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AvDELiNG fOR immuNOLOGi 
OG tRANSfuSJONSmEDiSiN
Anbefaling vedrørende rekvirering av ANCA
Overlege Anne Dorthea Rø

Anti-nøytrofilt cytoplasmatisk antistoff (ANCA) er en viktig analyse når det er mistanke 
om vaskulitt i små og mellomstore kar, særlig Wegeners granulomatose, mikroskopisk 
polyangiitt, Churg-Strauss’ syndrom og ved glomerulonefritter der ANCA-assosiert vasku-
litt kan være årsak . ved aktiv Wegeners granulomatose regner man med at analysen har 
en sensitivitet på 75- 95 % og en spesifisitet på 95 %. Ved andre autoimmune tilstander vil 
ANCA-analyse ha liten klinisk verdi . 

ANCA analyseres med to teknikker: Indirekte immunfluoresens-teknikk (IIF) og ELISA. 
Disse brukes i kombinasjon fordi iif øker sensitiviteten, mens ELiSA-teknikk øker spesi-
fisiteten. Ved ELISA kan man identifisere om pasienten har anti-PR3 eller anti-MPO, sam-
tidig som man kan kvantifisere nivået. Nivået av anti-PR3 kan i noen tilfeller benyttes som 
en indikator på sykdomsaktivitet .

De siste årene har det vært en gradvis stigning av antall rekvirerte prøver på ANCA . Bare 
fra 2006 til 2007 var det en stigning på 17 % i antall rekvirerte prøver, mens en gjennom-
gang av resultatene fra 2007 viser at 93 % av prøvene som er analysert er negative . 
 
ANCA er en ressurskrevende analyse . Økningen i antall rekvirerte prøver medfører en 
betydelig merkostnad for laboratoriet, noe som gjør at vi må spare på andre steder . vi ber 
om at ANCA-prøver forbeholdes de situasjoner der det er klinisk mistanke om småkars-
vaskulitt, eller der det er viktig å utelukke disse .
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Prøvetakere i St. Olavs Hospital  
- riktig merking av prøveglass til senkningsreaksjon (SR)
Bioingeniør Hilde Finnvik

Seksjon for Hematologi og immunologi minner om riktig merking av prøveglass til  
 Senkningsreaksjon .

Benytt liten strekkode-etikett .  NB! Den store etiketten merket
Plasser denne helt opp mot  SR-glass sendes laboratoriet
korken over eksisterende etikett . sammen med glasset . 

Mer informasjon finner du i sykehusets 
RoS-brukerveiledninger på Kilden .

AvDELiNG fOR mEDiSiNSK BiOKJEmi
Ny metode og nytt referanseområde for antitrombin i plasma
Overlege Gustav Mikkelsen

Den 1 . april 2008 tar vi i bruk en ny metode for måling av p-antitrombin . Den nye metoden 
baserer seg på funksjonsmåling, og vil gi lave verdier ved ervervet og genetisk betinget 
mangel på antitrombin. Analysen er relevant ved utredning av familiær trombofili, even-
tuelt i tillegg til analyse av aktivert protein C-resistens/faktor v Leiden, protein C, protein 
S og protrombingenmutasjon. Ved mistanke om ervervet trombofili kan det i tillegg til 
antitrombin være relevant å analysere anti-cardiolipinantistoff og lupusantikoagulant. 
Behandling med trombininhibitorer (argatroban, lepirudin, bivalirudin) kan gi falskt for 
høye verdier .

Nytt referanseområde for kvinner og menn: 89 – 118 % .

Referanseområdet utgjør 2,5-97,5-percentilene i prøver fra 116 blodgivere i alderen 20 – 69 
år uten tilfeller av blodpropp i sykehistorien .

Analysen gjøres i citratplasma, som er holdbart ved romtemperatur i inntil 48 timer og 
nedfryst i inntil 1 måned . Prøven skal ikke oppbevares i kjøleskap .
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Diagnostikk av jernmangel hos pasienter med anemi: 
Referansegrenser er ikke diagnostiske grenser
Overlege Arne Åsberg

ferritinkonsentrasjonen i serum er den beste indikator på jernmangel (Guyatt et al . 1992) . 
i vår brukerhåndbok har vi oppgitt følgende referansegrenser for s-ferritin:

Kvinner:  10 - 167 µg/L
menn:  29 - 383 µg/L

Det betyr at 95 % av tilsynelatende friske kvinner har s-ferritin mellom 10 og 167 µg/L, og 
at en tilsvarende andel av tilsynelatende friske menn har s-ferritin mellom 29 og 383 µg/L . 
Noe mer kan vi ikke få ut av referansegrensene, og uten mer informasjon har vi ikke noe 
godt grunnlag for å bruke s-ferritin til diagnostikk av jernmangel . Det vi trenger er for-
delingen av s-ferritin i veldefinerte kliniske populasjoner, for eksempel anemiske pasienter 
der legen har mistanke om jernmangel . 

Hva gjør vi så? Jo, vi tar det vi har - vi bruker nedre referansegrense som diagnostisk 
grense for jernmangel. Det kan gi uventede og uønskede resultater. La oss i figur 1 se på 
fordelingen av s-ferritin i en stor populasjon av anemiske pasienter med og uten jern-
mangel, diagnostisert etter mikroskopisk vurdering av beinmargaspirat . 

Figur 1. Fordeling av s-ferritin hos anemiske pasienter med og uten uten jernmangel. Antall 
pasienter i hver gruppe er fra en metaanalyse av Guyatt et al. 1992. 

De fleste pasienter med jernmagel har s-ferritin under 100 µg/L, og 59 % har verdier 
som er 15 µg/L eller lavere . Blant pasienter uten jernmagel er s-ferritin over 100 µg/L det 
 vanligste .
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Figur 2 viser tilsvarende ROC-kurve, en grafisk framstilling av sensitivitet (sann positiv 
fraksjon) og 1-spesifisitet (falsk positiv fraksjon) ved bruk av ulike grenser for s-ferritin 
i diagnostikk av jernmangel hos anemiske pasienter . vi ser at en diagnostisk grense på  
15 µg/L gir meget god spesifisitet, men sensitiviteten blir knappe 60 %. Bruker vi 10 µg/L 
som diagnostisk grense, blir testen enda mer spesifikk og enda mindre sensitiv. 

Figur 2. ROC-kurve for s-ferritin ved diagnostikk av jernmangel hos anemiske pasienter. Kurven 
viser samhørende verdier av senstivitet og 1-spesifisitet for ulike diagnostiske grenser, utregnet på 
grunnlag av tallene i figur 1. To ulike grenser er antydet. Grunnlagsdata er fra Guyatt et al. 1992. 

faktisk er det mange som bruker 10 µg/L som diagnostisk grense for jernmangel hos ane-
miske kvinner, trolig fordi man ellers er vant til å bruke referansegrenser som diagnostiske 
grenser. Akkurat i dette tilfellet gjør det testen uhyre spesifikk, men lite sensitiv – antakelig 
fanger den opp bare halvparten av kvinnene med jernmangel . Hvis vi vektlegger sensitiv-
itet og spesifisitet like mye, vil en diagnostisk grense på ca. 40 µg/L passe for anemiske 
pasienter uten opplagte tegn til inflammasjon, malign sykdom eller nyre- og leversykdom, 
mens en grense på ca. 70 µg/L kan passe for de som har slike tegn (Guyatt et al . 1992) . 
Behovet for 2 ulike grenser skyldes at ferritin er et akuttfaseprotein .

Konklusjon: for den enkelte kliniske problemstilling må vi bruke en diagnostisk grense 
som gir den ønskede balansen mellom sensitivitet og spesifisitet. Å bruke referanse-
grenser som diagnostiske grenser kan føre helt galt av sted .

Referanse
Guyatt GH, Oxman AD, Ali M, Willan A, McIlroy W, Patterson C. Laboratory diagnosis of 
iron-deficiency anemia: an overview. J Gen Intern Med 1992;7(4):423.
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AvDELiNG fOR mEDiSiNSK miKROBiOLOGi
Omlegging av rutiner for Gardnerella-dyrkning
Konstituert overlege Kjersti Wik Larssen

Bakteriell vaginose (BV) er den vanligste årsaken til illeluktende fluor hos norske  kvinner. 
Vaginalfloraen er hos disse endret med økt mengde anaerober og Gardnerella, og betydelig 
redusert mengde lactobasiller. BV regnes ikke som seksuelt overført, selv om tilstanden 
er assosiert med mange partnere . Partnerbehandling, smitteoppsporing og kontroll etter 
behandling regnes ikke som nødvendig . Residiv etter menstruasjoner og ved partnerbytte 
er vanlig. Tilstanden er assosiert med typisk gråhvit, tyntflytende, glatt fluor med tendens 
til å klebe til vaginalveggen og med en pH på >4,5. I tillegg er det en karakteristisk fiskelukt 
som forsterkes ved tilsetting av 10 % KOH .

En gjennomgang av rekvisisjoner til Gardnerella-dyrkning mottatt ved Avdeling for 
 medisinsk mikrobiologi (Amm) i perioden 09 .11 .07-09 .01 .08 viser: Antall mottatte 
prøver til Gardnerella-dyrkning: 259 . Av disse var 93 % fra allmennpraktiserende leger, de 
 resterende 7 % fra privatpraktiserende gynekologer, gynekologisk poliklinikk eller andre 
spesialister ved sykehus .

Av rekvisisjonene fremgikk følgende:
• Ingen opplysninger overhodet eller ingen relevante kliniske opplysninger: 125 (49 %)
• Fluor eller utflod alene: 76 (29 %)
• Opplysning om utseende, farge og konsistens av fluor: 22 (8 %)
• Opplysning om lukt (normal, illeluktende, fiskelukt): 16 (6 %) 
• Opplysning om slimhinnepatologi eller blødningsforstyrrelse: 15 (6 %)
• Opplysning om svie eller kløe: 27 (10 %) 

Kun to av prøvene inneholdt opplysninger om fiskelukt. Ingen av rekvisisjonene hadde 
 opplysninger om evt. utført pH måling, KOH-test eller mikroskopi etter clue- celler. Kun 
tre av rekvisisjonene hadde beskrevet fluor på en slik måte at det ga klinisk mistanke om 
BV (tyntflytende, hvit eller grå farge).

En av rekvisisjonene hadde opplysninger om residiverende Gardnerella-plager .

Ut fra flere av rekvisisjonene kunne en få inntrykk av at prøven var tatt rutinemessig i 
forbindelse med henvendelse for prevensjon, svangerskap eller seksuelle overgrep .

Bakterien Gardnerella vaginalis kan påvises hos tilnærmet alle med Bv, men også hos opptil 
50-70% av friske, asymptomatiske kvinner . Positivt funn ved dyrkning av denne mikroben 
sier derfor ikke noe om tilstanden Bv foreligger eller ikke . Bv er assosiert med preterm 
fødsel, PiD etter abortinngrep og andre gynekologioske operasjoner . Det er  anbefalt 
 undersøkelse med tanke på Bv og behandling av positive tilfeller før abortinngrep, og 
kvinner med tidligere sen-aborter og/eller preterm fødsel og Bv skal behandles  tidlig i 
neste svangerskap. Screening av alle gravide med tanke på BV er foreløpig ikke anbefalt.
Diagnosen bakteriell vaginose kan stilles på legekontoret ved:
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1. Typisk fluor
2. Påvisning av fiskelukt ved KOH-test
3 . forhøyet pH i vaginalsekret (>4,5) 
4. Funn av clue-celler (epitelceller dekket av små stavbakterier) ved mikroskopi av 

vaginal sekret (direkte våtpreparat eller Gramfarget preparat)

3 av 4 kriterier gir diagnosen bakteriell vaginose . pH-testen er sensitiv, mens KOH-testen 
regnes som nokså spesifikk.

Dyrkning på Gardnerella vagnialis er således som oftest en unødvendig undersøkelse, og 
dyrkning alene uten å ha utført ovennevnte undersøkelser vil kunne medføre en betydelig 
overbehandling av kvinner med utflod av andre årsaker. Se for øvrig Norsk Gynekologisk 
forenings veileder i generell gynekologi fra 2004 (tilgjengelig på internett) .

ved Amm får vi en betydelig mengde prøver i året til Gardnerella-dyrkning . vi ønsker 
herved å stramme inn indikasjonsstillingen og vi vil heretter ikke utføre Gardnerella-
 dyrkning med mindre det er opplysninger om:

• Residiverende plager etter behandling 
• Supplerende analyser er utført og man fortsatt er usikker på diagnosen. Resultat av 

pH-måling, KOH- test og mikroskopi påføres remissen sammen med relevante kliniske 
opp lysninger. Både pensel (Transswab) til dyrkning og utstryk av sekret på objektgass 
med bomullspinne innsendes da for Gramfarging og dyrkning . Dette for å avhjelpe 
uerfarne leger og leger med lite gynekologi i sin praksis og vanskelige tilfeller

Alle andre prøver vil bli kastet og besvart med at kliniske data må foreligge for at 
 Gardnerella-dyrkning skal utføres.

Dersom man har bedt om andre analyser på samme prøve, vil disse bli utført som vanlig 
(for eksempel GC-dyrkning) .

vanlig aerob dyrkning av vaginalprøver er en annen analyse som vi i dag ser et betydelig 
overforbruk av . vi vil komme tilbake til endringer i rutinene for denne analysen senere .

Referanser
1. Spiegel CA, Bacterial Vaginosis. Clin Microbiol Rev. 1991;4:485-502
2. Mandell et al. Principles and practice of Infectious Diseases. 6th ed.
3 . Konsensusmøte nr 5, 1991 . Bakteriologisk og mykologiske undersøkelser i forbindelse 

med underlivsprøver . Siff, 1992 .
4 . Gudin HB, Jukvam KH . Gynekologi i allmenpraksis . 1999 .
5 . Den norske legeforening . Norsk Gynekologisk forening . veileder i generell  gynekologi . 

2004. http://www.legeforeningen.no.
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AvDELiNG fOR PAtOLOGi OG mEDiSiNSK GENEtiKK
Svartidene i patologi på vei ned
Overlege Hanne-Brit Grong Smethurst

Svartider på histologiske prøver (biopsier) har lenge vært uakseptabel lang, dette skyldes 
først og fremst mangel på ferdige spesialister i patologi . Avdeling for patologi og medi-
sinsk genetikk gjennomfører nå tiltak som allerede har ført til reduksjon i svartidene . vi 
håper at vi fra nå av vil klare å holde svartid på 2-3 uker for vanlige prøver .

På grunn av lang svartid har mange rekvirert CitO for sikre seg svar innen rimelig tid . 
CitO-prøvene tar mye av avdelingens ressurser, og vi vil derfor anmode alle om å tenke 
seg godt om før de bestiller CitO . i den situasjonen vi er i nå, er det lett å hente frem og 
opprioritere en prøve dersom det er nødvendig . Dersom antallet CitO-prøver går ned, 
kan vi få svartiden for de andre prøvene ytterligere ned . 
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Avsender: 
Laboratoriemedisinsk klinikk 
St . Olavs Hospital

Kontakt labnytt: post .lab@stolav .no
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