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Labbdiagnostik av sällsynta
sjukdomar kan bli bättre
BÅDE METODERNAS TILLFÖRLITLIGHET OCH PERSONALENS
MEDVETENHET SPELAR ROLL – ORNITOS ÄR ETT BRA EXEMPEL
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Kostnader och svarstider för skickeprov
måste också jämföras med kostnader och
svarstider om den aktuella PCR-metoden
etableras och drivs på det lokala laboratoriet. Mot kostnaden måste man också väga
den medicinska nyttan för patienten av
att få en specifik diagnos och behandling.
Ornitos är en potentiellt allvarlig infektion, där det finns en specifik och entydigt
kostnadseffektiv behandling.

Personalens medvetenhet viktigt verktyg

Positivt prediktivt värde (PPV) är andelen
av dem som testas positiva för en sjukdom
som verkligen har sjukdomen. Det positiva prediktiva värdet beror förstås såväl på
mätmetodens sensitivitet som specificitet
men också – avgörande nog – på prevalensen av den aktuella sjukdomen bland de
patienter som testas.
Det är naturligtvis sjukvårdspersonalen
som genom anamnes och klinisk undersökning väljer ut de patienter som ska testas. Sjukvårdspersonalens medvetenhet,
kunskaper och färdigheter är därför bland
de viktigaste verktygen för korrekta dia
gnoser, precis som den aktuella artikeln
om ornitos visar.
På samma sätt representerar negativt
prediktivt värde (NPV) andelen av dem
som testas negativa för en sjukdom som
verkligen är friska. Det negativa prediktiva värdet – liksom det positiva – beror både
på mätmetodens sensitivitet och på dess
specificitet men också på prevalensen av
den aktuella sjukdomen bland de patienter som testas.
Under de senaste tre decennierna har
antalet medicinska laboratorieanalyser i
Sverige ökat med ca 5 procent årligen. Det
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Ornitos (papegojsjuka) är en allvarlig samhällsförvärvad pneumoni. En laboratoriemetod med
optimal sensitivitet och specificitet finns för diagnostik, liksom kostnadseffektiv behandling. Nu
gäller bara att metoden blir tillgänglig på fler svenska mikrobiologiska laboratorier.

stora flertalet av resultaten är inom referensintervallet eller negativa. Inte sällan
vill man ta detta till intäkt för att det finns
ett överutnyttjande av laboratoriemedicinska analyser. I en befogad iver att begränsa sjukvårdskostnaderna är det lätt
att glömma att även »negativa« resultat av
analyser som beställts efter omdömesgill
anamnes och klinisk undersökning har
betydande värde genom att de bidrar till
att utesluta sjukdomstillstånd.

Situationen är densamma vid monogena ärftliga sjukdomar, i synnerhet de behandlingsbara.
I de fall där laboratoriediagnostiska metoder för sjukdomstillstånd med låg prevalens har låg sensitivitet och specificitet
och kostnadseffektiviteten av tillgänglig
behandling är liten är värdet av laboratoriemedicinsk diagnostik begränsat. s

Ett exempel på de generella utmaningarna

Citera som: Läkartidningen. 2018;115:FDI3

PCR-analys av C psittaci för diagnos av ornitos kan ses som ett exempel på de generella utmaningarna vid användning av
laboratoriediagnostik vid sällsynta sjukdomstillstånd. I fallet ornitos finns en
PCR-metod med optimal sensitivitet och
specificitet. Dessutom finns en kostnadseffektiv behandling.
Kärnfrågan i detta fall är att skapa ännu
större medvetenhet om sjukdomstillståndet och dess symtom så att patienterna får
åtnjuta fördelarna av specifik diagnostik
(ibland i form av diagnostiska paneler),
vare sig de diagnostiska metoderna finns
lokalt eller som skickeprov.
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b Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga
uppgivna.
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SUMMARY
Laboratory diagnosis of rare diseases
Psittacosis (parrot fever) is underdiagnosed
in Sweden, possibly due to lack of
awareness, and the fact that only five out
of 24 clinical microbiology laboratories
routinely perform the PCR test for
Chlamydia psittaci. The test has shown
100% sensitivity and 100% sensitivity for
the pathogen in samples from the lower
part of the respiratory tract which caters
for a high predictive value in patients
with symptoms and signs of communityacquired atypical pneumonias, provided
optimal patient selection. Knowledge and
awareness of treatable rare diseases
amongst healthcare personnel combined
with conveniently available cost-effective
diagnostic techniques is essential for
improvements in the handling of rare
diseases.

