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FilmArray er en kvalitativ hurtigtest basert på multipleks 
real-time PCR
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ME panelet

Bakterier:

Escherichia coli K1

Haemophilus influenzae

Listeria monocytogenes

Neisseria meningitidis

Streptococcus agalactiae

Streptococcus pneumoniae

Fungi:

Cryptococcus neoformans/gattii
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Virus:

Cytomegalovirus (CMV)

Enterovirus

Herpes simplex type 1 (HSV-1)

Herpes simplex type 2 (HSV-2)

Human herpesvirus 6 (HHV-6)

Parechovirus

Varicella zoster virus (VZV)
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Blodkultur panelet (BCID)

Gram positive bakterier:

Enterococcus

Listeria monocytogenes

Staphylococcus

Staphylococcus aureus

Streptococcus

Streptococcus agalactiae

Streptococcus pyogenes

Streptococcus pneumoniae
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Gram negative bakterier:

Acinetobacter baumannii

Haemophilus influenzae

Neisseria meningitidis

Pseudomonoas aeruginosa

Enterobacteriaceae

Enterobacter cloacae complex

Escherichia coli

Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae

Proteus

Serratia marcescens

Fungi:

Candida albicans

Candida glabrata

Candida krusei

Candida parapsilosis

Candida tropicalis

Antibiotikaresistens:
mecA – methicillin resistens
vanA/B – vancomycin resistens
KPC – karbapenem resistens
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FilmArray i 
praksis
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Filmarray

• Høsten 2016 begynte vi å ta i bruk Filmarray
(multiplex PCR) i diagnostisk

– I spinalvæsker ved mistanke om meningitt og 
encephalitt (ME)

• Legegruppen laget et mandat for indikasjoner 
av når vi skulle bruke Filmarray

• Evalueringsskjema/ vurderingskjema

• Initialt var det alltid 2 leger ved avdelingen 
som gjorde vurderingen.
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Filmarray

• Fra november 2016 
har vi fylt ut 
evalueringskjema/ 
vurderingskjema

• Vi har analysert 
nærmere 300 
spinalvæsker og 
andre materialer

• FilmArray-Spv vurderingsskjema

• Dato:                                          Klokkeslett:

• Lege:

• Pasientprøvenr:

• Opplysninger om meningitt/encefalitt på rekvisisjonen?                           Ja  Nei 

• Spesifikt ønske om FilmArray fra rekvirent?                                                   Ja  Nei 

• Diskutert med kollega på MIK?                                                                           Ja  Nei 

• Diskutert med rekvirent/klinikker?                                                                   Ja  Nei 

• Årsak til valg av FilmArray (fylles ut før svar foreligger):

• Antibiotikabehandling før spinalpunksjon  

• Blakket spinalvæske  

• Celler i spinalvæsken  

• Alvorlig klinikk som krever rask avklaring  

• Lite prøvemateriale  

• Helg/utenfor ordinær åpningstid  

• Annet (spesifiser):

•

• FilmArray-svar:

•

• Svar ringt ut?:                                                                                                           Ja  Nei 

• Endret svaret behandlingsvalg?                                                   Ja  Nei  Vet ikke 
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Laget Abstrakt i november 2017
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48 av 240 spinalvæsker var positive (20%). 22 spinalvæsker var positive for bakterielle 
agens. 12 av dem var morfologisk normale ved mikroskopi, og 17 var dyrknings-
negative. Det kan representere antibioitkabruk før spinalpunksjon, men også tapt 
diagnostikk ellers. 
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FilmArray bruk

• Vi er også i ferd med å ferdig validere 
FilmArray til bruk på blodkulturer.

• FilmArray Blodkultur(BICD):

– Mangler direkte maldi svar
• Spesielt; sopp elementer ved mikroskopi

• Alvorlig syke pasienter og ikke får direkte maldi svar

• I det siste Meningokokk mistanke

• Obs! Ikke ferdig validert, så KUN ved helt spesielle 
tilfeller foreløpig, sammen med standard diagnostikk.
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Meningokokker

• Årsak til smittsom hjernehinnebetennelse 
(meningokokk meningitt)

• Kan også medføre alvorlig og raskt 
innsettende sepsis med multiorgansvikt

• Gram negative diplokokker ved mikroskopi

– Ofte vanskelig å diagnostisere, kan være veldig 
gram labile

• Mangler stort sett direkte maldi svar 
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Meningokokker

• Gjennomgang av alle meningokokk isolater fra 
høsten 2013

– Spinalvæske  (14 stk)

– Blodkultur (16stk)

– Leddvæske  (3stk)

– Dialysat (1stk)

• Vi bruker også spesifikk meningokokk PCR og 
meningokokk serogruppe PCR i diagnostikken
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Meningokokker

• For diagnostikk:

– acridin-orange mikroskopi

– gramfarging med mikroskopi 

– vanlig dyrkning

– Fast- track Pneumokokk PCR (pmnk) 

– Serogruppe PCR

– Meningokokk agglutinasjon

– FilmArray (5 spinalvæsker og 3 blodkulturer)
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Tid

• Tidsvurdering:

– Tid når prøvene ble registrert inn i laboratoriet

– Når første preliminære svar ble ringt ut 
(mikroskopisvar)*

– Når første endelige ID svar ble ringt ut (maldi, 
pmnk, FilmArray….)

• Jeg har kun valgt å presentere blodkultur og 
spinalvæske resultater her
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• Noen spinalvæsker/ leddvæsker ble sendt på 
blodskål fra KIS laboratoriet 
(infeksjonslegenes laboratorie som er åpent 
hele døgnet hele året)

• Noen spinalvæsker er sendt fra andre 
sykehus, med manglende vekst, og gikk kun 
rett til PCR diagnostikk 
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Spinalvæsker

• 14 spinalvæsker

• 9 av 14 var dyrkningsnegative

• 5 av 14 stykker ble det gjort FilmArray (FAME) 
på

– (1 hadde dårlige kliniske opplysninger manglet 
funn ved mikroskopi og ingen vekst, kliniker ringte 
dag 3 og opplyste om sterk mistanke om 
meningitt -> utenom vanlig PCR-tid derfor gjort 
FAME)*
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Spinalvæske

• Første svar ringt til kliniker er stort sett mikroskopi funn

• Det kan også være PCR funn (pmnk, FAME eller til og med 
maldi når tilsendt skål)

• Første svar kan representere en del usikkerhet, ved avfargede 
gram labile mikrober
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Gjennomsnittstid til første 
svar (stort sett mikro)*1

Gjennomsnittstid til 
endelig svar *2

Spinalvæsker ikke gjort
FAME på

14 timer 53 min 20 timer 2 min

Spinalvæsker gjort
FAME på

4 timer 36 min (19 timer 
24 min)*3

5 timer 17 min



09.04.2018

12

Blodkulturer 

• 16 blodkulturer inkludert

• Alle var dyrkningspositive

• Alle ble mikroskopert

• Alle manglet direkte maldi svar (ingen ID) 

• FilmArray (her kalt FABC) er gjort på 3 stykker 
i det siste kvartalet

– 1 av flaskene er tatt ut blindt (ikke positiv) 
grunnet funn spinalvæske
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Blodkulturer* (som del av validering) 
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• I flere er første mikroskopi funn feil

– Gram pos diplokokker

– Gram pos kokker i hauger (flere ganger)

• Endelig svar er stort sett maldi

Gjennomsnittstid til 
første svar (stort sett 
mikro)*1

Gjennomsnittstid til 
endelig svar *2

Blodkulturer ikke gjort FABC 
på

5 timer 27 min 26 timer 32 min

Blodkulturer gjort FABC på 2 timer 19 min 3 timer 12 min
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Meningokokker

• Flere av de positive blodkulturflaskene er hos 
pasienter med samme funn i spinalvæske, 
eller leddvsæke som har medført raskere 
første svar (grunnet høy mistanke om 
meningokokker)

• Hos 1 pasient har funn i blodkulturer medført 
sekundær spinalpunksjon hvor denne kom på 
kvelden og kun ble mikroskopert og dyrket da 
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Meningokokker

• 2/3 Leddvæsker var uten vekst og diagnosen 
ble satt ved PCR (pmnk)

• I dialysatet var det vekst av N. meningitidis, 
denne pasienten hadde også oppvekst i blod

– Blir ikke ringt på lik linje som blodkulturer
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Meningokokker

• I de siste årene har vi helt klart blitt raskere i å 
diagnostisere meningokokker

• Dette gjelder delvis pga utvidet åpningstid, 
men også bruk av PCR diagnostikk

• FilmArray har helt klart medført enda raskere 
diagnostikk enn tidligere
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Meningokokker

• N. meningitidis er ofte vanskelig å mikroskopere
– Spesielt av uerfarne leger og bioingeniører

– Flere er gitt ut som gam positive kokker i hauger, eller 
gram pos diplokokker, eller gramvariable kokker

– Kanskje ikke funnet i spinalvæske

• Vi har ingen hjelp av direkte maldi på blodkulturer

• Positivt FilmArray svar har medført raskere avklaring 
til klinikere, men også at flere av mikroskopørene er 
blitt tryggere i sine vurderinger

• Våre er faringer med FilmArray er svært gode

Automasjon og ny teknologi innen medisinsk mikrobiologi, 11. april 2018



09.04.2018

15

Takk for oss!
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Bilde fra BioFire


