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Introduktion

På Karolinska Universitetslaboratoriet har diagnostik av RSV och influensa utförts 

med direkt-PCR sedan 2014 och övriga luftvägsvirus (utökad diagnostik) med en in-

house-metod för 12 olika virus sedan 2007 (Tiveljung-Lindell et al, 2009 *). 

In-house-metoden är uppdelad i olika paket för DNA- respektive RNA-virus, med 

detektion av som mest två olika virus per PCR-reaktion. Detta gör högsäsongen 

väldigt arbetskrävande då det kan vara mer än 6 PCR-körningar under en 

arbetsdag. Då antalet prover ökat markant varje år (Figur 1) har en ny metod med 

effektivare provflöde och enklare utförande eftersökts. 

Efter upphandling föll valet på den kommersiella multiplex-PCR-metoden Allplex 

(Seegene). Metoden består av två delar: Allplex ”Respiratory Panel 2” (RP2) för 

detektion av adenovirus, enterovirus, metapneumovirus (MPV) och parainfluensa-

virus (PIV) 1-4, samt Allplex ”Respiratory Panel 3” (RP3) för detektion av bocavirus, 

rhinovirus, samt coronavirus (CoV) NL63, 229E och OC43. 
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Jämförelse: in house och Allplex – fördelar vs nackdelar

För mer detaljerad information om skillnaden i specificitet/sensitivitet för luftvägs-

virus mellan Allplex och in-house-PCR var god se postern ”Validering av 

kommersiell multiplex-PCR för diagnostik av luftvägsvirus”.

Skillnad i arbetsflöde

Allplex tekniken

Allplex baseras på MuDTTM-teknik som möjliggör multipel detektion av flera olika 

virus i samma fluorecenskanal, vilket medför att det endast behövs två 

reaktionsbrunnar per prov.

Slutsats

Allplex har signifikanta fördelar när det gäller utförande och analys men metoden har 

en del brister. 

• Analystiden för en körning är längre med Allplex, ca 2 h 20 min, jämfört med 1 h 

45 min för in-house-metoden. 

• Allplex har generellt lägre känslighet, och då i synnerhet för MPV där vi valt att 

behålla vår in-house-metod (se postern ”Validering av en kommersiell multiplex-

PCR för Luftvägsvirus”)

Trots detta ansågs effektiviseringen av arbetsflödet vara avgörande. Med den högre 

kapaciteten körs nu som mest två PCR körningar per dag vilket är en drastisk 

minskning och från analysens start kan svar nästan alltid ges samma dag. Allplex-

metoden möjliggör även framtida flödesförbättringar i form av ökat antal möjliga 

analysomgångar per dag och samkörning med befintlig diagnostik för luftvägs-

bakterier (Allplex RP4).

Skillnad i arbetsflöde

Fördelar Nackdelar

• Högre känslighet för rhinovirus

• Bättre specificitet för entero-

/rhinovirus

• Detektion av parainfluensa 4

• Mycket högre kapacitet,

48 prover vs 16

• Enklare handhavande vid sättning

• Automatiserad analys med specifik 

mjukvara

• Möjlighet till framtida flödesförbättring 

genom samordning med analyspaket 

för luftvägsbakterier

• Generellt något lägre känslighet

• Tydligt sämre känslighet för MPV –

vi kommer köra in-house parallellt

• Lägre känslighet för coronavirus

• Särskiljer inte coronavirus OC43 och 

HKU1

• Längre analystid

Slutsats

Allplex-tekniken

Fördelar och nackdelar med AllplexIntroduktion
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Vid jämförelse av antal positiva fynd före och efter införandet av Allplex ses en 

minskning för de flesta analyser, förutom rhinovirus. Olika luftvägsvirus kan dock 

variera från år till år och resultatet bör därför ses i ljuset av detta. 

• För rhinovirus bedöms skillnaderna bero på bättre specificitet och känslighet för 

Allplex.

• För enterovirus beror skillnaderna sannolikt på bättre specificitet för Allplex.

• För MPV, som fortfarande körs parallellt med in-house metoden, är det tydligt att   

Allplex inte kan fånga upp lika stor andel positiva fynd. 
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Figur 1. Antalet remisser för utökad diagnostik av luftvägsvirus som inkommit till 
Karolinska universitetslaboratoriet från 2010-2017

Figur 2. Skillnader i arbetsflöde mellan Allplex och in-house i antal PCR-mixar, analystid, antal 
körningar, antal kontroller och resultatbedömning.

Figur 3. Allplex MuDTTM teknik – https://www.youtube.com/watch?v=HEB_sHZxN7k

Figur 4. Positiva fynd för alla luftvägsvirus (utom influensa/ RS, 
samt MPV) som diagnostiserats på Karolinska Universitets-
laboratoriet v46 2017 - v16 2018 (högsäsong) då Allplex införts 
jämfört med v46 2016 - v16 2017 då diagnostik utfördes med in-
house-PCR. 

Figur 5. Positiva fynd för MPV v46 
2017 - v16 2018 då Allplex införts 
jämfört med v46 2016 - v16 2017.
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