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Introduksjon-Påminnelse 

 

 

Utprøving, verifisering mm 2012-2013. Satt i drift April 2013. 

I tillegg av rutine: kvalitets arbeid, data analyse, forbedring av 

rutiner og utveksle erfaringer med andre. 

En artikkel publisert om STEC og en om E.Albertii. 

 



Instrumentpark og metode 

Fastprep 24 

QIAsymphony 

Bravo 

Mx3005P 



Oppsummering av funn 

Etter 2 år (2013-2015): 

ALLE 

ALLE 

POSITIVER CAMPYLOBACTER EPEC NOROVIRUS ROTAVIRUS ADENOVIRUS SALMONELLA GIARDIA L 

SHIGELLA 

/EIEC EHEC 

CRYPTO 

SPORIDIUM 

SP YERSINIA E 

6490 2359 530 597 338 283 137 128 74 72 57 76 17 

av alle prøver   36 % 8 % 9 % 5 % 4 % 2 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % 

prosent innlagt 48 % 42 % 42 % 33 % 55 % 67 % 45 % 41 % 22 % 32 % 39 % 21 % 24 % 

Median alder 39 31 46 26 50 1 2 40 38 31 37 32 34 

Multippel funn  3% 10 % 20 % 29 % 15 % 15 % 26 % 30 % 30 % 38 %   18 %   



Cryptosporidium og Giardia oppsummering 

Gevinst over tradisjonell mikroskopi: 

 PCR positive Cryptosporidium sp. Giardia lamblia Total 

Ikke indikasjon til 

mikroskopi og mikroskopi 

negativ 

24 9 33 

Indikasjon til mikroskopi 

men mikroskopi positiv 

33 25 58 

Indikasjon til mikroskopi og 

mikroskopi negativ 

12 6 20 

Indikasjon til mikroskopi og 

mikroskopi negativ 

22 19 51 

total 91 74 (3 iu) 165 

Funn med indikasjon til 

parasitter us 

37,4% 50% 43% 

Funn med reise historikk 19,8% 25,7% 22,4% 

PCR bekreftet av 

mikroskopi 

60,4% 73% 66,1% 

Hadde vært funnet av 

mikroskopi alene 

24,2% 39,2% 30,9% 



Problemer med parasitter kit (18s) 

15 oppsett mislykket fra Mai 2016. Mange svake cryptosporidium 

og svake entamoeba positiver.  



Problemer med parasitter kit 

Mislykket oppsett kan ikke repeteres, eller delvis. 

Negative kontroll gir samme svake resultater av og til. 

I et forsøk med hjelpe av produsenter, får vi 2 svake positiver av 20 

mens de hadde ingen i Tyskland. Kontaminering? Kilde? 

X APK fortynning gir ikke det samme crypto/enta+. 

X PCR plater pipettert i andre sted har gitt det samme resultater. 

X Hovedsakelig en lot involvert, men 2 isolert tilfelle med andre lot. 

X Pipetteringstid, temperatur av PCR instrument spilte ikke noe rolle. 

X Ingeniør, instrument , antall frys/tinn sykler, type materiale, 

rengjøring: ikke noe forklaring eller.  

 



EPEC (eaeA) – klinisk betydning 

 EPEC er vannligst og klinisk betydning er usikkert.  

 Påfinnelse av bfpA: av 109 omjørt prøver (>18, innlagt), bare 8 

var bfpA+. Få tEPEC.  

 Epec er veldig vanlig med multippel infeksjon: er det 

opportunistisk eller øker sjanser for å få infeksjon?  



CAMPYLOBACTER (16s) 

Til tross for vanlig god ct-verdi, er de vanskelig å bekrefte med 

dyrkning, 30% lar seg ikke dyrke. 

Hva er spesifisitet av de ubekreftet prøver?  



TYPING AV CAMPYLOBACTER SOM LAR SEG IKKE DYRKE 

 Det ble testet 38 PCR positive prøver: alle ble bekreftet med in-house 16s 

PCR. Ridagene PCR er antageligvis spesifikk. 

Med videre sekvensering: 

 - 17 C. jejuni/coli/doylei  

 - 8 C. concisus  

 - 1 C. gracilis 

 - 1 C. ureolyticus 

 - 1 C. hyointestinalis 

 

 

Når sekvensering er ikke mulig? dyrkning av Campylobacters er krevende.  



Etter 3 år er det fortsatt tekniske utfordringer og kliniske 

problemstilling.  

Selv med kommersielt reagenser må kvalitet følges opp tett. At vi 

vet ikke sekvenser gjør det vanskelig.  

Bedre sensitivitet og bedre typing gir bedre innsikt om egenskaper 

av de patogene på PCR panel.  

OPPSUMMERING 



Takk for oppmerksomhet 

Takk til alle ingeniørene på fæceslab’en 

Ledelsen, legene og forskere ved MIKS og TLMB 

Sunnyva Lystrup Thesen og Jan Erik Berdahl på Infeksjon avdeling 

Hege Smith Tunsjø på HiOA 


