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1 INTRODUKSJON 
 

Tarmens flora (mikrobiota) etableres tidlig i livet og er sannsynligvis av stor betydning for sykdom og helse. Mikrobiotaen 
varierer mye fra individ til individ og påvirkes av en rekke konfunderende faktorer både hos personene det tas prøver fra 
(for eksempel kosthold, medikamenter eller høyde og vekt), og forhold ved prøvetaking, håndtering, lagring og analyse. 
Det er derfor avgjørende å standardisere kartlegging og håndtering av disse tingene mest mulig.  

Dette dokumentet beskriver rutiner for innsamling av humane avføringsprøver for å gjøre dette så enkelt som mulig. Vi 
fokuserer her på innsamling og lagring av prøver, mens ekstraksjoner og nedstrøms analyse er holdt utenfor, selv om 
dette er relevant for valgene man tar. Valg av materiale og metode vil alltid være en avveining mellom studiesetting (for 
eksempel prøvetaking hjemme eller på sykehus) og  studieformål. Formålet med prøvene tatt etter denne protokollen er 
primært ekstraksjon og analyse av bakterie-DNA. Det er en rekke andre undersøkelser som i noen sammenhenger kan 
være relevante, som RNA, proteiner, metabolitter, virus, sopp etc. Dokumentet omhandler ikke hvordan prøver skal tas 
eller håndteres med tanke på disse.  
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1 HENSIKT 
Retningslinjen skal sikre at det på tvers av studier av tarmflora (microbiotaen) eller genmateriale i tarmfloraen 
(microbiomet) ved hjelp av fecesprøver registreres et minste felles sett av metadata. Dette for å lette sammenligning av 
materiale på et senere tidspunkt, og sikre at man følger det som internasjonalt blir ansett som absolutt minimum for 
registrering. Retningslinjen er utarbeidet med tanke på prøver tatt hos mennesker. 

2 OMFANG 
Retningslinjen har som mål å være veiledende for alle studier ved Oslo Universitetssykehus hvor man ønsker å 
undersøke og karakterisere tarmfloraen/bakteriesammensetningen i disse ved hjelp av diverse nedstrømsanalyser i form 
av sekvensering av bakterielt DNA for 16s-profiliering, metagenom-analyser m.v.. Man forutssetter at alle data som 
samles inn håndteres og behandles i tråd med internasjonale og nasjonale lover, forskrifter og GCP. 

3 FREMGANGSMÅTE OG INNHOLD 
Metadata registreres gjennom spørreskjema/database/el.l. som utfylles av forsøksperson/pasient og/eller 
kliniker/studieansvarlig. Registrering, oppbevaring og evt. forsendelse av data som registreres forutsettes behandlet 
riktig og forsvarlig etter en til hver tid gjeldende lover og forskrifter.  

International Human Microbiome Standards anbefaler følgene 5 metadata som minimum: 

• Alder 

• Kjønn 

• Etnisitet 

• Høyde og vekt (BMI) 

• Geografisk lokalisasjon (ved flernasjonale studier) 
I tillegg registrerer vi: 

• Antibiotikabruk siste 3 måneder (type medikament og styrke/varighet) 

• Røyking 

• Medikamenter (her kan det med fordel brukes avkrysningsbokser hvis det er spesifikke medikamenter man er 
spesielt interessert i) 

• Kroniske sykdommer 

• Utenlandsopphold av over 4 uker  (i løpet av de siste 12 måneder) – Hvilket land, hvor lenge og når 

• Akutte tarmsymptomer (oppkast OG/ELLER diare) siste 4 uker 

• Kolektomi (fjerning av hele tykktarmen) OG/ELLER enterostomi (utlagt tarm) 

• Regelmessig bruk av probiotika (og/eller prebiotika) – gjerne med vedlagt liste 

• Diett – dette kan i prinsippet gjøres på to måter:  
o Som minimum bør man samle data om svært spesiell diett:  

! Vegetardiett, vegandiett, glutenfrie etc.  
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o Skal man gå mer i detalj må man registrere diett ved hjelp av food-frequency spørreskjema (FFQ) eller 
food-recall spørreskjema (RFQ). Det er dette som er anbefalt av International Human Microbiome 
Standards. 

4 REFERANSER 

4.1 EKSTERNE REFERANSER 
• International Human Microbiome Standards Context, HMS - HEALTH-F4-2010-261376 - 

http://www.microbiome-standards.org/fileadmin/Content/Media/Docs/First_periodic_IHMS_report-1.pdf 

4.2 INTERNE REFERANSER 

5 VEDLEGG 
1. International Human Microbiome Standards Context, HMS - HEALTH-F4-2010-261376. 

2. Eksempel på utforming av enkelt spørreskjema som dekker minimum av metadata.  

6 DEFINISJONER 
• Microbiota – 

• Microbiomet –  

•   
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1 HENSIKT 
Retningslinjen skal sikre lik prøvetakingen ved studier av tarmflora (microbiotaen) eller genmateriale i tarmfloraen 
(microbiomet) hvor det brukes fecesprøver. Dette vil lette sammenligning av materiale på et senere tidspunkt, og ved å  
bruke samme metodikk ved innsamling vil man kunne sammenligne prøver på tvers av studier, dra nytte av hverandres 
kontroller med mer. Retningslinjen er utarbeidet med tanke på prøver tatt hos mennesker. 

2 OMFANG 
Retningslinjen har som mål å være veiledende for alle studier ved Oslo Universitetssykehus hvor man samler inn 
avføringsprøver i den hensikt å karakterisere tarmfloraen/bakteriesammensetningen ved hjelp av diverse 
nedstrømsanalyser i form av sekvensering av bakterielt DNA for 16s-profiliering, metagenom-analyser m.v. Man 
forutssetter at alle prøver som samles inn håndteres og behandles i tråd med internasjonale og nasjonale lover, 
forskrifter og GCP. 

3 FREMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING 
Innsamlingen av avføring avhenger av design av studie og hva som er formålet ved studien. Valg av metode 
og rør avhenger blant annet av hvor lang tid det tar fra prøven tas til den når laboratoriet/ fryser og hvilke 
fasiliteter man har tilgjengelig ved laboratoriet for å ta i mot f. eks ferske avføringsprøver. 
 
Fersk avføringsprøve uten tilsetninger er på mange måter gullstandarden både når det gjelder DNA 
/mikrobiota, men dette kan være vanskelig å få til når man vil undersøke populasjoner som ikke er 
innliggende i sykehus.  
 

Feces uten tilsetning: 
Fersk prøve bør være under 24 timer ved frysetidspunkt. Kan brukes til mikrobiota undersøkelse 16 S, 
fullstendig metagenom sekvensering, gallesyrer m.m. 
 
Vi har også sendt ut prøveglass uten tilsetning for undersøkelse av gallsyrer hvor prøvene har vært over 24 
timer. 
 

 
BILDE 1: Fecesglass uten tilsetning med skje som sitter fast i korken.  
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Feces med tilsetning: 
For DNA / mikrobiota som vil være over 24 timer ved frysetidspunkt brukes PSP® Spin Stool DNA sampling 
tube (Invitek) v01 som er et rør med tilsetningsvæske (buffer). Tilsetningsvæsken stabiliserer 
avføringsprøven ved transport og lagring uten DNA degradering ved romtemperatur. Produsenten 
reklamerer med holdbarhet i 72 timer (3 døgn) fra prøven er tatt.  
 

 
BILDE 2: FECESRØR MED TILSETNING FRA PSP® Spin Stool DNA sampling-kit.  
 
 
 
Praktisk informasjon for prøvetagning hjemme: 
 
Forskningsdeltagerne får med seg prøvetakingsutstyr hjem eller tilsendt per post.  Forskningsdeltagerne 
gjennomfører prøvetaking ved hjelp av en avføringsoppsamler (se bilde) i hht ”instruksjon for prøvetagning” 
(vedlegg). Ved fersk prøve (<24 timer) må forskningsdeltagerne ta med seg prøvene til legekonsultasjon 
innen 24 timer.  
 
Viktige momenter for prøvetagning med PSP® Spin Stool DNA sampling tube er at ikke urin kommer opp i 
avføringsoppsamler (det vil kontaminerer prøven) og at prøveglasset ristes av pasienten etter at avføring er 
tilført prøveglasset (slik at tilsetningsvæske og avføring blandes godt). I de fleste tilfeller vil pasienten også 
fylle ut et spørreskjema (med metadata) som sendes med prøven. 
Etter gjennomført prøvetaking sendes prøvene via post med pre frankerte konvolutter merket med biologisk 
preparater. Pasienten blir bedt om å sende prøven innen 24 timer og kun på mandag-onsdag for å unngå at 
prøven kommer i helgen. Returkonvoluttene kan puttes i vanlige rød postkasser 
Eventuelt kan pasienten ta med seg prøvene til legekonsultasjon.  
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BILDE 3: OPPSAMLINGSENHET (PROTOCULT™ COLLECTION DEVICE) FOR Å LETTE 
PRØVETAKING FOR PASIENTENE. UTBRETTBARE ”FLAPS” PÅ SIDEN SOM KLISTRES PÅ 
TOALETTSETET. ETTER PRØVEN ER TATT KAN PAPIRET I MIDTEN LØSNES OG SKYLLES 
NED I TOALETTET, MENS PAPPRAMMEN KASTES I VANLIG PAPIRSØPPEL. 

4 REFERANSER 

4.1 EKSTERNE REFERANSER 
• OPPSAMLINGSENHET, PROTOCULT™ COLLECTION DEVICE: 

HTTP://WWW.ABCINC.ORG/PROTOCULT%20COLLECTION%20DEVICE 

•  

5 DEFINISJONER 
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1 HENSIKT 
Retningslinjen skal sikre korrekt mottak av fecesprøver, slik at prøver blir frosset før tidsfristen på 72 timer går ut og 
sørge for at riktig tiltak blir satt i gang hvis det er mangler/avvik ved prøver. 

2 OMFANG 
Retningslinjen er veiledende for alle som jobber med mottak av prøver: 

• Henting på postkontort 
• Sortering 
• Frysing 
• Registrering av ankomne prøver og evt spørreskjema i prosjektperm 
•  

Man forutsetter at alle prøver og evt. spørreskjema som samles inn håndteres og behandles i tråd med internasjonale og 
nasjonale lover, forskrifter og GCP. 

3 ANSVAR 
Prosjektleder har det daglige ansvaret for å organisere mottak. Per dags dato lages en rotasjonsliste for vår basisenhet 
over hvem som henter, registrerer og fryser prøver.  

4 FREMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING 
Biologiske prøver blir silt ut på posten og er de første som leveres etter mottak ved sykehuset. De vil derfor ligge ferdig 
sortert i posthyllen klokken 0800. Arbeidet med å hente konvolutter på postkontoret fordeles etter egen arbiedsliste. 

Ved oppakking, skill de ulike gruppene fra hverandre hvis det er prøver fra flere studier som ankommer 
samtidig.  

NB: Behandle skjemaene som urene. Det skal bruk hansker. Husk å sette skjemaene inn i plastlomme ved 
mottak. 

Prosedyre: 

1. Hent prøvene på postkontoret; ligger i posthyllen til NoPSC.  Bring dem til biobanken. 
2. Konvolutten pakkes opp i avtrekk inne i biobanken. Prøveforsendelsen inneholder følgende:  

• 1 prøverør med avføringsprøve i en preserveringsvæske (brun kork) 
• 1 tørrør med avføringsprøve (rød kork) 
• 1 svarskjema. 
• Både prøverør og svarskjema er merket med et prøvenummer Kontroller at nummer på rør og skjema er 

identisk! 
• Legg skjema i plastlomme – lommer ligger i den øverste blå brevkurven til venstre for avtrekksskapet. 

3. Avføringsprøvene skal plasseres i esker merket  ”MICROBIOTA – ”PROSJEKTNAVN” – [eskenummer] ”, 
legges i ÷80 fryseren . 

4. I biobanken står permer til venstre for avtrekkskapet hvor svarskjemaene skal settes inn (kan noen ganger ligge 
på benken ved siden av printeren). Permene er merket: ”PROSJEKTNAVN” (blå perm) 
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5. Fremst i hver av de respektive permene er det et registreringsskjema der man fører inn 
prøvenummer/dato/klokkeslett ved nedfrysing/nummer på eske. Svarskjemaene settes inn i permene 
kronologisk etter prøvenummer (laveste nummer bakerst). 

 

5 AVVIKSBEHANDLING 
• Ved feil på prøveglass eller manglende prøver (kun svarskjema) gir man beskjed til prosjektleder som vil prøve 

å kontakte pasienten og man prøver å få en ny prøve sendt inn. 

• Ved mangel på spørreskjema / manglende prøvetidspunkt gir man beskjed til prosjektleder som vil prøve å 
kontakte pasienten for å innhente manglende opplysninger. Lykkes ikke dette må prøven ekskluderes, men 
prøver oppbevares i fryser (kan brukes i opplæringsøyemed eller lignende senere). 

 


