
Praktisk handledare: Samantha Sjöstedt 
Adress: Laboratoriemedicin Västernorrland, Sundsvalls sjukhus, 85186 Sundsvall 
E-post: samantha.sjostedt@lvn.se 

Examinator: Anneli Stavreus-Evers     
Adress: Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala  
telefon: 018- 611 28 31 
E-post: anneli.stavreus-evers@kbh.uu.se  

 

 

Institutionen för kvinnors och barns hälsa 

Biomedicinska analytikerprogrammet 

Examensarbete 15 hp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation of an automated multiplex real-time RT-PCR assay for rapid detection of 

Influenza A and B viruses 

Sandra Broddesson



2 

 

 

ABSTRACT 

Influenza is a viral infection that affects global health and economy with its endemic and 

sometimes pandemic spread. Rapid detection of Influenza viruses enables antiviral use and 

can bring financial savings. It is also essential for the global surveillance of prevalent 

Influenza strains. RT-PCR is considered the most specific and sensitive method for detection 

of Influenza, but Influenza mutates at a high rate and it is therefore crucial that RT-PCR 

methods are updated regularly. 

    In 2014, Cepheid released their Xpert Flu/RSV XC assay, which can detect Influenza A 

and B and RSV by multiplex RT-PCR in approximately one hour. The aim of this study was 

to evaluate this assay at Laboratoriemedicin Västernorrland by using the laboratory’s previous 

PCR assay for detection of Influenza viruses as reference method. 

    Real-time RT-PCR was used to compare Xpert Flu/RSV XC to the reference method. A 

dilution series was performed to estimate the methods’ PCR efficiencies and precision was 

calculated from quadruplicates of a positive control sample. Clinical specimens (n=42) were 

used to evaluate the diagnostic sensitivity and specificity of Xpert Flu/RSV XC. Objective 

statistical analysis of PCR data was performed and discussed. 

    The Xpert Flu/RSV XC was equivalent to the reference method and demonstrated high 

diagnostic sensitivity and specificity. Estimated PCR efficiencies were however low.  

    With the introduction of Xpert Flu/RSV XC to the laboratory follows many potential 

benefits, primarily in form of a simplified pre analytical procedure and a shortened analysis 

time. The Xpert Flu/RSV XC assay enables fast diagnosis of Influenza infection. 

 

Keywords: H7N9, PCR efficiency, respiratory viral infection, shortened analysis time, 

statistical analysis, Xpert Flu/RSV XC.  
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INTRODUKTION 

Influensa är en virusinfektion som drabbar luftvägarna med de typiska symtomen halsont, 

hosta, hög feber samt muskel- och huvudvärk. Komplikationer till följd av influensainfektion, 

så som pneumoni orsakad av själva influensaviruset eller av en sekundär bakterieinfektion, 

kan ge upphov till livshotande tillstånd och dödsfall1 [1]. Särskilt utsatta är riskgrupperna 

äldre, barn, immunsupprimerade, gravida och personer med underliggande sjukdomar. 

Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att den återkommande säsongsinfluensan 

årligen orsakar 3-5 miljoner fall av svår sjukdom och 250-500 000 dödsfall över hela 

världen2. Influensa påverkar världen även ur ett finansiellt perspektiv; med influensa följer en 

ekonomisk belastning på samhället till följd av exempelvis sjukvårdskostnader och frånvaro 

från arbete och skola2 [2]. 

 

Influensaviruset är höljeförsett med ett segmenterat genom bestående av minussträngad, 

enkelsträngad ribonukleinsyra (’single stranded ribonucleic acid’, ssRNA) och tillhör familjen 

Orthomyxoviridae. Till virusfamiljen hör tre typer av influensavirus, A, B och C, varav endast 

typ A och B orsakar signifikant sjukdom hos människor. Indelningen i influensatyperna A och 

B baseras på skillnader i virusens matrixprotein, nukleoprotein och membranprotein. 

Matrixprotein bildar ett lager mellan virusets hölje och kapsidens nukleoproteiner och har en 

betydande roll för virusets struktur; membranproteinet bildar en protonkanal i virusets hölje 

och underlättar avkapslingen som sker under virusreplikation. I höljet finns också två 

glykoproteiner som sticker ut på virusets yta, nämligen hemagglutinin (HA) och neuraminidas 

(NA). Influensa A delas vidare in i subtyper baserat på skillnader i dessa glykoproteiner; 

hittills har 18 HA- och 11 NA-antigen identifierats vilka kan särskiljas serologiskt [3]. 

 

Influensavirus har en hög mutationshastighet vilket leder till att dess ytstruktur förändras 

kontinuerligt; viruset kan undergå mindre och/eller större antigenförändringar. Mutationer i 

HA- och NA-generna hos influensavirus resulterar i mindre antigenförändringar, ’antigenic 

drift’, och möjliggör upprepade utbrott av influensainfektion. Större antigenförändringar, 

                                                 

1 Cdc.gov. Flu Symptoms & Severity| Seasonal Influenza (Flu) | CDC [Internet]. 2015 [citerad 7 maj 2015]. Tillgänglig via: 

http://www.cdc.gov/flu/about/disease/symptoms.htm 
2 Who.int. WHO | Influenza (Seasonal) [Internet]. 2015 [citerad 7 maj 2015]. Tillgänglig via: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/en/ 
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’antigenic shift’, förekommer endast hos influensa A och orsakar ibland pandemier. Vid 

’antigenic shift’ sker en omsortering av HA- och NA-gensegment från olika 

influensavirusstammar, inklusive svin- eller fågelstammar, vilket leder till att nya 

kombinationer av HA och NA uppkommer. Den föränderliga antigeniciteten hos 

influensavirus säkerställer immunologisk naivitet och infektionsmottaglighet hos en 

population, vilket möjliggör återkommande säsongsinfluensor såväl som pandemier. 

 

Förekomsten av influensavirus är global; epidemier av återkommande influensainfektion, 

säsongsinfluensa, drabbar samhällen årligen medan pandemier sker mindre frekvent. Av de 

olika HA- och NA-subtyperna har endast 3 olika HA-subtyper (H1, H2 och H3) och 2 olika 

NA-subtyper (N1 och N2) orsakat säsongsinfluensor och pandemier [4]. Exempel på 

inträffade influensapandemier är Spanska sjukan (H1N1, 1918), Asiaten (H2N2, 1957), Hong 

Kong-influensan (H3N2, 1967) och Svininfluensan (H1N1, 2009). Pandemiska influensavirus 

etableras ett par år efter pandemins slut som säsongsinfluensa, genom att utkonkurrera de 

tidigare cirkulerande influensavirustyperna3. Vilka specifika influensavirusstammar som 

cirkulerar under en säsongsinfluensa förändras varje år och speglar populationens 

immunologiska naivitet under just den perioden. Under influensasäsongen 2014-2015 

dominerade influensa B och influensa A(H3N2)4. 

    I mars 2013 upptäcktes att en ny subtyp av influensa A-virus, H7N9, infekterat människor i 

Kina5. De flesta patienter som insjuknat har blivit allvarligt sjuka6; i februari 2015 fanns 571 

laboratoriebekräftade fall av infektion med influensa A(H7N9)-virus varav 212 dödsfall7. 

Influensa A(H7N9)-virus anses ha pandemisk potential [4]. Världshälsoorganisationen 

(WHO) och dess medlemsländer övervakar situationen och är uppmärksamma på relevanta 

händelser, exempelvis mutationer som kan leda till ökad virulens eller minskad känslighet 

mot antivirala läkemedel8. 

                                                 

3 Folkhalsomyndigheten.se. Influensa — Folkhälsomyndigheten [Internet]. 2015 [citerad 7 maj 2015]. Tillgänglig via: 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/influensa-/ 
4 Folkhälsomyndigheten. Influensarapport för vecka 16, 2015. 
5 Cdc.gov. Avian Influenza A (H7N9) Virus | Avian Influenza (Flu) [Internet]. 2015 [citerad 29 april 2015]. Tillgänglig via: 

http://www.cdc.gov/flu/avianflu/h7n9-virus.htm 
6 Who.int. WHO | Avian influenza A(H7N9) virus [Internet]. 2015 [citerad 9 maj 2015]. Tillgänglig via: 

http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/influenza_h7n9/en/ 
7 WHO. Risk Assessment of human infections with avian influenza A(H7N9) virus, 2015-02-23. 
8 WHO. Overview of the emergence and characteristics of the avian Influenza A(H7N9) virus, 2013-05-31. 
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Tidig diagnos av influensainfektion kan möjliggöra insättandet av antivirala läkemedel för de 

patienter som behöver det och på samma gång minska onödig användning av antibiotika [5]. 

En tidig diagnos kan åtföljas av en minskad kostnad för vården tack vare att färre 

laboratorietester beställs och att tiden till patientens utskrivning från vården förkortas [5]. 

Patienter som vårdas vid sjukhus, av andra anledningar än influensainfektion, tillhör ofta 

någon av de tidigare nämnda riskgrupper som löper större risk för influensarelaterade 

komplikationer; snabb diagnos är därför också viktigt för att upptäcka och begränsa 

nosokomial smittspridning [6]. Vidare är diagnostisering av influensainfektion grundläggande 

för den epidemiologiska övervakningen av influensavirus9. Denna övervakning ger kunskap 

om cirkulerande och uppkommande influensastammar och har flera fördelar, till exempel för 

produktion av influensavaccin eller för utveckling av laboratoriediagnostik10. 

    För att diagnostisera infektion och identifiera cirkulerande och uppkommande 

influensastammar krävs adekvat laboratoriemetodik. Reverse transcriptase Polymerase chain 

reaction (RT-PCR) är en specifik och sensitiv metod för detektion av influensavirus [7]. 

Vanliga målgener för detektion av influensa A och B med RT-PCR är matrixgenen eller 

nukleoproteingeneh; för att ’subtypa’ influensa A nyttjas målgenerna HA och NA. På grund 

av influensavirusets mutationshastighet krävs kontinuerlig tillsyn över använda ’primers’ och 

prober då ackumulerade mutationer kan leda till reducerad analytisk sensitivitet [8]. 

    Influensavirus A och B samt subtyper av HA och NA kan detekteras enskilt eller med 

multiplex metodik; det senare innebär att flera olika målgener amplifieras samtidigt i en enda 

PCR-reaktion med hjälp av flera uppsättningar ’primers’ och prober och flera detekterande 

fluorescenskanaler [9]. Genom att amplifiera flera målgener på en och samma gång får man ut 

mer information från en enda analys11. Studier har visat att multiplex realtids-RT-PCR kan 

vara en bra metod för snabb screening av influensavirus [10]. 

 

                                                 

9 WHO global Influenza surveillance network. Manual for the laboratory diagnosis and virological surveillance of Influenza. 

2011. 
10 Ecdc.europa.eu. Global influenza surveillance and virus sharing [Internet]. 2015 [citerad 7 maj 2015]. Tillgänglig via: 

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/epidemiological_data/Pages/global_influenza_surveillance.aspx 
11 Vaishnavi C. Infections of the gastrointestinal system. New Delhi: Jaypee Brothers; 2013. 
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I december 2014 släppte molekylärdiagnostikföretaget Cepheid sin Xpert Flu/RSV XC på 

marknaden12. Xpert Flu/RSV XC (Cepheid) detekterar influensa A och B samt Respiratoriskt 

syncytialvirus (RSV) kvalitativt med automatiserad multiplex realtids-RT-PCR. I ett slutet 

system sker RNA-extraktion, omvänd transkription, amplifiering och detektion13. 

Analyssystemet består av en engångskassett, Xpert Flu/RSV XC, med tillhörande instrument, 

GeneXpert Dx System. Xpert Flu/RSV XC:s användbarhet i rutindiagnostik har testats och 

diskuterats av andra författare [11]. 

    Xpert Flu/RSV XC består av flera bearbetningskamrar, som innehåller nödvändiga reagens 

för att samtliga reaktioner ska kunna ske, och ett reaktionsrör där amplifiering och detektion 

sker13. I kassettens mitt sitter en roterande ventil som möjliggör transport av vätskor till olika 

bearbetningskamrar och till reaktionsröret. Inga kontroller behöver tillsättas vid analys; i 

kassetten finns en ’Sample Processing Control’ (SPC) som kontrollerar extraktionsprocessen 

och eventuell förekomst av PCR-inhibition, samt en ’Probe Check Control’ (PCC) som bland 

annat kontrollerar att prober är intakta och att det finns reagens i kassetten13. 

    GeneXpert Dx System består av 4 komponenter. En rotor vrider den roterande ventilen i 

kassetten och möjliggör åtkomst till de olika kamrarna i kassetten; en pistong förflyttar vätska 

mellan ventilen och olika kammare14. Ultraljud lyserar provmaterial under extraktionsfasen14. 

Amplifiering och detektion utförs av I-CORE-modulen; under amplifiering värmer och kyler 

I-CORE-modulen innehållet i reaktionsröret med hjälp av keramiska plattor och en fläkt14. Ett 

optiskt system integrerat i I-CORE-modulen exciterar och detekterar fluorescerande 

molekyler i 6 fluorescenskanaler14. Temperaturerna under termocyklerna regleras av 

instrumentets programvara14. 

 

Vid laboratoriemedicin Västernorrland analyserades influensaprover med singelplex metodik 

där detektion av influensa A, influensa B och influensa A(H1N1)pdm09 ingick i en 

analyspanel. Med denna metod analyserades influensaprover i ’batcher’ en gång om dagen 

och enbart på vardagar, vilket kunde innebära längre svarstid om ett prov kom in på 

                                                 

12 Cepheid.com. Cepheid Receives FDA Clearance for Xpert Flu/RSV XC (NASDAQ:CPHD) [Internet]. 2015 [citerad 25 

May 2015]. Tillgänglig via: http://ir.cepheid.com/releasedetail.cfm?releaseid=884696 
13 Cepheid. Xpert Flu/RSV XC Kit Insert. 301-2904 Rev. A Augusti 2014. 
14 Cepheid. GeneXpert Dx System Operator Manual Sofware. Version 2.1. 300-5990 Rev. A.1. 
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eftermiddagen15. För RNA-extraktion användes extraktionsinstrumentet MagNA Pure 

Compact med tillhörande extraktionskit från Roche. För amplifiering och detektion av 

matrixgenen hos influensa A respektive B, samt HA-genen i H1N1, användes ’primers’ och 

prober tillsammans med Superscript® III Platinum® One-Step Quantitative RT-PCR System 

with ROX från Invitrogen och realtids-PCR-instrumentet LightCycler 2.0 från Roche. 

QIAgility pipetteringsrobot från Qiagen användes för pipettering av mastermix och eluat. 

    Med införandet av GeneXpert och Xpert Flu/RSV XC inför influensasäsongen 2014-2015 

fanns förhoppningar om att handhavandet för analys av influensaprover skulle förenklas och 

att analysen skulle bli tillgänglig dygnet runt, vilket skulle innebära att analys av 

influensavirus kunde ske även på jourtid och att svarstiderna för influensaprover skulle 

förkortas. För att utvärdera prestandan hos Xpert Flu/RSV XC användes laboratoriets tidigare 

metod som referensmetod. 

     

Syftet med studien var att utvärdera en ny PCR-metod för detektion av influensa A och B vid 

Laboratoriemedicin Västernorrland, nämligen Xpert Flu/RSV XC. Prestandan hos Xpert 

Flu/RSV XC har utvärderats med avseende på parametrarna PCR-effektivitet, precision samt 

diagnostisk sensitivitet och specificitet. 

 

MATERIAL OCH METOD 

Etisk granskning 

Etiskt godkännande krävdes ej då studien innefattade mikroorganismer som användes i 

metodutvecklingssyfte. 

 

Material 

Provmaterial 

Kliniska prover (n=43) användes för utvärdering av diagnostisk sensitivitet och specificitet 

hos Xpert Flu/RSV XC. Studien bestod till större del av icke-frusna kliniska prover som 

inkom till Laboratoriemedicin Västernorrland under perioden 12/1 2015 till 24/2 2015, vilka 

                                                 

15 Laboratoriemedicin Västernorrland, Sundsvalls sjukhus, Sundsvall. Provtagningsanvisning, Influensa PCR NPH-sekret, 

dokumentnummer P212 utgåva 10.  
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förvarats i kyl (2-8 °C) mellan 0-29 dagar innan analys. Proverna utgjordes av 

nasopharynxaspirat (n=19) eller nasopharynxsekret (n=15) från patienter med 

influensasymtom. En mindre del av det analyserade provmaterialet omfattade frysta 

nasopharynxaspirat (n=9), 4 st påvisade mot influensa A och 5 st påvisade mot influensa B, 

som under perioden 30/4 2012 till 29/1 2013 inkommit till laboratoriet och efter analys i 

rutindiagnostik frusits in i -70 °C. 

    För skattning av parametrarna precision och PCR-effektivitet användes positiva kontroller, 

vilka bestod av poolade kliniska prover påvisade mot influensa A eller influensa B. Dessa 

kontroller förvarades i -70 °C och tinades i kyl innan analys. 

 

’Primers’ och prober 

För analys av influensavirus med referensmetoden fanns dokumenterade ’primer’- och 

probsekvenser (se tabell 1). För influensa A fanns två ’reverse primers’ på grund av 

observerade variationer i målsekvensen hos cirkulerande influensastammar från tidigare år. 

Av samma anledning fanns två prober för detektion av matrixgenen hos influensa B. Proberna 

som användes var TaqMan-prober inmärkta med reportern FAM och quenchern TAMRA. 

    Xpert Flu/RSV XC har 6 fluorescenskanaler varav 3, A1, A2 och A3, används för detektion 

av influensa A-stammar13. ’Primers’ och prober i A1-kanalen var 100 % homologa till 

humana influensa A-stammar; ’primers’ och prober i A2-kanalen var >95 % homologa till 

aviära influensa A-stammar och ungefär 80 % homologa till humana influensa A-stammar13. I 

A3-kanalen detekterades HA-genen hos influensa A H7N913. Detektion av influensa B skedde 

i en fjärde fluorescenskanal. Utökad information om ’primer’- och probsekvenser och om 

probernas fluorescensinmärkning kunde inte erhållas från tillverkaren. 
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Tabell 1. ’Primers’ och prober för analys av influensa A och influensa B med referensmetod. 

Målgen ’Primer’/prob Sekvens 

Influensa A-matrix infAM-151 F 5'-CAT GGA ATG GCT AAA GAC AAG ACC-3' 

 infAM-397 R 5'-AAG TGC ACC AGC AGA ATA ACT GAG-3' 

 H1N1-mix R 5'-AAG TGC ACC AGT TGA ATA GCT TAG-3' 

 infAM-245 P 5'-6-FAM-CTG CAG CGT AGA CGC TTT GTC CAA 

AAT G-TAMRA-3' 

Influensa B-matrix F2-B 5'-GAA GGA ATT GCA AAG GAT GTA ATG G-3' 

 R2-B 5'-AAC AAA TTG AAA GAA TCT GAA ATG GTT C-3' 

 P3-B 5'-6-FAM-ACA AGA GCT GAA TTT CCC ATA GAG 

CTC TGC TTT AG-TAMRA-3' 

 P4-B P 5'-6-FAM-ACA AGA GCT GAA TTT CCC ATG GAG 

CTC TGC-TAMRA-3' 

F=’forward primer’; R=’reverse primer’; P=prob. 

 

Utförande 

Konstruktion av spädningsserie för beräkning av PCR-effektivitet 

En positiv kontroll påvisbar mot influensa A späddes i 10-potenssteg med steril NaCl i en 

spädningsserie om 3 spädningar. Spädningsserien tillsammans med den ursprungliga 

kontrollen analyserades med referensmetoden och med Xpert Flu/RSV XC. 

 

Singelplex realtids-RT-PCR med referensmetod 

Prover blandades på vortex i 10 s. Till 300 µL prov tillsattes 100 µL MagNA Pure Bacteria 

Lysis Buffer (Roche). Ur de lyserade proverna extraherades RNA med MagNA Pure Compact 

Nucleic Acid Isolation Kit I (Roche) i instrumentet MagNA Pure Compact (Roche) enligt 

’kit’-instruktioner16. Protokollet som användes till extraktionen var DNA_Bacteria_V3_2, och 

eluatvolymen sattes till 50 µL. 

 

                                                 

16 Roche. MagNA Pure Compact Nucleic Acid Isolation Kit I. Version 13. 
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Realtids-RT-PCR utfördes med Superscript® III Platinum® One-Step Quantitative RT-PCR 

System with ROX (Invitrogen) i instrumentet LightCycler 2.0 (Roche). 

    Reaktionsmix till influensa A förbereddes genom att i sterila 1,5 mL kryorör blanda 500 µL 

Reaction Mix with ROX (Invitrogen), 115 µL nukleasfritt vatten, 25 µL av varje ’primer’ (20 

µM), och 10,5 µL prob (20 µM). Reaktionsmix till influensa B förbereddes på liknande sätt 

genom att blanda 500 µL Reaction Mix with ROX (Roche), 98 µL nukleasfritt vatten, samt 45 

µL av varje ’primer’ (20 µM) och 6 µL av varje prob (10 µM). Se tabell 1 för använda 

’primers’ och prober. 

    Brukslösning av bovint serumalbumin (BSA) förbereddes genom att späda 10 µL av 10 % 

BSA-lösning (Merck Millipore) med 290 µL nukleasfritt vatten i ett sterilt 0,5 mL kryorör. 

    För detektion av matrixgenen hos influensa A respektive B, blandades mastermix i 2 sterila 

1,5 mL kryorör med en slutlig volym på 15 µL. I rören tillsattes 14 µL av respektive 

reaktionsmix, 0,4 µL Superscript® III RT/Platinum® Taq-mix (Invitrogen) samt 0,6 µL 

brukslösning av BSA. 

    Med QIAgility pipetteringsrobot (Qiagen) tillsattes 15 µL mastermix och 5 µL eluat till 

kapillärer (Roche). På varje kapillär sattes sedan lock med hjälp av ’capping tool’ (Roche). 

Kapillärerna placerades i kapillärkarusell (Roche) och centrifugerades (LC Carousel 

Centrifuge 2.0, Roche) enligt centrifugens förinställda program. 

 

Parametrarna för RT-PCR inkluderade 15 min vid 50 °C för omvänd transkription, 2 min vid 

95 °C för aktivering av Taq-polymeras, följt av 45 cykler av amplifiering vid 95 °C i 5 s och 

60 °C i 1 min. Fluorescenssignaler detekterades i slutet av varje cykel. 

 

Multiplex realtids-RT-PCR med Xpert Flu/RSV XC och GeneXpert Dx System (Cepheid) 

Prover blandades på vortex i 10 s. Med ’kit’-medföljande engångspipett pipetterades 300 µL 

prov ned i Xpert Flu/RSV XC-kassetten. Kassetten analyserades med GeneXpert Dx System 

enligt bruksanvisning från tillverkaren13. 

 

Tolkning av analyssvar 

Vid analys med referensmetoden tolkades samtliga analyssvar enligt samma kriterier, 

oberoende av huruvida influensa A eller B analyserades; för att tolkas som positivt skulle 
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provet uppvisa en amplifieringskurva som höjde sig markant över baslinjen med ett ’cycle 

threshold’-värde (Ct-värde) som ej överskred 40 cykler. Om dessa kriterier inte uppfylldes 

tolkades provet som negativt. 

    Mjukvaran tillhörande Xpert Flu/RSV XC och Genexpert Dx System tolkade proverna 

utifrån uppmätta fluorescenssignaler och inbyggda algoritmer och besvarade analyser med 

’Flu A POSITIVE’, ’Flu A NEGATIVE’, ’Flu B POSITIVE’ eller ’Flu B NEGATIVE’. Om 

något gått fel under analysen, exempelvis att SPC eller PCC ej kunnat godkännas av systemet, 

besvarades analyser med ’INVALID’ eller ’ERROR’. 

 

Utvärdering av prestandan hos Xpert Flu/RSV XC 

PCR-effektivitet 

Spädningsserien analyserades med båda metoder; erhållna Ct-värden infogades i en graf där 

x-axeln logtransformerades för att få ett linjärt förhållande mellan den aktuella spädningen 

och motsvarande Ct-värde. Standardkurvor erhölls genom linjär regressionsanalys. PCR-

effektiviteten bestämdes enligt följande samband: 

PCR-effektivitet=(10−1/lutning –1)×100 %17, 

där lutningen, eller regressionskoefficienten, gavs ur regressionsekvationen (y=bx+a) erhållen 

ur standardkurvan. 

    De två metodernas PCR-effektiviteter undersöktes indirekt genom att jämföra 

regressionskoefficienterna som erhölls ur standardkurvorna. Statistiska beräkningar utfördes 

enligt en variant av ’analysis of covariance’ (ANCOVA) beskriven av Burns MJ et al. [12]. 

Ett F-värde beräknades och jämfördes med F-test. F-testet uppskattade om de två beräknade 

varianserna var nog lika varandra med hänsyn till deras respektive frihetsgrader (df). 

Nollhypotesen vid F-test är att två stickprov har samma varians; testet användes här för att 

bedöma sannolikheten att den observerade skillnaden mellan regressionskoefficienterna 

berodde på slumpen och utfördes med 95 % konfidensgrad, vilket motsvarar signifikansnivån 

α=0,05, där ett P-värde<0,05 ansågs statistiskt signifikant. 

 

                                                 

17 Bio-Rad Laboratories. Real-time PCR Applications Guide. 2006. 
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Precision 

De två metodernas precision utvärderades genom att med båda metoder, med avseende på 

influensa A respektive B, analysera kvadruplikat av en positiv kontroll bestående av Influensa 

A-virus samt influensa B-virus. För kvadruplikaten beräknades medelvärde (MV) och 

spridningsmåttet standardavvikelse (SD) för både influensa A och B. För att undersöka om 

det fanns en skillnad i spridning mellan metoderna jämfördes deras varianser med F-test med 

95 % konfidensgrad, där ett P-värde<0,05 ansågs statistiskt signifikant. För att erhålla 

varianserna hos de båda metoderna kvadrerades SD, därpå dividerades den större variansen 

med den mindre och denna kvot analyserades med F-testet. 

 

Sensitivitet och specificitet 

Diagnostisk sensitivitet och specificitet för detektion av influensa A respektive B med Xpert 

Flu/RSV XC beräknades utifrån frekvenstabeller med 2 kolumner och 2 rader. Kolumnerna 

representerade positivt eller negativt resultat med referensmetoden, och raderna 

representerade positivt eller negativt resultat med Xpert Flu/RSV XC. Sensitivitet beräknades 

genom att dividera antalet positiva resultat med Xpert Flu/RSV XC med antalet sant positiva 

resultat enligt referensmetoden. Specificitet beräknades genom att dividera antalet negativa 

resultat med Xpert Flu/RSV XC med antalet sant negativa resultat enligt referensmetoden. 

    För de beräknade sensitiviteterna och specificiteterna bestämdes 95 % konfidensintervall 

med Clopper-Pearsonmetoden. Denna metod används vid binomialfördelade data som inte 

kan normalapproximeras. 

  

RESULTAT 

I denna studie utvärderades prestandan hos Xpert Flu/RSV XC genom att jämföra dess PCR-

effektivitet och precision mot en referensmetod. De positiva kontrollerna som analyserades 

vid bestämning av PCR-effektivitet och precision uppvisade positiva resultat vid analys med 

både referensmetoden och Xpert Flu/RSV XC. Fyrtiotre kliniska prover analyserades i syfte 

att utvärdera diagnostisk sensitivitet och specificitet hos Xpert Flu/RSV XC, varav 1 prov 

exkluderades. Det slutliga antalet patientprover uppgick därför till 42 st. Inga prover som 

analyserades med Xpert Flu/RSV XC uppvisade resultat så som ’INVALID’ eller ’ERROR’, 

och inga prover kunde påvisas mot influensa A(H7N9). 
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Utvärdering av prestandan hos Xpert Flu/RSV XC 

PCR-effektivitet 

PCR-effektiviteten hos Xpert Flu/RSV XC respektive referensmetoden beräknades utifrån 

analys av den spädningsserie som tidigare beskrivits. Erhållna Ct-värden plottades mot den 

aktuella spädningen i en graf med logtransformerade värden av de olika spädningarna längs x-

axeln (se figur 1). Standardkurvor för de båda metoderna erhölls i Microsoft Excel genom 

linjär regression; baserat på de resulterande regressionslinjerna räknades 

regressionsekvationer och determinationskoefficienter (R2-värden) ut av programmet. 

Referensmetoden uppvisade ett R2-värde på 0,970 jämfört med 0,995 för Xpert Flu/RSV XC. 

 

 

Figur 1. Erhållna standardkurvor vid analys av spädningsserie i 10-potenssteg samt ospätt prov. Y-axeln visar 

observerade Ct-värden och x-axeln visar en logtransformerad skala av den aktuella spädningen. Den blå 

streckade regressionslinjen visar referensmetodens standardkurva och den gröna heldragna linjen visar Xpert 

Flu/RSV XC:s. Regressionekvationerna för referensmetoden respektive Xpert Flu/RSV XC erhölls ur Microsoft 

Excel och var y=-4,939x+20,904 respektive y=-3,870x+19,320. 

 

Utifrån standardkurvornas lutningar, det vill säga regressionskoefficienten -4,939 för 

referensmetoden respektive -3,870 för Xpert Flu/RSV XC (se figur 1), kunde metodernas 

PCR-effektiviteter beräknas genom att infoga respektive regressionskoefficient i formeln 
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PCR-effektivitet=10−1/lutning –1. Den beräknade PCR-effektiviteten var för referensmetoden 59 

% och för Xpert Flu/RSV 81 %. 

    För att jämföra standardkurvorna utfördes modifierad ANCOVA och F-test med 95 % 

konfidensgrad. Ingen statistiskt signifikant skillnad kunde visas mellan de två 

standardkurvornas lutningar (P=0,058). 

 

Precision 

För att uppskatta precisionen hos Xpert Flu/RSV jämfört med referensmetoden analyserades 

kvadruplikat av en positiv kontroll vid samma tillfälle med båda metoder, med avseende på 

influensa A och B. MV och SD beräknades utifrån de erhållna Ct-värdena; resultaten av dessa 

beräkningar presenteras som MV±1SD.  För influensa A respektive B beräknades 

referensmetoden ha medelvärden på 31,30±0,36 cykler respektive 28,08±0,32 cykler (se 

tabell 2). Xpert Flu/RSV XC beräknades för samma analyser ha medelvärden på 27,38±0,83 

cykler respektive 26,7±0,83 cykler (se tabell 2). Variansen för respektive analys och metod 

(se tabell 2) beräknades genom att kvadrera SD. 

    F-test utfört med 95 % konfidensgrad visade att det inte fanns någon statistiskt signifikant 

skillnad mellan de observerade varianserna, varken med avseende på influensa A (P=0,10) 

eller influensa B (P=0,076). 

 

Tabell 2. Precisionen hos Xpert Flu/RSV XC och referensmetoden. För respektive metod 

visas medelvärdet av fyra erhållna Ct-värden ± en standardavvikelse för analys av influensa A 

samt B. Den beräknade variansen för respektive analys visas också. 

 Referensmetod Xpert Flu/RSV XC  

 (MV ± 1SD) Varians  (MV ± 1SD) Varians P-värdea) 

Influensa A 31,30±0,36  0,1296 27,38±0,83 0,6889 0,10 

Influensa B 28,08±0,32  0,1024 26,7±0,83 0,6889 0,076 

MV=medelvärde; SD=standardavvikelse. 

a)P-värdet som erhölls vid F-test av metodernas varianser. 
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Sensitivitet och specificitet 

Totalt 42 kliniska prover användes för att beräkna diagnostisk sensitivitet och specificitet för 

Xpert Flu/RSV XC. Av de 42 proverna analyserades hälften av dem samma dag med båda 

metoder. Resterande 21 prover analyserades först med Xpert Flu/RSV XC varpå analys med 

referensmetod skedde efter förvaring i kyl 8-29 dagar. Sensitivitet och specificitet beräknades 

med avseende på både influensa A respektive B och 95 % konfidensintervall bestämdes (se 

tabell 3 och 4). Sensitiviteten vid analys av influensa A med Xpert Flu/RSV XC beräknades 

till 100 % (se tabell 3). Specificiteten för influensa A beräknades även den vara 100 % (se 

tabell 3). 

 

Tabell 3. Sensitivitet och specificitet hos Xpert Flu/RSV XC med avseende på influensa A 

jämfört med referensmetod. Konfidensintervall redovisas inom parentes. 

Totalt antal 

analyserade 

prover 

Antal prover analyserade med 

Xpert Flu/RSV XC med resultat: 

Sensitivitet 

(95 % CI) 

Specificitet 

(95 % CI) 

SP FP SN FN 

42 19 0 23 0 100 % 

(82,4-100 %) 

100 % 

(85,2-100 %) 

SP=sant positiv; FP=falskt positiv; SN=sant negativ; FN=falskt negativ; CI=konfidensintervall. 

 

Likaså vid analys av influensa B med Xpert Flu/RSV XC beräknades både sensitiviteten och 

specificiteten till 100 % (se tabell 4). 

 

Tabell 4. Sensitivitet och specificitet hos Xpert Flu/RSV XC med avseende på influensa B 

jämfört med referensmetod. Konfidensintervall redovisas inom parentes. 

Totalt antal 

analyserade 

prover 

Antal prover analyserade med 

Xpert Flu/RSV XC med resultat: 

Sensitivitet 

(95 % CI) 

Specificitet 

(95 % CI) 

SP FP SN FN 

42 13 0 29 0 100 % 

(75,3-100 %) 

100 % 

(88,1-100 %) 

SP=sant positiv; FP=falskt positiv; SN=sant negativ; FN=falskt negativ; CI=konfidensintervall. 
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DISKUSSION 

Diagnostisering av influensavirusinfektion möjliggör epidemiologisk övervakning av 

cirkulerande och uppkommande influensastammar10, och en tidig diagnos medför att rätt 

behandling kan sättas in hos patienten och att kostnaderna för sjukvården kan minska [5]. 

Syftet med denna studie var att utvärdera RT-PCR-metoden Xpert Flu/RSV XC för detektion 

av influensa A och B vid Laboratoriemedicin Västernorrland. Resultaten i denna studie visade 

att Xpert Flu/RSV XC hade en PCR-effektivitet på 81 % medan referensmetoden hade en 

PCR-effektivitet på 59 %. Statistiska tester kunde inte visa på någon signifikant skillnad 

varken mellan metodernas PCR-effektivitet eller precision. Xpert Flu/RSV XC beräknades ha 

hög sensitivitet (100 %) och specificitet (100 %). 

 

Detektion av influensavirus kan ske med flera olika metoder där antingen själva viruset eller 

patientens immunsvar mot virusinfektionen påvisas [13]. Detektion av influensavirusets 

nukleinsyra med RT-PCR anses vara en snabb, specifik och sensitiv metod [13,14]. Viruset 

kan även detekteras med virusodling där patientprover odlas i cellkultur och den cytopatogena 

effekten studeras. Virusodling har hög sensitivitet men är tidskrävande [7,13]. Detektion av 

virusantigen är möjligt med immunspecifika metoder, däribland finns så kallade ’point of 

care’ (POC)-tester [7,13,15,16]. POC-tester har uppvisat varierande sensitivitet och 

specificitet [7,16], deras användbarhet är som störst under pågående influensasäsong då 

prevalensen av influensa är hög och risken för falskt positiva svar är minskad [13]. 

Serologiska analyser (detektion av patientens immunsvar) kan utföras men rekommenderas 

inte som diagnostiska tester18. Vilken analysmetod som passar ett laboratorium bäst beror på 

dess storlek och kapacitet [13,15]. RT-PCR har blivit den föredragna metoden vid många 

laboratorier [15]. 

    RT-PCR kan utföras singelplext eller multiplext. Multiplex PCR jämfört med singelplex 

sådan har flera fördelar. Exempelvis krävs en mindre mängd templat vid multiplex PCR vilket 

är fördelaktigt om mängden provmaterial är begränsad. Dessutom kan ekonomiska vinster 

                                                 

18 Cdc.gov. Influenza Symptoms and the Role of Laboratory Diagnostics | Health Professionals | Seasonal Influenza (Flu) 

[Internet]. 2015 [citerad 11 May 2015]. Tillgänglig via: 

http://www.cdc.gov/flu/professionals/diagnosis/labrolesprocedures.htm 
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göras i och med att reagensåtgången minskas samt att ’hands on’-tiden, det vill säga den tid 

av en analys som kräver manuell hantering, förkortas19 [17]. 

    Multiplex PCR har dock en del potentiella problem. Flera olika ’primers’ och prober i en 

och samma reaktion kan leda till reducerad analytisk sensitivitet [17]. Prober måste 

kombineras så att de är kompatibla med varandra20, vilket innebär att våglängderna hos de 

fluorescerande molekylerna ska vara skilda från varandra så att fluorescensen i en kanal inte 

”spiller över” i en annan kanal då detta kan leda till falskt positiva resultat [17]. Om 

dubbelinfektion av de patogener som ingår i den multiplexa metoden är möjlig är det också 

viktigt att undersöka om konkurrens förekommer, ett av templaten kan gynnas under 

amplifiering vilket kan leda till falskt negativa resultat för andra templat [17]. 

 

Xpert Flu/RSV XC är en multiplex metod och har därför en del fördelaktiga egenskaper till 

följd av detta. Utöver dessa egenskaper finns även andra fördelar, däribland att Xpert 

Flu/RSV XC minimerar risken för kontamination mellan prover eftersom varje kassett är ett 

slutet system13. Metoden har dessutom ett enkelt handhavande med kort ’hands on’-tid och 

tack vare dess ’random access’, som innebär att prover inte behöver samlas ihop och 

analyseras i ’batcher’, har metoden hög tillgänglighet. Dessa egenskaper medför att analys av 

influensaprover vid Laboratoriemedicin Västernorrland kommer att kunna ske oftare21. Xpert 

Flu/RSV XC har därtill kort analystid och ett positivt svar kan levereras redan efter 40 

minuter22. Laboratoriemedicin vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköpings län har sedan de tog in 

metoden i rutindiagnostik förkortat sina svarstider med nästan 10 timmar23. 

    En nackdel med Xpert Flu/RSV XC är att det inte har kunnat erhållas någon information 

om hur företaget handskas med problemet att influensavirus muterar. För referensmetoden 

fanns dokumenterade sekvenser för använda ’primers’ och prober och vid observerade 

variationer i de motsvarande målgenerna hos cirkulerande stammar uppdaterades sekvenserna 

av tillverkarna, varpå laboratoriet informerades om de nya sekvenserna via mail. Hur, eller 

                                                 

19 Mackay I. Real-time PCR in microbiology. Norfolk, UK: Caister Academic; 2007. 
20 Qiagen. Checklist for multiplex, real-time PCR. Tillgänglig via: 

https://www.qiagen.com/se/resources/resourcedetail?id=aa85b2dd-3ef5-4a0b-b4cc-ac18fd056cb0&lang=en 
21 Laboratoriemedicin Västernorrland, Sundsvalls sjukhus, Sundsvall. Validering/verifiering metod, Influensa/RSV 

GeneXpert verifiering, dokumentnummer 10665 utgåva 1. 
22 Cepheid.com. Cepheid | Xpert Flu/RSV XC [Internet]. 2015 [citerad 11 May 2015]. Tillgänglig via: 

http://www.cepheid.com/en/cepheid-solutions-uk/clinical-ivd-tests/critical-infectious-diseases/xpert-flu-rsv-xc 
23 Dobric J. Molekylärdiagnostik dygnet runt. Laboratoriet. 2015;2:22-3. 
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överhuvudtaget om, Cepheid övervakar och hanterar observerade variationer för att kunna se 

över sina ’primers’ och prober har inte kommit till kännedom ännu. 

 

PCR-effektiviteten uppskattades i denna studie genom att konstruera en standardkurva för 

respektive metod, varpå beräkningar utfördes utifrån dessa. Xpert Flu/RSV XC beräknades ha 

en PCR-effektivitet på 81 % medan referensmetodens PCR-effektivitet beräknades till 59 %. 

Referensmetoden uppvisade en något sämre linjäritet än vad Xpert Flu/RSV XC gjorde, med 

ett R2-värde på 0,970 jämfört med 0,995 för Xpert Flu/RSV XC. 

    Ett R2-värde >0,98 och en PCR-effektivitet mellan 90-105 % är mått på att PCR-reaktionen 

är robust och reproducerbar17. R2-värdet ger ett mått på huruvida PCR-effektiviteten varierar 

för olika koncentrationer av startmaterial17. Teoretiskt sett dubbleras mängden PCR-produkt i 

en PCR-reaktion för varje amplifieringscykel, detta motsvarar en PCR-effektivitet på 100 

%17. I praktiken finns dock flera faktorer som kan påverka amplifieringsprocessen och orsaka 

en lägre eller högre effektivitet24. Exempel på en del sådana faktorer är det amplifierade 

templatets längd, probernas kvalitet eller mastermixens proportionella sammansättning. Ett 

för långt templat ger lägre effektivitet24, likaså gör en för hög koncentration av ’primers’ i 

mastermixen då det kan leda till uppkomst av ’primer-dimers’, vilket ger en ospecifik 

amplifiering av ’primers’ som hybridiserat till varandra24. På grund av mängden potentiella 

felkällor är det är svårt att säga om och i så fall till hur stor grad någon av dessa faktorer kan 

ha spelat in i denna studie. 

    Ett vanligt förekommande sätt att utvärdera metoder på är att jämföra standardkurvor 

visuellt [12]. I denna studie användes istället ett objektivt statistiskt test för detta ändamål. 

Eftersom PCR-effektiviteten beräknades ur regressionskoefficienten i en standardkurva var 

det möjligt att indirekt jämföra de två metodernas PCR-effektiviteter med en variant av 

ANCOVA [12]. I denna utvärdering bestämdes också precisionen hos Xpert Flu/RSV XC och 

referensmetoden, där kvadruplikat av en positiv kontroll analyserades och variansen mellan 

metoderna jämfördes med F-test. Utvärderingen visade att Xpert Flu/RSV XC var likvärdig 

med referensmetoden då statistiska analyser av metodernas regressionskoefficienter och 

                                                 

24 Bio-rad.com. Real-Time PCR Doctor | Gene Expression/Quantification Experiments | Applications & Technologies | Bio-

Rad [Internet]. 2015 [citerad 7 maj 2015]. Tillgänglig via: http://www.bio-rad.com/en-se/applications-technologies/real-time-

pcr-doctor-gene-expression-quantification-experiments#assay_design 
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varianser inte kunde påvisa någon signifikant skillnad. Samtliga beräknade P-värden hamnade 

dock nära den uppsatta signifikansnivån α=0,05 (analys av regressionskoefficienter: P=0,058; 

jämförelse av precision: P=0,10 för influensa A, P=0,076 för influensa B). Om 

provunderlaget hade utökats genom att analysera flera spädningar och flera replikat hade den 

statistiska säkerheten kunnat ökas och andra resultat eventuellt påvisats. 

    Analys av PCR-data är ett problemområde då det saknas samstämmighet kring hur PCR-

experiment ska utföras och tolkas och som följd har ingen enskild metod fått allmän acceptans 

[18,19]. Ofta saknas statistisk och/eller experimentell utvärdering av de 

datainsamlingsmetoder som använts vid experimenten [19]. Testet som använts i denna studie 

är möjligen inte det mest lämpliga testet för denna typ av data. Testet utgår från att data är 

normalfördelade, men vid icke-normalfördelade data kan det vara lämpligt att istället använda 

icke-parametriska tester så som Kruskal-Wallis test25. 

 

För att utvärdera diagnostisk sensitivitet och specificitet hos Xpert Flu/RSV XC analyserades 

43 patientprover, varav 1 prov exkluderades på grund av att det vid analys med 

referensmetoden uppvisade en atypisk amplifieringskurva som inte kunde tolkas som varken 

negativ eller positiv. Detta prov analyserades först med Xpert Flu/RSV XC, därefter skedde 

analys med referensmetoden efter förvaring i kyl i 22 dagar. Troligtvis hade RNA:t i detta 

prov degraderats innan analys med referensmetoden skedde. RNA är en kemiskt instabil 

molekyl som dessutom utsätts för enzymet RNas som anses finnas allmänt närvarande i själva 

provet och i omgivningen runt provet26,27. 

    Två av de 42 patientprover som analyserades innehöll en potentiell inhibitionskälla i form 

av blod som är en känd PCR-inhibitor då det innehåller ett flertal ämnen som kan påverka 

amplifieringsreaktionen [20]. Eftersom båda dessa prover föll ut positiva med både 

referensmetoden och Xpert Flu/RSV XC verkar ingen betydande inhibition ha förekommit 

hos någon av metoderna. 

    De två metoderna uppvisade överensstämmande resultat. Xpert Flu/RSV XC beräknades ha 

hög sensitivitet (100 %) och specificitet (100 %), vilket andra studier också visar [11]. För att 

                                                 

25 McDonald J.H. Handbook of Biological Statistics. 3rd ed. Baltimore, Maryland: Sparky House Publishing; 2014. 
26 Capua I, Alexander D. Avian influenza and Newcastle disease. Milan: Springer; 2009. 
27 Bruns D, Ashwood E, Burtis C. Fundamentals of molecular diagnostics. St. Louis, Mo.: Saunders Elsevier; 2007. 
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ange osäkerheten i skattningarna av sensitivitet och specificitet bestämdes 95 % 

konfidensintervall vilka beräknades utifrån binomialfördelning. I och med att provunderlaget 

som beräkningarna baserades på var litet (sensitivitetsberäkning för influensa A: n=19, 

influensa B: n=13; specificitetsberäkning för influensa A: n=23, influensa B: n=29) var 

osäkerheten i skattningarna relativt stora, vilket visade sig som breda konfidensintervall. För 

att göra en säkrare skattning av framförallt sensitiviteten hos Xpert Flu/RSV XC, och därmed 

erhålla snävare konfidensintervall, hade underlaget behövt utökats med fler positiva 

patientprover. Antalet patientprover som föll ut positiva kunde dock inte påverkas, studien 

baserades på ett begränsat antal patientprover som inkom till laboratoriet under en avgränsad 

period av influensasäsongen 2014-2015. 

    På grund av instabiliteten hos RNA bör influensaprover förvaras i kyl och inte längre än ett 

par dagar28,29. En studie har dock visat att influensaprover kan förvaras i minst 2 veckor i 

rumstemperatur, kyl eller frys utan att det påverkar detekterbarheten vid RT-PCR [21]. I 

denna studie analyserades 21 av patientproverna först med Xpert Flu/RSV XC och sedan med 

referensmetod efter förvaring i kyl mellan 8-29 dagar, varav 20 av dessa (95 %) visade 

överensstämmande resultat. Av de patientprover (n=9) som varit frysta i -70 °C i 2-3 år innan 

analys visade samtliga samma resultat som innan nedfrysning. Således tyder denna studie på 

att influensaprover skulle kunna förvaras längre än vad som idag rekommenderas utan att det 

påverkar detekterbarheten. 

 

Den största svagheten i denna studie är begränsningarna i provunderlagets storlek. Dels var 

antalet patientprover få, dels var analyserna i denna studie kostsamma att utföra vilket 

begränsade provunderlagets storlek ytterligare. I en annan studie påträffades att högre 

standardavvikelse kan observeras vid Ct-värden över 30 jämfört med under 30 [19]. Med 

anledning av detta skulle den positiva kontrollen ha analyserats i flera koncentrationer för en 

säkrare skattning av metodernas precision. Detta hade kunnat göras i samband med 

spädningsserien, då en säkrare skattning av PCR-effektiviteten hade kunnat göras genom att 

utföra spädningsserien i fler steg och med replikat för varje spädning. Ett utökat provunderlag 

                                                 

28 Cdc.gov. Interim Guidance on Specimen Collection, Processing, and Testing for Patients with Suspect Influenza A (H3N2) 

Virus Infection | Swine/Variant Influenza (Flu) [Internet]. 2015 [citerad 6 maj 2015]. Tillgänglig via: 

http://www.cdc.gov/flu/swineflu/h3n2v-testing.htm 
29 Kessler H. Molecular diagnostics of infectious diseases. Berlin: De Gruyter; 2010. 
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hade även bidragit med större statistisk säkerhet. Den utvärdering som gjorts är dock fullgod 

för de krav som ställs på en metodverifiering vid Laboratoriemedicin Västernorrland. 

 

Syftet med denna studie var att utvärdera Xpert Flu/RSV XC inför dess införande vid 

Laboratoriemedicin Västernorrland. Resultaten visade att Xpert Flu/RSV XC var likvärdig 

den tidigare använda metoden prestandamässigt. Xpert Flu/RSV XC har dock flera fördelar 

gentemot den tidigare metoden, varav de främsta är den korta analystiden och möjligheten att 

analysera prover oftare. Med dessa egenskaper möjliggörs tidig diagnos vilket medför att 

patienter kan få rätt behandling och skrivas ut tidigare från vården, vilket i sin tur kan minska 

onödig antibiotikaanvändning samtidigt som sjukvården kan minska sina kostnader. Vidare 

finns förutsättningar att tidigt upptäcka och begränsa nosokomial smittspridning. 

    Xpert Flu/RSV XC är utformat för att täcka in ett flertal influensastammar och kan bland 

annat detektera influensa A(H7N9), vilket skulle kunna utvecklas till nästa pandemiska 

influensavirus. Denna studie är baserad på prover från ett begränsat geografiskt område, så för 

att undersöka Xpert Flu/RSV XC:s förmåga att detektera olika subtyper, cirkulerande som 

uppkommande, skulle en studie över ett större geografiskt område vara önskvärd. 
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