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Diagnostisk klinikk – Klinisk patologi

Kvalitetssikring av 
molekylærgenetiske undersøkelser

Ann Hilde Kalsaas

Seksjon for Molekylær Patologi

Universitetssykehuset Nord-Norge

Dette vil jeg si noe om…

� Litt om oss og vår akkrediteringsprosess

� Hva vi har jobbet mest med og erfaringer 
vi har gjort

� Preanalytiske utfordringer og hvordan vi 
forholder oss til prøvematerialet vi jobber 
med



08.06.2017

2

Molekylær patologi UNN

Akkrediteringsomfang
Klinisk Patologi UNN
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Akkrediterte analyser:

-EGFR-(Real-time PCR Cobas 480Z) 

-Rearrangering i ALK-genet  (FISH)    

-MSI (PCR og fragmentanalyse) 

-KRAS, NRAS, BRAF-
(Enterogen mutasjonstest Real-time PCR Cobas 480Z) 

-HPV-status på cervixcytologisk materiale                                        
(Real-time PCR Cobas 4800) 

NGS

Instrument
� Illumina MiSeq Instrument

� Illumina TST15 Library

• Highly focused panel

– 44 kb

– 250 amplicons

– 150-175 bp 

• 10 samples/run (Two PCR rx/sample)

• High coverage

• Detects mutant allels 1 - 2,5% fraction

Target
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Krav til akkreditering

� Sporbarhet-dokumentstyring

� (Valideringssystem)

� Opplæringssystem

� Avvikssystemet

� Kontrollprogram(eksternt og internt)

� Revisjon

Akkrediteringsprosess

-Dokumentstyring

-Prosedyrer og Usikkerhetsbidrag

-Rutiner og Retningslinjer

-Oppfølging av instrumenter → 
kontrollrutiner.

-Rutiner for sporbarhet            
(hvem, hva, når?)

-Rutiner for å avdekke pre 
analytiske utfordringer.(DNA-
kvalitet)

-Validering.
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Sporbarhet

� Reagenser- mottatt dato, lot nr, holdbarhet, når tatt i 
bruk og verifisering av nytt reagens

� Kontrollmateriale: hvilken kontroller som er brukt, 
registrere resultat i egen trendrapport.

� Instrumenter: oversikt over instrumenter prøven er 
kjørt på

� Utførelse: når og hvem som har utført de ulike 
prosedyrene.(uttak av materiale, ekstraksjon, måling 
av DNA , kvalitetssjekk, PCR, svar og etter sjekk av 
resultat.

Reagenser

� Mottak

� Registrere lot nr

� Holdbarhet.

� Når tatt i bruk

� Verifisering
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Registrere i arbeidsskjema

Kontrollmateriale

� Valg av kontrollmateriale i forhold til HVA vi ønsker å kontrollere, -
beskrive hensikten med kontrollen.

-Eks FISH-ktr: Ha med prøvemateriale som har påvist

translokasjon → sjekk av at riktig probe er lagt på.

� Delta i ulike kontrollprogrammer for SLP:  

� UK Neqas(CRC, lunge, melanoma, HPV) 

� Euroclonality EQA   (lymfom).

� Oppfølging, gjennomgang av resultat og trendvurdering en gang 
pr.år med ledelse, rekvirenter og Molpat.
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Instrumenter og utstyr

� Loggføring av all historikk vedrørende 
oppfølging av instrumentet, vedlikehold og 
reagenser

� Tett samarbeid med Medisinsk teknisk 
avdeling som loggfører sitt arbeid og 
rapporterer i «Medusa»

� Klar arbeidsfordeling vedrørende oppfølging 
og vedlikehold.

Opplæring i nye prosedyrer/analyser
-Sikre at metoden gjennomføres 
mest mulig ensartet, 

-uavhengig av hvem som utfører 
analysen

Gjennomføre opplæring i tre trinn:

1. Observere en opplært person

2. Sette opp analysen med opplært 
person som observatør

3. Selvstendig oppsett. Oppdatere 
opplæringsskjema
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Krav til utførelse

-Utføre analysen på grunnlag av dokumenterte og validerte prosedyrer

-Kontrollere at instrumenter og reagenser er i forhold til beskrevet 
prosedyren: -Lot nr, -holdbarhetsdato,-utførte vedlikeholdsprosedyrer 
osv 

-Utføre og dokumentere med dato og signatur på utført arbeidsoppgave

-Registrere avvik og forslag til endringer om nødvendig

-Vurdere resultatet i forhold til utarbeidede usikkerhetsbidrag ved 
analysen

Melde avvik

� Registrerer avvik for å se hvor vi gjør de fleste feilene i 
en laboratoriet.

� Gransking for å finne hovedårsak til avviket 

� Gjøres IKKE for å se hvem av de ansatte som gjør 
mest feil, men for å hindre at nestemann gjør akkurat 
samme feil.

� Summere avvikene, og prioritere hva som er viktig å ta 

tak i først .
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Revisjon

� Revisjon av NA: -hvert femte år av alle akkrediterte metoder i 
avdelingen. - utvalgte områder en gang i året.  

� Ledelsens gjennomgang: formell og periodisk vurdering av 
kvalitetssystemet og alle avvik som er meldt i avdelingen 

� Intern revisjon i avdelingen (eget revisjonsteam):  

-gjøres på utvalgte fagområder. 

- påse at det er samsvar mellom egne rutiner og retningslinjer og                     

krav i ISO 15189, og andre underliggende dokumenter.

- avdekke avvik og se etter muligheter for forbedringer

Prøvemateriale

-Viktig å avdekke egenskaper ved 
materialet som kan påvirke resultatet.
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Preanalytiske utfordringer :

� Lang-dårlig fixering

� For lav pH i formalin

� Lite materiale.

� Andre typer undersøkelser før prøven 
kommer til oss: spes.farger, IHC, flow-
betyr lite materiale igjen til molpat.

� Lav tumorprosent.

Sensitivitet avhenger av metode 
og målgen

� PCR/fragmentanalyse

� Klonalitetsanalyser (lymfom):   5-10%

� MSI (lynch):                                25%

� Metylering (lynch og glioblastom):   25%

� Real-time (allel-spesifikk PCR):    >10%

� EGFR

� KRAS/BRAF og NRAS 

� Sanger Sekvensering:  >50%

� NGS:    10%

� FISH:  > 30%
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I henhold til dokument PR35722:

-Vurder om det er tilstrekkelig med tumor totalt i 
snitt. 

-Merk av på snitt hvis det må makrodissekeres 
for å oppnå krav til tumor-%. 

Bestilling i Sympathy; BestAna
-Bestill analyse på relevant blokk
-Fylle inn info til lab under 
«tilleggsopplysning». 
Viktig at det oppgis om T% gjelder totalt 
eller i merket område.  

Eksempel
KRAS
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Hvordan?

� Vurdere mengde materiale tilgjengelig

� Tumor-% i forhold til ønsket analyse.

� Måle OD(forurensning ?)

� Måle konsentrasjon av dobbeltrådet DNA

� Avdekke fragmentering av DNA med    
Q-test (PCR)

Vurdere rekvirerte materiale ….

� > 50 % i 
avmerket område
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…..og  i blokka ??

-sammenligne HE med 
gjenværende materiale i 
blokka.

- Få ny vurdering av 
område og tumor-%

Årsak:
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Helsnitt

� Vurdere forholdet NORMALVEV – TUMORVEV

� Krav til tumorprosent i forhold til analysen.

� Vurdere antall snitt i forhold til konsentrasjonen som 
kreves til analysen.

� Sjekke mikrobeskrivelsen i forhold til innhold av 
nekrotisk vev. Viktig å unngå spesielt ved FISH og 
MLPA analyser.

� Snitte ett kontroll HE snitt helt til slutt- til etter sjekk av 
tumorprosent hos patolog. 

Makrodisseksjon på snitt
VURDERE:

- Mengden av materiale i blokka.

- Tumor-% i avmerket område.

- Antall snitt i forhold til 
analysens krav til tumorprosent 
og DNA-konsentrasjon

- Merke av område med tusj på 
baksiden

- Få kollega til å ettersjekke
valgte område.

- Sammenligne mot HE –ktr og 
vurdere om valgte område er 
relevant.

- Beholde MD-snitt til prøven 
svares ut. 
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Kontroll av ekstrahert materiale 
med OD-måling på Nanodrop:

-sjekke kurver

-ratio (260/280)  (260/230) 

-DNA konsentrasjon

Eksempel på prøver 
«god» og «dårlig» kurve.

Kvantitering av DNA med Qubit
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Kvantitering av DNA med Qubit

Kvalitetstest av DNA med 
fragmentanalyse

Utvalg av gener som gir ulik 
fragmentstørrelse

Fragmentanalyse som gir indikasjon 
på om DNA er fragmentert ?
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Utsvaring av prøver

� Alltid to som svarer ut.

� Patolog ettersjekker T% på HE-ktr snitt

� Etter sjekk til slutt av  

- uttak på materiale.

- resultat fra analysen.

- svarbeskrivelsen i Sympathy


