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Seksjon for utvikling
Avdeling for Mikrobiologi

Ullevål, OUS

”Veneriapakken”:

Chlamydia trachomatis – AmpliSens Singel
Lymphogranuloma venerium (LGV) - in-house PCR
Mycoplasma genitalium - in-house PCR
Mycoplasma geniatlium makrolidresistens - in-house PCR
Neisseria gonorrhoeae - in-house PCR med 2 targets
Neisseria gonorrhoeae confirmation test - Fast-track  
Ureaplasma urealyticum/parvum - AmpliSens 
Trichomonas vaginalis - AmpliSens 

Treponema pallidum (syfilis) - Fast-track
Herpes virus 1 / 2 - in-house PCR



2

Når utføres de enkelte analysene:

Chlamydia trachomatis 
Mycoplasma genitalium
Neisseria gonnorhoea              :  disse analysene utføres når de rekvirert
Ureaplasma urealyticum
Trichomonas vaginalis

LGV gjøres på Chlamydia trachomatis positive anus pensler og ved 
forespørsel på f.eks. biopsier og sårsekret

LGV forårsakes av Chlamydia trachomatis serotype L1, L2, L2a eller L3.
Gir infeksjon i lymfe eller lymfeknuter.
Symptomer som sår på kjønnsorganer eller endetarm.
Vanligst blant menn som har sex med menn.
Behandles med doksysyklin i 21 dager, alternativt azitromycin.

Neisseria gonnorhoea konfirmasjonstest gjøres der kun et target blir positivt 
med rutine GC PCR.

- Neisseria gonorrhoeae in-house PCR : PCR target opa og porA

- Neisseria gonorrhoeae konfirmasjonstest: PCR target opa og pilin

Makrolidresistens gjøre på alle Mycoplasma genitalium positive prøver fra 
Olafiaklinikken.
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Kommersielle PCR:
AmpliSens - alt følger med i kittet

eget PCR program

Fast-track Diagnostics – bruker kun primere – probe miks
mastermiks: PerfeCTa Multiplex                    
qPCR ToughMix fra Quanta (VWR)

In – house PCR:  

primere og prober fra TibMolbiol
mastermiks: PerfeCTa Multiplex                          
qPCR ToughMix fra Quanta (VWR)
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MagNA Pure 96:

Et ekstraksjonsinstrument som renser DNA / RNA fra et bredt 
spekter av prøvematerialer ved bruk av magnetiske kuler. 
Ferdig lagede programmer som skreddersydd for ulike 
prøvematerialer. 
Eluatene kan brukes til alle ulike PCR applikasjoner senere. 
Instrumentet kan rense 96 prøver om gangen og bruker ferdig 
lagede reagenskassetter. 
Det finnes to ulike kit, ett Small Volum og ett Large volum. Til 
denne veneriapakken benytter vi oss av MagNA Pure 96 DNA 
and Viral NA Large Volum Kit. Det betyr at vi renser 500 µl 
prøve og får 100 µl eluat.

LC 480:

LightCycler® 480 System er et medium- til høy -throughput PCR plattform (96- or 384- brønners plate).
PCR instrumentet er et platebasert real-time PCR instrument hvor man kan kjøre multipleks PCR,
opptil 5 farger.
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Litt statistikk hittil i 2016:

Chlamydia trachomatis: totalt 14063 prøver. Av disse er 3156 tatt hjemme.
Antall positive prøver totalt er 1213, ca. 8,6% positive

Mycoplasma genitalium: totalt 11575 prøver. Av disse er 3156 tatt hjemme.
Antall positive prøver totalt er 466, ca. 4% positive

Neisseria gonorrhoeae:  totalt 8311 prøver. GC prøver tas ikke hjemme.
Antall positive prøver totalt er 320, ca. 3,8 % positive.
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Forventet antall prøver pr. år er 40 000 til 50 000 

Antall analyser nærmer seg 100 000
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Utfordringer:

Helt nye metoder

Nytt utstyr

Enorm økning i prøvemengde

Kobling opp mot LIS

Helt nye metoder:

Validering:   - ingen nåværende metode å sammenligne med

- bruk av QCMD panel

- tilgang på positive prøver

- gode rutiner for tillaging av reagenser

- gode metodedokumenter
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Nytt utstyr:

- Hamilton pippeteringsroboter

- PCR maskiner

- tolkning av resultater

Enorm økning av prøvemengde:

- logistikk utfordringer

- mange prøver er tidkrevende i alle ledd

- tillaging av mastermikser og kontroller
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Oppkobling mot LIS:

- mange aktører

- snakker ikke samme språk

Tusen takk for oppmerksomheten


