analystid

Accula : POC Molecular Diagnostics
MICROSPHERE-OLIGO
CONJUGATES

Flu A

Flu B

AMPLICONS

+ Control

Flu A

Flu B

+ Control

Capillary Flow

– Control

Flu B
Flu A
CAPTURE PROBE LINES

+ Control

Pilotprojekt: Utplacering av Accula i Västerbotten (hälsocentraler och sjukhus) för
snabbdiagnostik av Influensa A/B – januari t.o.m. april 2019
• ”Point of care” utrustning
(pinne i näsa), men kan
användas med vanliga E-swab
prov också.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skellefteå
Lycksele
Storuman
Tärnaby
Sorsele
Malå
Vilhelmina
Dorotea
Åsele
Umeå
Jourcentral

• Man betalar inte för
instrumentet – ingår i köp av
analys-kassetter.
• Instrumentet byts ut efter
1500 analyser.
• Kassettpris: ca 300 kr

200

Antal utförda analyser och antal av dessa som är positiva
för influensa A

180
160

tot

140

pos A

120
100
80
60

Ca 20% - 45 % av prov beställda
för influensa analys blev positiva
för influensa A

40
20
0
Skellefteå Lycksele Storuman Tärnaby

Åsele

Vilhelmina Dorotea

Sorsele

Malå

PVJ Umeå

Hur upplevdes
Accula?
Hantering/nytta m.m.
40 enkätsvar från
BMA,sjuksköterskor,
undersköterskor och
läkare

Kapacitet:
• För liten för sjukhus
• Lagom för sjukstugor
Hantering:
• Kemlabs-personal på sjukhusen upplevde
hanteringen enklare än personal ute på
sjukstugorna.
• Sjukhusen e-Swab rör
• Sjukstugor - direkt näsprov (POC).
Patientnytta?
• Läkare positiva – underlättade handläggning av
patienter - minskad antibiotika användning
• Vill fortsätta att ha tillgång till snabb-PCR

Problem:
“Blurriga band” med “smetig” bakgrund.
Bitvis ojämn kvalité på kassetterna

3. Utvärdering av Filmarrays nedre luftvägpanel (Pneumonia panel); jämförelse med
bakteriell rutinodling och rutin-PCR.
Bakterier (semi
kvantitativ)

Antibiotika
Resistens gener

Acinetobacter
ESBL
calcoaceticus-baumannii
CTX-M
complex
Enterobacter cloacae
Escherichia coli
Carbapenemases
Haemophilus influenzae KPC
Klebsiella aerogenes
NDM
Klebsiella oxytoca
Klebsiella pneumoniae Oxa48-like
group
VIM
Moraxella catarrhalis
IMP
Proteus spp.
Pseudomonas
Methicilin Resistance
aeruginosa
Serratia marcescens
mecA/mecC and
Staphylococcus aureus
MREJ
Streptococcus
agalactiae
Streptococcus
pneumoniae
Streptococcus pyogenes

Atypiska bakterier
(kvalitativ)

Virus

Legionella pneumophila Influenza B
Mycoplasma pneumoniae Adenovirus
Chlamydia pneumoniae
Coronavirus
Parainfluenza virus
Respiratory Syncytial
virus
Human
Rhinovirus/Enterovirus
Human
The BIOFIRE®
Metapneumovirus
FILMARRAY® Pneumonia
Panel plus enables rapid
and accurate automated
testing for 27 bacteria and
viruses that cause
pneumonia and other
lower respiratory tract
infections (LRTI), as well
as for 7 genetic markers
of antibiotic resistance.

Middle East Respiratory
Syndrome Coronavirus
(MERS-CoV)*
* MERS-CoV will only be
available on the
Pneumonia Panel plus

■ Resultat från utvärderingen av
Filmarray pneumonia panel är ej
ännu publicerat; därför är data
borttaget från denna presentation.

