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Avdeling for medisinsk 
mikrobiologi 2018

Omorganisering av fæceslab.

• SMART-prosjekt (LEAN filosofi) 2013
– Tema: Logistikk ved seksjon for virologi og genteknologi

• Fæcesdiagnostikk – tidligere delt mellom to seksjoner:
– Virologi og genteknologi 5 etg.

• Utførte alle PCR analyser
– Bakteriologisk seksjon 3. etg.

• Utførte dyrkning, parasittmikroskopi og besvaring

• Tungvint
– vanskelig å holde oversikt
– Prøver og svar ble sendt opp og ned i heisen i flere runder
– Fagansvar  for fæces fordelt mellom to bioingeniører

• Dyrkning
• PCR
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Omorganisering av fæceslab.

• Konklusjon 2014: all fæcesdiagnostikk
skulle samles i 3. etg.

• Alle bioingeniører tilknyttet fæceslab. ble 
samlet på seksjon for virologi og 
genteknologi. 

• PCR diagnostikk flyttet ned i lab. ved 
siden av fæcesdyrkning

– Etter hvert fulgte utstyr med…. 

• 2015: En fagansvarlig bioingeniør for 
fæceslab. i stedet for to

– Omstillingsprosesser tar tid
– Separate arbeidsoppgaver en god stund 

fremover
– Opplæring på tvers av «gamle grenser» 

• 2016: Fæces.lab. flyttet på nytt. 
– Bedre lokalisering for arbeidsflyt mellom 

prøvemottak – ekstraksjon og PCR

Validering av molekylær 
fæcesdiagnostikk

• Gjennomført i 2015 
– Forarbeid fra 2012 

• Ståa før innføring: 
– En god del inhouse PCRer i rutinedrift fra før

• E. coli (EHEC, EPEC, ETEC, EIEC)
• Virus (Norovirus GI og GII, Adenovirus)
• C. difficile

• Ville likevel teste kommersielt panel
– Vurdert å være for arbeidskrevende med in-house 

etablering på alle agens
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Validering av molekylær 
fæcesdiagnostikk

• Noen faste kriterier ble satt:

– Eksisterende maskinpark 
skulle benyttes

• Ekstraksjon: NUCLISENS 
easyMAG (BioMérieux)

• PCR: CFX96 (Bio-Rad)

– CE-IVD merkede kit validert 
for nevnte maskinpark

– Minimumskrav til innhold av 
bakterier, virus og parasitter

– Ekstraksjons-
/inhibisjonskontroll DNA og 
RNA inkludert

• Tredelt
– Del I: Uniform ekstraksjonsmetode

– Del II: Verifisering av kit

– Del III: Utprøving av valgt molekylær 
diagnostikk parallelt med eksisterende 
rutine (dyrkning og inhouse PCR)

Validering av molekylær 
fæcesdiagnostikk
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Del I: Ekstraksjon
• Hospitering AHUS

• Ønske: Uniform 
ekstraksjon av DNA og 
RNA:
– Bakterier
– Virus 
– Parasitter

•  Kompromiss – ingen 
universell ekstraksjon er 
best for ethvert agens!

Utprøving av molekylær fæcesdiagnostikk

• Testet 4 metoder

• Resultat:

– Selenittbuljong

– Frys -20 °C 

– NUCLISENS 
easyMAG

spesific B protokoll

– Teoretisk gjennomgang av tester på markedet i 
Norge i 2015

– Ønsket å teste to kit-produsenter opp mot 
hverandre

– Vurderte arbeidsflyt og ressursbruk ved utvelgelse

• Antall pipetteringer nødvendig pr. prøve

• Antall ulike PCR profiler

• Antall brett som må pipetteres

• Antall PCR maskiner nødvendig

Del II: Verifisering av kit
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• Testet to produsenter
– Fast-track diagnostics

(Malta/Luxemburg)
– Seegene (Sør-Korea)

• Verifiserte hver enkelt PCR i 
kittene

• Resultat: 
– Bakterie- og viruspanel: Seegene

beste resultat
– Parasitter: Ingen gode nok! 

• RIDAGENE fra r-biopharm (Tyskland)  
ble verifisert og funnet tilfredsstillende 
i kvalitet

Seegene agenspåvisning

13 bakterier

6 virus

Benytter ikke
Parasittpanel
(Panel 4)

Onestep realtime RT-PCR – samme PCR program for alle panel
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r-biohparm 
RIDAGENE parasittpanel

• Multipleks Realtime-PCR

– Giardia lamblia

– Entamoeba histolytica

– Cryptosporidium spp.

Allplex™ Gastrointestinal 
Panel - Prinsipp

Multiple Detection Temperature Technology
Dual Priming Oligonucleotide
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Resultatpresentasjon
Seegene viewer

Del III: utprøving parallelt med rutine

• 1 mnd. dobbeltanalyse av 
alle prøver

• 949 prøver totalt analysert

Konklusjon: 

Klar forbedring av diagnostikk 
med innføring av molekylær 
screening av fæcesprøver
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Del III: utprøving parallelt med rutine

Bakt I panel

Bakt II panel

Virus panel

Parasitt panel

Fæceslab. etter innføring av 
molekylær screening

• Rekvirert diarefremkallende agens: 
 multipleks PCRer for bakterier, 

virus og parasitter utføres.

• Noen unntak fra full pakke
– Rekvirert kun C. difficile eller 

norovirus
– Kontrollprøve på tidligere positiv 

prøve

• Noen tillegg til full pakke ut fra 
kliniske opplysninger

– Parasittmikroskopi
– Us. av bakterier og virus ikke 

dekket av panel



11.04.2018

10

Prøveflyt molekylær screening
Dag I: Forbehandling til ekstraksjon av fæces

• Selenitt buljong
• Fæces fryses 

Dag II

Ekstraksjon Pipettering Realtime PCR

Elektronisk svar LIS
Positive funn 
kommenteres og 
verifiseres

Dag II-IV
Dyrkning av positive prøver
Videre analyser og evt. forsendelse

Bekreftelse av positive funn
• Utføres for Salmonella, Shigella/EIEC, Yersinia og 

Campylobacter v/dyrkning

• EHEC: dyrkning og inhouse-PCR (skiller STX1 og 
STX2)

• Utvalgte EPEC og EAEC

• Giardia lamblia inhouse PCR

• Cryptosporidium PCR
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Bekreftes ikke

• De fleste EPEC

• ETEC

• EAEC (endres)

• C. difficile

• Virus 

Besvares ikke rutinemessig til 
rekvirent

• E. coli O157

• Hypervirulent      
C. difficile

• Få positive
– Dersom positiv us. 

videre
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Stoler ikke på følgende PCR-
svar:

• Vibrio sp.

• Aeromonas sp.

• PCR positive blir dyrket: besvares ut 
ifra dyrkning

Oppsummering etter 2 år i drift

• Mer sensitiv analysepakke  flere funn av patogene 
agens

• Interessant og populær lab. å jobbe på
– Alle analyser samlet  mer oversikt 

• Mange manuelle trinn fortsatt  mulighet for mer 
automasjon

• Mye etterarbeid på positive funn

• Utdatert lab.datasystem (nytt på vei)
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Oppsummering etter 2 år i drift

• Feilsøking vanskeligere enn ved inhouse analyser
– Ingen primersekvenser vites, heller ikke alle målgener

• NB! Viktig med tolkning av PCR-kurver
– Seegene viewer tolkning er ikke perfekt
– Krever erfarne bioingeniører

• EHEC: inhouse PCR for å skille stx1 og 2.
– Subtypings-PCR under utvikling

• Internkontroll for RNA på viruspanel ustabil. En del 
omkjøring  dyrt

• Finner bare det man leter etter

• Anbud på fæcesPCR reagenser 2018

Forventning

Realitet


