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konventionell diagnostik snabb-paneler



Några kliniska aspekter på snabb-paneler

Fördelar

• Snabb turn-over
• Minskad / smalare behandling /

utsättning av antibiotika?
• Isolering
• Tidigt insatt antiviral?

Nackdelar

• Överdiagnostik?
• Signifikans?
• Resistensdata / SIR
• Ökad ab användning?
• Cost/benefit



Vi har lärt oss mycket genom multiplex-paneler..



NYTTA VID LVI I PRIMÄRVÅRD
Prospektiv studie 
202 randomiserades till multiplex PCR med snabbt svar (inom 24h)
204 med ”delayed result”
Signifikant minskad ab förskrivning i gruppen med snabbt svar

Antibiotikaförskrivning i primärvård går att påverka genom tillgång till PCR med 
snabbt svar

Stewardship behövs dock!                                     Brittain-Long et al. BMC Medicine 2011



ANVÄNDBART ÄVEN INOM SLUTENVÅRD

• 323 vuxna med röntgen-verifierad CAP
• Med PCR-panel (26 agens) detekterades bakterie i 81% av fallen
• Med vanlig odling 32%
• Möjlighet till de-eskalering och riktad behandling (smalare spektra)

Men vilka fynd är signifikant?
Gadsby et al. CID 2016



Waghmare et al. Blood. 2016

Influensa A och B Parainfluensa

Metapneumo Rhinovirus mflCoronavirus

Fler patienter med immunosuppression

RSV



Förlängd utsöndring vid nedsatt immunförsvar

Median 14d (5-58)

Median 16d (5-50)

Median 17d (5-45)

Median 14d (5-42)

FilmArray® Resp panel 

265 onkologpatienter (högrisk) 
med LVI

Särskilt RSV och parainfleunsa var kopplat 
till lång utsöndring

Richardson et al. Clinical Microbiology and Infection 2016



Luftvägar…lite mer om luftvägar…

tolkning….

prevalens..

POC

ct-värden….…



Sundell et al. Journal of Clinical virology 2016

Viktigt att ha kunskap om epidemiologin – underlättar tolkning



Behöver vi 
luftvägspaneler för 
barn?
Review där man undersökte association 
mellan 30 symtom och 41 tecken på ÖLI samt 
23 patogener hos barn som söker pga
akut hosta

1704 associationer varav 13% är undersökta
2% statistisk säkerställd 

Slutsats: 
wheezing, indragningar och 
krepitationer var sign associerat med 
RSV men i övrigt mycket svårt att veta 
orsakande patogen

Thornton et al. Br J Gen Pract 2015
PCR behövs för att identifiera vilken patogen



…så då kör vi PCR på barnen……



FilmArray® respiratory panel

775 barn med LVI

Totalt 81% positiva för 
patogen

Multipla agens: 25.5%

Många fynd!

Möjlighet till isolering
och initial behandling

Li et al BMC Infectious Diseases 2018



…asymtomatiska barn då……



Moe et al  PLOS ONE 2016

Totalt hade 44% virusfynd
(13% multipla fynd)

30% av asymtomatisk var 
positiva för virus men..

Rhinovirus och enterovirus 
dominerar (26% av de 
asymtomatiska!)



Prospektiv case-control
Barn <6  år
141 fall (LVI)
157 kontroller

Totalt 27% av kontrollerna
positiva för virus
MEN majoriteten rhinovirus 
(14%)

IFA, RSV etc sågs primärt hos 
hos fall 

Jansen et al. Journal of Clin Microbiology 2011



Men vuxna då?



444 vuxna utan luftvägssymtom 103 med luftvägssymtom



Förekomst av virus i den 
asymtomatiska gruppen (n=444) 
4.3% 

(36% pos bland symtomatiska)

Utan rhinovirus (prolonged shedding
/ asymtomatiska re-infektioner av 
andra serotyper)
så var förekomsten 1.1%

• Inga fynd av multipla virus!

• Ovanligt med virusfynd hos
asymtomatiska vuxna

Sundell et al. Journal of Clin Microbiology 2019



Slutsats

• virusfynd/multipla virusfynd är vanligt hos barn med eller utan symtom
• ofta rhino/enterovirus + ex RSV eller influensa = sistnämnda är sannolikt det som 

är signifikant fynd

• virusfynd hos asymtomatiska vuxna är ovanligt! 
• positivt fynd hos vuxna således med stor sannolikhet av klinisk signifikans



Har klinikern nytta av ct-värden?



FALL
• 50-årig kvinna med myelom
• neutropen efter benmärgstransplantations
• på CIVA i respirator med 100% O2, bukläge
• meropenem, vancomycin, trim-sulfa 

erytromycin, mycafungin
• narkos vill addera antibiotika….

• PCR på BAL-vätska: 
parainfluenzae

• ct-värde 15                     



FALL
• 55-årig man med lungfibros
• dubbel lungtransplantation för 8 månader sedan
• försämrad lungfunktion sista tiden
• positiv PCR luftvägssekret : coronavirus NL63 sen 6 veckor
• addera antiviral undrar transplantation…(som ej finns)?

• ct-värden 19-27-33-32-35



Feikin et al. Clin Infect Dis 2017 

Ct-värden hos barn med röntgenverifierad pneumoni jämfört med barn med/utan ÖLI

Något lägre ct-värden i pneumoni-gruppen 
Men ingen cut-off gick att urskilja



Tam et al. BMC Infectious Diseases 2018

Vuxna då?

Virusfynd och ct-värde 312 vuxna militärer utan symtom jämf med 145 med akuta 
luftvägssymtom.  (FTD Resp Path 33)

Inget signifikant skillnad utöver rhinovirus



Vi såg samma trend men ej signifikant..

ct-värden för rhinovirus

Asymtomatiska vuxna (n=14)
Symtomatiska vuxna med LVI 
(n=23)

Högre ct-värde hos asymtomatiska 
men skillnaden ej signifikant



Slutsats

• ct-värden kan vara värdefullt vid den kliniska bedömningen i 
individuella fall

• svårt att urskilja cut-off för virusmängd: 
- asymtomatiska vs symtomatiska 
- ÖLI vs viral pneumoni

• för klinikern viktigt att komma ihåg att en skillnad på 3 cykler 
motsvarar en faktor 10 = ändå stor skillnad i virusmängd! 



Har vi nytta av point-of-care tester?



• 545 vuxna med influensa-symtom/URTI +/- LRTI
• 211 kontroller (sedvanlig PCR diagnostik)
• 334 multiplex panel (FilmArray®)

• Ingen effekt på primära utfallsmåttet (length of stay)

• Förkortade till tid till antiviral behandling
• Korrekt behandling av mycoplasma

Andrews et al. BMC Infectious Diseases 2017



360 point-of-care (Filmarray Panel)
354 rutindiagnostik

Ingen signifikant skillnad mellan grupperna avseende andel som fick antibiotika 

Length of stay kortare i POC gruppen

Snabbare antiviral behandling vid influensa i POC gruppen

Snabbare tid till isolering hos Influensa patienter i POC gruppen

Brendish et al. Lancet Respir Med 2017



Pneumokocker då??

3 månaders flicka som inkommer med bronkiolit. Äldre syskon 
hemma. CRP 12.
Syrgas och inhalation. 

Snabb-panel påvisar RS-virus och pneumokocker. Antibiotika?

77-årig man med hjärtsjukdom. Inkommer med 3 dagars måttlig 
feber och LVI. CRP 48.

Snabb-panel påvisar rhinovirus och pneumokocker. 
Antibiotika? 



Vuxna då?

Sundell et al. Journal of Clin Microbiology 2019

oberoende riskfaktorer för detektion av 
pneumokocker och HI hos asymtomatiska vuxna
-rökning samt co-morbiditet



Pneumokocker och snabb-paneler?

JA NJA



Vi stannar där…..

Tack för 
uppmärksamheten! 


