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Klinikkledelsen
Julehilsen 2010
Klinikksjef Trond Jacobsen

Julen står for døren, og nok et år er snart omme. Vi kan se frem til en etterlengtet ferie
og rutineavbrekk med høytidsmarkering og julefeiring. Vi kan gjøre opp status for året
som er gått og ha noen tanker for fremtiden.
2010 har vært et utfordrende år for Laboratoriemedisinsk klinikk (LMK). Våre ønsker
om faglig produksjon og utvikling har blitt balansert mot kravet om budsjettkontroll og
omstilling.
Aktiviteten ved LMK er fortsatt høy, men overordnet utvikling viser en nedadgående
trend, spesielt for prøver rekvirert fra primærhelsetjenesten. Enkelte områder har
en normalisert aktivitet sammenlignet med spesielle forhold i samband med influensapandemi i 2009. Noen aktiviteter øker som følge av tettere oppfølging av
kreftpasienter eller nye indikasjoner overfor spesielle analyser. Ekstra gledelig er
økt aktivitet som følge av rekordstor tilstrømning av nye givere som følge av Blodbankens deltakelse i høstens landsomfattende blodgiverkampanje. Blod er en bio
logisk ressurs som – når ikke foreløpig kunstig erstattbar – det fort kan bli mangel på.
Alle nye, så vel som etablerte givere er oss derfor spesielt kjære.
Klinikken kan også dette året vise til gode økonomiske resultater. Det har vi klart ved
lojalitet til beslutninger og ved at alle har bidratt på alle nivåer. Jeg er meget takknemlig
over den innsats alle har lagt i dette arbeidet, og svært imponert over resultatet.
Innsparinger til tross – det jobbes aktivt og målrettet med å utvikle fagene. LMK er blant
landets ledende miljøer inne en rekke områder knyttet til ulike laboratoriemedisinske
spesialiteter. Innen laboratoriemedisinsk teknologi ligger LMK i tetsjiktet i Norge.
Klinikken tilbyr tjenester av høy kvalitet, til riktig tid, tilpasset befolkningens og den
enkelte brukers behov. Det er en selvfølge at analyserepertoar og -kvalitet skal være
upåklagelig. Tjenestene levert fra LMK er, som et minimum, på nivå med de beste sammenlignbare aktører innen laboratoriemedisin. Tilbakemeldinger tyder også på at våre
kunder er fornøyd.
Imidlertid kan vi bli bedre på enkelte sentrale områder. Klinikken vil tilstrebe en bedre
service med oppfølging av våre rekvirenter til neste år. At mange legekontor i primærhelsetjenesten fortsatt forlater LMK til fordel for konkurrent i Oslo, er bekymringsfullt.
Spesielt utsettes pasienter herved for unødvendig besvær ved at de risikerer å måtte ta
prøver unødige ganger som en følge av at resultater fra analyser rekvirert hos fastlege,
ikke kan gjenfinnes når de søkes til behandling i spesialisthelsetjenesten. Dette er ufornuftig anvendelse av felles nasjonale ressurser.
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På initiativ fra LMK er det iverksatt et arbeid for å få primærhelsetjenesten tilbake som
kunder til deres naturlige leverandør av laboratoriemedisinske tjenester. Man vil vurdere
alle aspekter ved virksomheten, inklusiv behov for subsidiering av prøvetakingsutstyr,
for at pasientene skal få den beste laboratoriemessige utredning og oppfølging som ledd
i optimal diagnostikk og behandling.
Det er vårt mål at samhandlingen med primærhelsetjenesten skal styrkes. Klinikken har
fokus på tilgjengelighet og ønsker at våre rekvirenter skal ha lav terskel for å ta kontakt
når de har spørsmål. De enkelte avdelingene har separate vakttelefoner som sikrer tilgjengelighet til spesialist gjennom hele døgnet. Kontaktinformasjon for alle avdelinger
ligger på klinikkens hjemmeside, sammen med felles brukerhåndbok med sentral informasjon om de ulike analysene som LMK tilbyr.
LMK tilstreber korrekt svar til kortest mulig svartider. Ved hjelp av LEAN metodologi
har man kartlagt arbeidsprosess og prøveflyt en rekke steder på klinikken. Det har
fremkommet en rekke gode forslag til forandringer og forbedring. For å ivareta arbeids
mengde med eksiterende ressurser er flere endringer allerede iverksatt.
I løpet av 2010 har flere fagmiljøer startet omlegging av analyser til mer tidsbesparende
metoder. Samtidig vil presisjonsnivå på analysene beholdes eller bedres ytterligere. Vi vil
se effekt av enkelte omlegginger allerede i første halvår av 2011.
Som del av det integrerte universitetssykehus, bidrar LMK – i samarbeid med NTNU og
Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) – aktivt i forskning, undervisning av egne og eksterne
kolleger og studenter, samt ivareta ansvaret for kompetanseøkning blant helsepersonell
– herunder også spesialistutdanning av leger. Klinikkens forskning holder høyt nasjonalt
nivå generelt og høyt internasjonalt nivå innen enkelte områder.
Avslutningsvis ønsker jeg å takke alle ansatte for deres bidrag med å utvikle LMK som
en god faglig og sosial arbeidsplass. Dere fortjener alle en stor honnør for lojalitet og
utholdenhet i arbeidet for klinikkens fremtid.
Jeg takker alle våre rekvirenter for forståelse og støtte knyttet til våre problemer i 2010.
Vi gjør vårt beste ut fra forutsetningene, og vi arbeider for å oppnå bedre funksjonalitet
for alle kunder.
Jeg takker for godt og konstruktivt samarbeid i året som er gått og ønsker en velsignet
god jul og et riktig godt nytt år til dere alle.
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Avdeling for immunologi og
transfusjonsmedisin
Blodgiverkampanjen ga uttelling
Seksjonsleder Kjell Rune Logan-Halvorsrud

Staten bevilget penger til Norges Røde Kors for å verve flere blodgivere i Norge i 2010.
Målet var å få inn 15000 flere enn et normalår. Så langt har kampanjen vært vellykket. Fra
hele landet meldes det om stor pågang av nye blodgivere. St. Olavs Hospital HF hadde
satt seg som mål å verve 1500 nye givere i år. Det målet var nådd allerede i september.
Innen utgangen av året vil vi nærme oss 2000 nye blodgivere for St. Olavs Hospital HF
for året 2010. Det betyr at vi netto øker vårt korps av aktive blodgivere. Dette er meget
gledelig. Tusen takk til alle som har bidradd til å gjøre dette mulig! Vi håper trenden fortsetter også inn i 2011. Har du lyst til å bli blodgiver? Meldt deg på www.GiBlod.no eller
ring 72 57 31 00. Mer informasjon kommer på www.stolav.no/blodgiver

Avdeling for medisinsk biokjemi
Estimert GFR – ny formel i bruk fra 3. januar 2011
Overlege Stein Hallan, Nyreseksjonen i medisinsk avdeling og overlege Wenche Irgens

Estimert glomerulær filtrasjonshastighet (eGFR) er sammen med grad av albuminuri
de to hovedpillarene for definisjon og risikoklassifisering av kronisk nyresykdom. eGFR
sier noe om hvor langtkommen sykdommen er, mens grad av albuminuri sier mye om
progresjonshastighet. Estimering av GFR gjøres i dag ved hjelp av MDRD-formelen, som
bruker variablene s-kreatinin, alder, kjønn og rase. Den formelen ble introdusert for ca.
7 år siden og modifisert for et par år siden. Dette var et betydelig framskritt, men fortsatt var nøyaktigheten bare moderat. Spesielt for yngre og middelaldrende menn og for
k vinner har det blitt estimert for lave GFR-verdier.
Det er nå kommet en ny formel, Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration
(CKD-EPI), som er en videre utvikling av MDRD. Den er basert på målt GFR hos over
5000 personer, hvorav mange hadde nær-normal nyrefunksjon. Også CKD-EPI-formelen
baseres på s-kreatinin, alder, kjønn og rase. Formelen blir nå implementer over store
deler av verden, og er et klart skritt framover. Median eGFR i befolkningen vil endres fra
ca. 85 mL/minutt per 1,73m2 (hvilket er unaturlig lavt) til 95 mL/minutt per 1,73m2, dvs.
at bias (systematisk feil) reduseres betraktelig. Presisjonen (et uttrykk for tilfeldig feil)
er også litt bedre for CKD-EPI-formelen enn for MDRD-formelen, idet henholdsvis 84%
og 80% av alle resultater er innenfor ±30% av målt verdi. Variasjonen innen hver pasient

6

fra kontroll til kontroll er betydelig mindre - den variasjonen er som for s-kreatinin, og
er uendret.
Fra 3. januar 2011 vil St. Olavs Hospital benytte CKD-EPI-formelen til estimering av GFR.
Referanse
Levey AS et. al. A new equation to estimate glomelurar filtration rate. Ann Int Med
2009;150:604-12.

Nytt referanseområde for s-osmolalitet
Bioingeniør Kristin Graven og overlege Wenche Irgens

Det nye referanseområdet for s-osmolalitet er 289 - 305 mosmol/kg. Referansepopu
lasjonen er 240 blodgivere, 120 kvinner og 120 menn, i alderen 20–69 år.
Referansegrensene ble tatt i bruk 11. oktober 2010.

Trombofiliutredning – for hvem, når og hvordan
Konstituert overlege Arash Bigonah

Trombofili er økt risiko for arteriell eller venøs tromboembolisk sykdom, forårsaket av en
rekke medfødte og ervervede tilstander. De mest vanlige medfødte trombofilitilstander
gir minst risikoøkning, men forårsaker likevel de fleste tilfellene av spontan venøs tromboembolisme (VTE). For eksempel har personer med faktor V-Leiden-mutasjon i heterozygot form en relativ risiko for VTE på 5, men fordi tilstanden er relativt vanlig (den
sees hos 3-15 % av befolkningen), er den årsak til 20-50 % av tilfellene med spontan VTE .
Hvorfor utrede trombofili?
For det første kan påvisning av enkelte trombofilivarianter ha betydning for pasienten
selv, med hensyn til varighet av antikoagulasjonsbehandling av den aktuelle VTE-epi
soden og for eventuell forebyggende behandling. For det andre kan slik påvisning ha
praktiske konsekvenser for de nærmeste familiemedlemmer hvis de utsettes for økt
risiko for tromboembolisme, som ved graviditet, hormonell terapi eller prevensjon, skader, kirurgiske inngrep, eller hvis de får kreft.
Hvem kan ha trombofili?
• Alle pasienter med en første episode av spontan VTE
• Venøs trombose før 50 års-alder, selv om det foreligger en forbigående klinisk
predisponerende faktor
• Pasienter med VTE der eneste predisponerende faktor har vært hormonell terapi
eller prevensjon, eller graviditet
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• Arteriell trombose før 30 års-alder
• Residiverende venøse tromboser, selv om det foreligger klinisk predisponerende
faktorer
• Residiverende tromboflebitt uten varicer og kreft
• Venøse tromboser med uvanlig lokalisasjon som ved trombose i cerebrale
venøs sinus, retinale eller mesenteriale vener
• To påfølgende eller tre ikke-sammenhengende aborter i alle gestasjonsaldre,
eller fosterdød etter 20. svangerskapsuke
• Alvorlig preeklamsi
• Hudnekroser under Marevanbehandling, og nyfødte med purpura fulminans
ikke relatert til sepsis
• Asymptomatiske førstegradesslektninger av personer med påvist,
symptomatisk trombofili. Dette er spesielt viktig for kvinner i fertil alder
• Barn med VTE
Hvilke prøver bør rekvireres ved mistanke om trombofili?
Tester som bør rekvireres hos pasienter som selv har gjennomgått tromboembolisme og
en mistenker trombofili ut fra ovenstående kriterier:
• vanlige hematologiske analyser (b-hemoglobin, b-leukocytter, b-trombocytter)
• p-aktivert partiell tromboplastintid (p-APTT)
• b-faktor V-Leiden-mutasjon (alternativt p-aktivert protein C-resistens)
• b-protrombingenmutasjon (G20210A)
• p-antitrombin
• p-protein C
• p-protein S
• p-homocystein (fastende)
• p-lupusantikoagulans (ervervet trombofili)
• s-anti-cardiolipin IgG og IgM (ervervet trombofili)
For asymptomatiske førstegrads-slektninger av personer med gjennomgått VTE, der det
er mistanke om arvelig trombofili og tilstanden ikke er fullstendig utredet, rekvireres
de samme analyser som listet over, unntatt de to siste analysene som gjelder ervervet
trombofili.
Hvis prøvene er normale og det er sterkt mistanke om at det foreligger arvelig trombofili, kan det være aktuelt med «andrenivå-tester» som for eksempel kvantitering av
faktor VIII. Da bør vakthavende lege i Avdeling for medisinsk biokjemi konfereres for
videre utredning.
Husk at vi ennå ikke kjenner alle årsaker til trombofili. Ulike laboratorietester klarer ikke
å identifisere alle trombofilitilstander. En må fortsatt legge mest vekt på de ovennevnte
kriteriene i anamnese og klinikk. Grunnen at vi utreder for de kjente tilstandene er at
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prøveresultatene kan gjøre det lettere å ta stilling til pågående og eventuell forebyggende
behandling.
Når i sykdomsforløpet skal prøvene tas?
Funksjonelle koagulasjonsanalyser gir ikke representative resultater under forløpet av en
akutt tilstand (akutt trombose eller akutt inflammasjon), graviditet, og under hormonell
behandling eller prevensjon. Dette gjelder analyse av antitrombin, protein C, protein S
og faktor VIII. Prøver til slike analyser bør tas minst to uker etter akutt sykdom.
Prøve til antitrombinbestemmelse bør tas minst 5 dager etter seponert heparinbehandling.
Prøver til måling av protein C og S, og faktor VIII bør tas to måneder etter avsluttet
svangerskap eller hormonterapi.
Nivået av protein C og S påvirkes også av warfarin og bør tas minst 3 uker etter seponert
Marevan.
Genetiske tester (faktor V-Leiden-mutasjon og protrombingenmutasjon), lupusanti
kuagulans og anticardiolipin-antistoffer kan tas ved utredning under den akutte
prosessen.
Referanser
1. European Genetics Foundation; Cardiovascular Disease Educational and Research
Trust; International Union of Angiology; Mediterranean League on Thromboembolism, Nicolaides AN, Breddin HK, Carpenter P, Coccheri S, Conard J, De Stefano V,
Elkoofy N, Gerotziafas G, Guermazi S, Haas S, Hull R, kalodiki E, Kristof V, Michiels
JJ, Myers K, Pineo G, Prandoni P, Romeo G, Samama MM, Simonian S, Xenophonthos
S. Thrombophilia and venous thromboembolism. International consensus statement.
Guidelines according to scientific evidence. Int Angiol 2005;24:1-26.
2. Franchini M, Veneri D, Salvagno GL, Manzato F, Lippi G. Inherited thrombophilia. Crit
Rev Clin Lab Sci 2006;43:249-90.

Analyse av aktivert protein C-resistens (APC) i plasma
nedlegges 15. februar 2011
Konstituert overlege Arash Bigonah

Slik APC-resistens-undersøkelsen utføres her, gir den kun informasjon om pasienten har
faktor V-Leiden-mutasjon i heterozygot eller homozygot form. Dette skyldes at prøven
først fortynnes med faktor V-mangelplasma for å normalisere konsentrasjonen av alle
andre koagulasjonsfaktorer enn faktor V. Dermed kan analysen ikke si noe om pasienten
har andre grunner til APC-resistens enn defekter i faktor V, som for eksempel økt faktor
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VIII-nivå. Til det bruk trenger man en APC-resistensanalyse der prøven ikke først for
tynnes med faktor V-mangelplasma. Nytten av en slik analyse er omdiskutert. Det finnes
andre, meget sjeldne, mutasjoner i faktor V-genet enn faktor V-Leiden, men nytten av å
undersøke for disse er uavklart.
Vi har en gentest som direkte påviser om pasienten har faktor V-Leiden-mutasjon
i heterozygot eller homozygot form. Vi anbefaler nå at man undersøker for faktor V-
Leiden-mutasjon med gentesten, i stedet for først å gå veien om APC-resistensmåling.
Det å ha 2 tester som påviser akkurat det samme, har også vært en kilde til misfor
ståelser og dobbeltanalysering.
Bruk derfor faktor V-Leiden gentest hvis du vil vite om pasienten har faktor V-Leidenmutasjon.
Vi håper at denne endringen er varslet i så god tid at den ikke medfører ulemper for deg
som rekvirent.

Laktoseintoleranse – endringer i gentest og laktosebelastning
Overingeniør Ketil Thorstensen og konstituert overlege Arash Bigonah

Gentest er den viktigste analysen, men oppgi etnisitet for å unngå at resultatet feiltolkes.
Laktosebelastning kan eventuelt brukes i tvilstilfeller, og til diagnostikk av sekundær
laktasemangel.
Hos de fleste mennesker reduseres laktaseaktiviteten i tynntarmslimhinnen etter spedbarnsalder. Dette kan føre til varierende grad av laktosemalabsorpsjon, med varierende
grad av symptomer som diaré, magesmerter og luftplager etter inntak av laktose
(melkesukker). I noen befolkninger, spesielt i Nord-Europa, er det likevel vanligst at
voksne har beholdt sin laktaseaktivitet. Dette kalles laktasepersistens, og er påvist hos
82-99% av skandinaver. Laktasepersistens skyldes en enkeltnukleotidpolymorfisme
(SNP), kalt «-13910 C/T». Homozygoti for C-polymorfismen (C/C) regnes globalt som
«normalt» og gir svært lav produksjon av laktase i voksen alder. Hos spedbarn og småbarn opprettholdes laktaseaktiviteten ved en uavhengig regulering. Det er individuelt
når i barnealderen laktaseaktiviteten avtar. Disse forhold gjør at det må utvises stor
forsiktighet med å fraråde melkedrikking til småbarn, som ellers har god nytte av melk.
Tilstedeværelse av T-polymorfismen (enten i heterozygot form C/T eller homozygot
form T/T) sikrer tilstrekkelig laktaseaktivitet til å tåle vanlig norsk inntak av melk. I de
siste årene er det påvist flere andre SNPer som gir laktosetoleranse. Felles for disse er at
de stort sett ikke finnes i den Nord-Europeiske befolkning, men først og fremst i befolkningsgrupper i Øst-Afrika, Saudi-Arabia, Jordan, samt Kina og noen andre steder i Asia.
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Med økende innvandring fra disse områdene må vi forvente at flere personer med slike
polymorfismer kommer i kontakt med norsk helsevesen. Når disse polymorfismene er
til stede, vil de alltid opptre på en genotypisk «bakgrunn» av -13910C/C, slik at ved å
teste bare på denne varianten vil en feilaktig kunne konkludere med genotypisk laktasemangel, mens disse pasientene har god toleranse for laktose.
Ved Avdeling for medisinsk biokjemi har vi nå utviklet tester for disse SNPene også, men
siden de opptrer sjelden hos oss vil vi bare utføre testene når det foreligger spesiell mistanke om at de kan være til stede. Derfor er det viktig at rekvirenten oppgir etnisitet dersom
pasienten ikke stammer fra Nord-Europa.
I tillegg til den vanlige, genetiske formen for laktasemangel som ytrer seg etter småbarnsalder, finnes det en meget sjelden kongenitt form som gir betydelig melkeintoleranse allerede fra fødselen av. Laktasemangel kan også forekomme sekundært til tarmsykdommer som cøliaki, akutte gastroenteritter og inflammatoriske tarmsykdommer.
Laktoseintoleranse-gentest er den rette prøven å ta ved mistanke om primær laktose
intoleranse. Denne testen har mange fordeler. Den er enkel, billig og utføres én gang.
Det er imidlertid viktig å huske at gentesten bare gir informasjon om genetisk betinget laktasemangel, ikke andre årsaker til laktasemangel. For barn har testen begrenset
betydning fordi redusert laktaseaktivitet oppstår ved ulik alder. I den hvite befolkning
kommer reduksjonen hyppigst mellom 5- og 8-årsalder. Pasientens etnisitet må oppgis
dersom den ikke er nordeuropeisk. Desom resultatet av gentesten viser at pasienten enten
er -13910C/T eller -13910T/T, eller -13910C/C i kombinasjon med noen av SNPene som
gir laktasepersistens, og rekvirenten likevel har mistanke om laktoseintoleranse, kan det
rekvireres laktosebelastning.
Laktosebelastning anbefales bare for å utrede tvilstilfeller etter utført gentest, samt ved
mistanke om sekundær laktoseintoleranse. Ved denne undersøkelsen drikker pasienten
en laktoseløsning, og det tas blodprøver til måling av p-glukose før inntak av laktoseløsningen, samt 4 ganger etter inntak (etter 15, 30, 45 og 60 minutter). Pasienten må møte
fastende (8 timers faste). Differanse mellom fastende p-glukose og maksimal p-glukose
større enn 1,3 mmol/L tyder på at pasienten ikke har laktoseintoleranse. Som med alle
andre tester er et resultat lik grenseverdien fullstendig intetsigende. Jo større maksimal
p-glukosestigning, jo mindre sannsynlig er det at pasienten har laktoseintoleranse. Er
stigningen større enn 1,7 mmol/L, er det svært lite sannsynlig at pasienten har laktoseintoleranse. Tilsvarende er det nokså sikkert at pasienten har laktoseintoleranse når
maksimal glukosestigning er mindre enn 1,1 mmol/L. Laktosebelastning er en langvarig
undersøkelse som kan være ubehagelig for pasienten. Tenk også på at testen ikke er
validert hos diabetikere og ikke skal utføres hvis pasienten har diabetes mellitus. Oppskrift for laktosebelastning finnes på våre nettsider, under «Analyser og undersøkelser».
Porsjoner med laktose kan kjøpes på Sykehusapoteket i Trondheim. Skal selve belast-
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ningen utføres ved Laboratorieklinikken, må det bestilles time ved å kontakte prøve
takingspoliklinikken i Bevegelsessenteret på telefon 72826002. Hos voksne pasienter
med mistanke om laktoseintoleranse krever vi at det først skal ha vært utført laktoseintoleranse-gentest (se ovenfor) for enkelt å kunne utelukke den vanligste årsak til laktose
intoleranse, før vi aksepterer bestilling av laktosebelastning. Likeså har vi et absolutt krav
om at pasienten ikke har diabetes mellitus – og det gjelder uansett alder.
Referanse
Imtiaz F, Savilahti E, Sarnesto A, Trabzuni D, Al-Kahtani K, Kagevi I, Rashed MS, Meyer
BF, Järvelä I. The T/G 13915 variant upstream of the lactase gene (LCT) is the founder
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Oppgi rett prøvetakingstidspunkt
Overlege Arne Åsberg og kvalitetskoordinator Kristine B. Solem

De enkleste ting kan være de vanskeligste. Vi kunne tro at det å oppgi rett prøve
takingstidspunkt er en enkel sak. Slik er det ikke alltid i sykehuset, og ikke alltid utenfor
sykehuset heller. For eksempel har sykehustradisjonen med å bestille blodprøvetaking
til en «prøverunde» medført at svært mange blodprøver er registrert med feil prøve
takingstidspunkt. Ofte ser vi at blodprøven ankommer laboratoriet før den angivelig er
tatt. Slike ulogiske tilfeller krever retting av prøvetakingstidspunktet før analysering kan
starte. At dette gir merarbeid og forsinkelser er så sin sak, men korrekt prøvetakingstidspunkt er uansett viktig:
• Rekvirerende lege må selvsagt vite når prøven er tatt, fordi resultatet gjenspeiler
pasientens tilstand på prøvetakingstidspunktet. Særlig gjelder dette ustabile pasienter, analytter med stor døgnvarisjon, samt legemiddel- og forgiftningsanalyser.
• Laboratoriet må vite når prøven er tatt, fordi prøvematerialet kan ha begrenset holdbarhet. Hvis holdbarhetsgrensen er overskredet, skal prøven forkastes eller prøve
resultatet utgis med forbehold.
Vi ber om at alle rekvirenter – både i og utenfor sykehuset – oppgir rett prøvetakingstidspunkt.

Unngå forsinket prøvesvar – send prøvene til riktig adresse
Seksjonsleder Solveig Winther

Prøver til Avdeling for klinisk farmakologi
Prøver som skal til legemiddelanalysering hos Avdeling for klinisk farmakologi, bør
sendes direkte dit i konvolutt merket Avdeling for klinisk farmakologi. Felles prøvemot-
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tak mottar daglig konvolutter merket «Felles Prøvemottak» hvor innholdet er prøver til
Avdeling for klinisk farmakologi. Dette kan forsinke prøvesvaret.
Urinvegskonkrementer
Urinvegskonkrementer sluttet vi å analysere for 2½ år siden, men mottar likevel prøver
fra andre sykehus. Slike prøver bør sendes direkte til utførende laboratorium som for
eksempel Rikshospitalet, Avdeling for medisinsk biokjemi.

Laktatdehydrogenase (LD) analyseres nå kun i serum
Overlege Gustav Mikkelsen og kvalitetskoordinator Kristine B. Solem

Ny rutine for håndtering av blodprøver til analyse av LD fra 14. desember 2010 – gjelder
bare for blodprøver tatt i sykehuset
Blodprøver til analyse av laktatdehydrogenase (LD) må håndteres varsomt for å unngå
at LD lekker fra blodcellene og påvirker analyseresultatet. Ved rørpostforsendelse av
vanlige, usentrifugerte prøverør til framstilling av plasma (rør med grønn kork m/gul
ring) har vi sett at analyseresultatene i gjennomsnitt blir 12-15 % falskt for høye og at
enkeltpasienter kan få inntil 80 U/L eller 40 % falskt forhøyet resultat.
Rutiner for håndtering av prøver til analyse av LD blir derfor endret for sykehusets rekvirenter fra den 14. desember 2010. Det blir ingen endring for tilsendte prøver.
Konsekvenser
• Ved rekvirering i RoS vil kun s-LD være tilgjengelig og analysen vil få egen etikett.
• Ved prøvetaking benyttes serum gelrør (rød kork m/gul ring). Det må tas eget prøverør til s-LD.
• Prøver til analyse av s-LD bringes umiddelbart til en av prøvetakingspoliklinikkene
eller til Laboratoriesenteret. På hverdager mellom kl 08.00 og 14.30 kan prøvene
leveres til prøvetakingspoliklinikkene i Akutten og Hjerte-lunge-senteret, Bevegelsessenteret, Gastrosenteret og Kvinne-barnsenteret for sentrifugering og forsendelse
til laboratoriet. Forøvrig og utenom disse tidspunktene må prøvene bringes til felles
prøvemottak i Laboratoriesenteret med portør e.l.
• Prøver som ikke er håndtert tilfredsstillende vil ikke bli analysert siden resultatet vil
være upålitelig.
Prøver til øvrige analyser sendes med rørpost fra sengepostene som tidligere, slik at
resultatene for disse ikke blir unødig forsinket.
Laboratoriet beklager de ulemper de endrede rutinene medfører for avdelingene, men
ber om forståelse for at dette er nødvendig for å sikre akseptabel kvalitet på analyse
resultater for LD.
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Har du spørsmål i sakens anledning, kan du kontakte kvalitetskoordinator Kristine B.
Solem på telefon 72573200.

Blodprøvetaking av pasienter fra primærhelsetjenesten
Seksjonsleder Per Hepsø

Avdeling for medisinsk biokjemi har tilbud om blodprøvetaking til pasienter som ikke får
tatt sine blodprøver ved sitt faste legekontor.
Pasienter som kommer fra legesenter eller andre type institusjoner i primærhelse
tjenesten skal gå til prøvetakingspoliklinikken i Akutten og Hjerte- lunge- senteret, 1. etasje. Dette gjelder alle pasienter, også barn. Det tas ikke blodprøver i Laboratoriesenteret.
Åpningstider er mandag-fredag kl 07.45 - 14.30.
Telefonnummer til prøvetakingspoliklinikken er 728 29677.
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Pasienter henvist fra primærhelsetjenesten til prøvetaking
for D-dimer – hvem har ansvar for oppfølging?
Seksjonsleder Per Hepsø og konstituert overlege Arash Bigonah

Når primærlegen rekvirerer prøvetaking til øyeblikkelig-hjelp-analyse av D-dimer, har
legen selv det medisinske ansvaret for oppfølging av pasienten. Legen kan oppgi sitt
direkte telefonnummer, helst mobiltelefonnummer, på rekvisisjonen slik at vi kan ringe
opp og formidle resultatet.
Hvis legen ønsker at prøvetakingspoliklinikken på St. Olavs Hospital skal hjelpe til med
oppfølging av pasienten, må rekvirerende lege tydelig beskrive den videre plan for dette,
enten i feltet for kliniske opplysninger på rekvisisjonen eller i et medfølgende brev til
prøvetakingspoliklinikken. I tillegg må pasienten selvsagt ha fått henvisning til røntgen eller til akuttmottak for videre oppfølging ved forhøyet p-D-dimer. Utlevering av
prøvesvar til pasienten gjøres ikke dersom dette ikke er anmerket på rekvisisjonen.
Vi minner om vår åpningstid som er fra kl 07.45-14.30. Pasienten får ikke utlevert svar på
prøvetakingspoliklinikkene etter kl 14.30.

Drosje-transport av pasienter som har vært til prøvetaking
på St. Olavs Hospital
Seksjonsleder Per Hepsø

Dersom pasienten fra primærhelsetjenesten skal ha drosje hjem eller tilbake til legekontor etter endt blodprøvetaking, må legekontoret selv lage en drosjerekvisisjon til returen.
Prøvetakingspoliklinikken bestiller drosje ut i fra rekvisisjon fra legekontoret. Dersom
pasienten ikke har drosjerekvisisjon til returen, må pasienten selv sørge for drosje hjem.
Prøvetakingspoliklinikken på St. Olav lager ikke drosjerekvisisjoner til pasienter fra
primærhelsetjenesten

Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Behandlingsmonitorering med serologi anbefales ikke
Overlege Andreas Christensen

Vi mottar ofte serumprøver til kontrollmåling av antistoffnivå etter igangsatt eller avsluttet antibiotikabehandling. Dette er svært sjelden nødvendig. Her følger litt generell
informasjon om antistoffresponsen etter infeksjoner.
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Det vanlige forløpet er at spesifikt IgM kan påvises tidligst etter smitte (innen 1-6 uker)
og at den spesifikke IgG-responsen kommer noe senere (vanligvis innen 2-8 uker). IgMresponsen er oftest forbigående (overstått etter 3-6 mnd.) mens IgG-responsen er varig
(livet ut). Dette bildet er hyppig å se ved virusinfeksjoner, men ved bakterielle infeksjoner er bildet langt mer varierende. Ved borrelia-infeksjoner kan man for eksempel
se kun IgM-respons uten ledsagende IgG-respons; og motsatt. Det er dessuten vanlig
for bakterielle infeksjoner at IgM-responsen varer i opptil flere år, også etter vellykket
behandling. Fall i antistofftiter og grad av behandlingsrespons korrelerer altså dårlig, og
det er derfor ikke anbefalt at serologi benyttes som et mål på behandlingsrespons. Man
er da henvist til klinikk og biokjemiske parametere.
Begrepet «kontrollprøve» benyttes også om prøver som tas i diagnostisk sammenheng
for å avklare usikre resultater i en tidligere prøve. Dette er en helt annen situasjon, og nye
prøver kan da ha avgjørende betydning. Vår fraråding gjelder altså prøver som tas når
diagnosen er satt og behandling igangsatt.
To unntak må dog nevnes: RPR kan benyttes som mål på behandlingsrespons ved s yfilis,
og et titerfall på mer enn 50% for Helicobacter pylori-IgG i løpet av 6 måneder etter
gjennomført behandling kan tillegges en viss vekt som mål på eradikasjon av denne
bakterien.

Mycoplasma genitalium – indikasjoner og diagnostikk
Overlege Svein Arne Nordbø

M. genitalium kan forårsake uretritt hos begge kjønn samt cervisitt hos kvinner. Enkelte
undersøkelser har også vist en assosiasjon med øvre genitalinfeksjoner. Dobbeltinfeksjoner med C. trachomatis forekommer relativt sjelden. I 2009 var kun 7,4% av de C.
trachomatiss-positive prøvene som ble undersøkt hos oss positive for M. genitalium.
Andel positive prøver av totalt antall prøver undersøkt for M. genitalium har økt fra 1,5% i
2005 til 4,6% i 2010. Til sammenlikning er antall positive Chlamydiaprøver ca. 10%. I likhet med C. trachomatis er forekomsten av M. genitalium høyest i de yngste aldersgruppene. I urinprøver fra kvinner og menn under 25 år er nær 8% av prøvene positive for M.
genitalium. Mye tyder på at utbredelsen av M. genitalium er økende, men fortsatt forblir
de fleste infeksjonene udiagnostiserte. Det er derfor grunn til å rette oppmerksomheten
mot denne bakterien og vi minner om muligheten til å rekvirere M. genitalium-diagno
stikk på prøver som tas til påvisning av C. trachomatis.
Indikasjonene for å teste på M. genitalium er de samme som for C. trachomatis og
 røvemateriale/transportmedium er det samme for begge bakteriene. Fra menn anbefap
les første urinporsjon, mens det fra kvinner har vist seg at sensitiviteten er noe bedre for
cervikal-/vaginalprøver enn for urin. Mengden av M. genitalium som skilles ut i urinen er
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mindre enn for C. trachomatis, og det er derfor viktig at urinen har stått minst 2 timer i
blæren før prøvetaking. Man oppnår betydelig bedre sensitivitet hvis kun de første 5–10
ml av urinen sendes til testing for begge agens. Vaginalprøver som kvinnen kan ta selv
er et godt alternativ til urinprøve.
Serologiske tester brukes ikke på grunn av for stor grad av kryssreaksjon med andre
mycoplasmaarter.
Behandlingen er den samme som for C. trachomatis, men økt resistensutvikling kan tyde
på at man bør tilstrebe flere dagers behandling med azithromycin fremfor engangsdose.
Doxycyclin har dårlig effekt på M. genitalium og bør ikke brukes.

Avdeling for patologi og
medisinsk genetikk
Patologisvar
Avdelingssjef Harald Aarset

Diagnosene i patologi, både for biopsi og cytologi, har i mange år vært skrevet med store
bokstaver. Det fungerte fint i skrivemaskinens og papirsvarenes tid. Med digitale svar
og stadig lengre diagnoser ser vi at det er bedre at også diagnosene skrives med vanlige
små bokstaver. Vi vil derfor gå over til små bokstaver fra 01.01.11.

Ny genetisk undersøkelse av CDH1-genet (E-cadherin)
Molekylærgenetiker Maren F. Hansen og seksjonsleder Wenche Sjursen

CDH1 genet koder for proteinet E-cadherin som er et celle-celle adhesjonsmolekyl som
spiller en viktig rolle i vedlikeholdet av celledifferensiering og opprettholdelse av normal
morfologi av epiteliale celler. Syndromet HDGC (Hereditary Diffuse Gastric Cancer) har
en autosomal dominant arvegang og er forårsaket av mutasjoner i CDH1 genet. HDGC
er assosiert med diffus magekreft og lobulær brystkreft. Alder ved diagnose av HDGC
kan variere sterkt, fra 14-85 år, men de fleste utvikler kreft før de er fylt 40 år. Karakteristisk for denne krefttypen i magesekken er at det dannes «signet ring celle karsinom» i
cellelaget under epitelet. Det gir en fortykning av magesekken uten at det dannes en definert avgrenset svulst, derav navnet diffus. Mucosa som ligger over svulsten gir inntrykk
av å være normal og det er derfor vanskelig å oppdage denne krefttypen ved tradisjonell
endoskopi. Genetisk testing av CDH1 genet er viktig for å kunne identifisere familier med
økt risiko for HDGC, slik at de kan tilbys et systematisk kontrollopplegg. Dermed kan
eventuell kreft oppdages på et tidlig stadium og sjansen for kurering øker betraktelig.
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26/1-11 kl. 9:00-15:00 i Laboratoriesenterets seminarrom LS21
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for å kunne utveksle erfaringer og legge grunnlag for eventuelt samarbeid. Seminaret er
åpent for alle som er interessert i molekylærmedisin.
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Avsender:
Laboratoriemedisinsk klinikk
St. Olavs Hospital

Kontakt labnytt: post.lab@stolav.no
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