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AvDELING foR IMMuNoLoGI oG 
 TRANSfuSJoNSMEDISIN

Ny rekvisisjon
Bioingeniør Frank Robert Walstad

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin har fått en ny rekvisisjon med serie-
nummer 801 . Det er små endringer på rekvireringssiden, men det er nå mer utfyllende 
informasjon på baksiden av rekvisisjonen . Når rekvirenten får den nye rekvisisjonen, må 
de kaste den gamle .

To av allergipanelene har fått nye navn: Inhalasjonspanel 6 (tidligere ute-panel) og 
 Inhalasjonspanel 7 (tidligere inne-panel) . Se på baksiden av rekvisisjonen for å se hvilke 
allergener de respektive panelene inneholder .

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin 

Ny rekvisisjon 
Bioingeniør Frank Robert Walstad, 

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin har fått en ny rekvisisjon med serienummer 801. Det er 
små endringer på rekvireringssiden, men det er nå mer utfyllende informasjon på baksiden av 
rekvisisjonen. Når rekvirenten får den nye rekvisisjonen, må de kaste den gamle. 

 
To av allergipanelene har fått nye navn: Inhalasjonspanel 6 (tidligere ute-panel) og Inhalasjonspanel 7 
(tidligere inne-panel). Se på baksiden av rekvisisjonen for å se hvilke allergener de respektive panelene 
inneholder. 

 

 

Immunhematologiske undersøkelser i svangerskapet 
Overlege Aurora Espinosa 

Under svangerskapet kan mor bli immunisert mot blodtypeantigener som sitter på fosterets erytrocytter. 
Denne immuniseringen kan i noen tilfeller føre til hemolytisk anemi hos fosteret. Dersom slik 
immunisering ikke blir oppdaget kan den i verste fall gi fatale konsekvenser for fosteret, med bl.a. 
utvikling av hydrops foetalis og kjerneikterus.  

For å oppdage slik immunisering under svangerskapet er det etablert et screeningprogram for gravide. 
Målet med programmet er: 
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Immunhematologiske undersøkelser i svangerskapet 
Overlege Aurora Espinosa

under svangerskapet kan mor bli immunisert mot blodtypeantigener som sitter på 
fosterets  erytrocytter . Denne immuniseringen kan i noen tilfeller føre til hemolytisk 
anemi hos fosteret . Dersom slik immunisering ikke blir oppdaget kan den i verste fall gi 
fatale konsekvenser for fosteret, med bl .a . utvikling av hydrops foetalis og kjerneikterus . 
for å oppdage slik immunisering under svangerskapet er det etablert et screening-
program for gravide . Målet med programmet er:
1 . Å følge opp gravide som har dannet de aktuelle blodtypeantistoffene . Antall kontroller 

vil variere avhengig av antistofftype og -mengde . 
2 . Å finne RhD-negative gravide, slik at disse kan følges opp . Alle RhD-negative gravide 

undersøkes i ca . sv . uke 12, 28-32 og 36 . Dersom man påviser blodtypeantistoffer vil 
det være behov for hyppigere kontroller .

Den første svangerskapskontroll skal utføres rundt svangerskapsuke 12 hos alle gravide . 
Blodbanken opplever nå at et økende antall blodprøver blir sendt for tidlig, dvs . lenge før 
svangerskapsuke uke 12 . Dersom prøven analyseres for tidlig risikerer man falske nega-
tive resultater . Antistoffene kan utover i svangerskapet bli sterkere og skape problemer 
for fosteret . vi oppfordrer derfor våre rekvirenter til å ikke sende første kontrollprøve før 
svangerskapsuke 12 . Når vi vet prøven er tatt før svangerskapsprøve 12, vil vi be om ny 
prøve i svangerskapsuke 20 . 

ved innsending av denne prøve kryss av for:
«Kontroll av blodtypeantistoff i sv. uke….» .Termindato skal også oppgis på rekvisisjonen .
Har du noen spørsmål angående svangerskapsprøver, ta kontakt med Enhet for transfu-
sjonsmedisin tlf: 72 57 31 25 . 

Referanser

• veileder for transfusjonstjenesten i Norge, 6 . utgave 2009, Helsedirektoratet .
• Heier et al: Immunisering i svangerskapet, Tidsskrift for Den Norske Legeforening 

2009; 129:2016-8
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Ny metode og nytt referanseområde for anti-TSH reseptor, TRAS 
Overlege Anne Dorthea Rø, bioingeniør Marit Aarhaug

Anti-TSH reseptor blir erstattet av ny metode og følgende referanseverdier vil gjelde fra 
1 . mars 2010 .

Negativ < 1,0 Iu/L
Positiv ≥ 1,0 Iu/L

Testen påviser både stimulerende og blokkerende antistoff . Måleområde 0-40 Iu/L . 

Den nye metoden er en 3 . generasjonstest som er standardisert mot samme standard 
som tidligere og metodene viser god korrelasjon .

Nasjonal vervekampanje 
Seksjonsleder Kjell Rune Logan-Halvorsrud

Norges Røde Kors og norske blodbanker samarbeider i år om en nasjonal kampanje for å 
skaffe minst 30000 nye blodgivere i 2010 . Startskuddet gikk på valentinsdagen 14 .  februar . 
Norge ligger dårligst an i vest-Europa med bare 20 givere pr 1000 innbygger  . over hele 
landet vil det være lokale kampanjer gjennom hele året . Nye blodgivere kan melde seg via 
www .GiBlod .no eller ringe blodbanken ved St . olavs Hospital Hf, tlf . 72 57 31 00 .

1. Å følge opp gravide som har dannet de aktuelle blodtypeantistoffene. Antall kontroller vil variere 
avhengig av antistofftype og -mengde.  

2. Å finne RhD-negative gravide, slik at disse kan følges opp. Alle RhD-negative gravide 
undersøkes i ca. sv. uke 12, 28-32 og 36. Dersom man påviser blodtypeantistoffer vil det være 
behov for hyppigere kontroller. 

Den første svangerskapskontroll skal utføres rundt svangerskapsuke 12 hos alle gravide. Blodbanken 
opplever nå at et økende antall blodprøver blir sendt for tidlig, dvs. lenge før svangerskapsuke uke 12. 
Dersom prøven analyseres for tidlig risikerer man falskt negative resultater. Antistoffene kan utover i 
svangerskapet bli sterkere og skape problemer. ? 

Vi oppfordrer derfor våre rekvirenter til å ikke sende første kontrollprøve før svangerskapsuke 12.  

Når vi vet prøven er tatt før svangerskapsprøve 12, vil vi be om ny prøve i svangerskapsuke 20.  

Ved innsending av denne prøve kryss av for: 

”Kontroll av blodtypeantistoff i sv. uke….”.Termindato skal også oppgis på rekvisisjonen. 

Har du noen spørsmål angående svangerskapsprøver, ta kontakt med Enhet for transfusjonsmedisin tlf: 72 
57 31 25.  

Referanser 
- Veileder for transfusjonstjenesten i Norge, 6. utgave 2009, Helsedirektoratet. 

- Heier et al: Immunisering i svangerskapet, Tidsskrift for Den Norske Legeforening 2009; 129:2016-8 

 

Ny metode og nytt referanseområde for anti-TSH reseptor, TRAS 

Anti-TSH reseptor blir erstattet av ny metode og følgende referanseverdier vil gjelde fra 1. mars 2010. 
Negativ < 1,0 IU/L 
Positiv ≥ 1,0 IU/L 
Testen påviser både stimulerende og blokkerende antistoff. 
Måleområde 0-40 IU/L.  

Den nye metoden er en 3. generasjonstest som er standardisert mot samme standard som tidligere og 
metodene viser god korrelasjon. 

 

Nasjonal vervekampanje 
Seksjonsleder Kjell Rune Logan-Halvorsrud 

Norges Røde Kors og norske blodbanker samarbeider i år om en nasjonal kampanje for å skaffe minst 
30000 nye blodgivere i 2010. Startskuddet gikk på Valentinsdagen 14. februar. Norge ligger dårligst an i 
Vest-Europa med bare 20 givere pr 1000 innbygger. Over hele landet vil det være lokale kampanjer 
gjennom hele året. Nye blodgivere kan melde seg via www.GiBlod.no eller ringe blodbanken ved St. 
Olavs Hospital HF, tlf. 72 57 31 00. 

 
Foto: Frode Nikolaisen, Informasjonsavdelingen St. Olavs Hospital HF 

 

 

Avdeling for medisinsk biokjemi 

NT-proBNP - justere måleverdien for redusert nyrefunksjon 
Overlege Arne Åsberg 

NT-proBNP er et biologisk inaktivt spaltingsprodukt av proBNP som hjertemuskelcellene produserer mer 
av når de hypertrofierer eller merker økt fyllingstrykk. Konsentrasjonen av NT-proBNP i plasma eller 
serum brukes som markør for hjertesvikt, både til diagnostikk og ved kontroll av behandlingen. Pasienter 
med nyresvikt kan imidlertid ha høye verdier på grunn av redusert renal utskillelse av NT-proBNP, uten at 
de nødvendigvis har verken hypervolemi eller hjertesvikt. Størrelsen av denne konsentrasjonsøkning som 
bare skyldes redusert utskillelse i nyrene har nå blitt forsøkt klarlagt (1). Forskerne undersøkte 204 menn 
i alderen 18-75 år med varierende grad av hjertesvikt og nyresvikt, og ved hjelp av statistiske metoder 
mente de å kunne holde de ulike effektene fra hverandre. De kom fram til følgende formel: 

Justert NT-proBNP = målt NT-proBNP : e(1,892 - 0,025•estimert kreatininclearance). Deres målemetode for NT-
proBNP er den samme som vi bruker. Ut fra formelen kan vi lage et nomogram: 

 

Foto: Frode Nikolaisen, 
Informasjonsavdelingen 
St. Olavs Hospital HF
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AvDELING foR MEDISINSK BIoKJEMI

NT-proBNP - justere måleverdien for redusert nyrefunksjon
Overlege Arne Åsberg

NT-proBNP er et biologisk inaktivt spaltingsprodukt av proBNP som hjertemuskel-
cellene produserer mer av når de hypertrofierer eller merker økt fyllingstrykk . Konsentra-
sjonen av NT-proBNP i plasma eller serum brukes som markør for hjertesvikt, både til 
diagnostikk og ved kontroll av behandlingen . Pasienter med nyresvikt kan imidlertid ha 
høye verdier på grunn av redusert renal utskillelse av NT-proBNP, uten at de nødvendig-
vis har verken hypervolemi eller hjertesvikt . Størrelsen av denne konsentrasjonsøkning 
som bare skyldes redusert utskillelse i nyrene har nå blitt forsøkt klarlagt (1) . forskerne 
undersøkte 204 menn i alderen 18-75 år med varierende grad av hjertesvikt og nyresvikt, 
og ved hjelp av statistiske metoder mente de å kunne holde de ulike effektene fra hver-
andre . De kom fram til følgende formel: 
Justert NT-proBNP = målt NT-proBNP : e(1,892 - 0,025•estimert kreatininclearance) . Deres målemetode 
for NT-proBNP er den samme som vi bruker . ut fra formelen kan vi lage et nomogram:

ved hjelp av formelen (eller nomogrammet) kan vi beregne hva konsentrasjonen av NT-
proBNP  hadde vært hvis pasienten hadde hatt normal  nyrefunksjon og ellers uendret tilstand .  
I artikkelen  viser forfatterne at den justerte verdien har bedre nøyaktighet i diagnostikk 
av hjertesvikt enn den ujusterte måleverdien . fra nomogrammet  ser vi for eksempel at 
hvis konsentra sjonen av NT-proBNP er omtrent 700 ng/L hos en pasient med estimert 
kreatininclearance  på 40 mL/minutt, så hadde konsentrasjonen trolig vært bare ca . 200 
ng/L hvis nyrefunksjonen hadde vært helt normal . usikkerheten i denne justeringen viser 
forfatterne ikke .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved hjelp av formelen (eller nomogrammet) kan vi beregne hva konsentrasjonen av NT-proBNP hadde 
vært hvis pasienten hadde hatt normal nyrefunksjon og ellers uendret tilstand. I artikkelen viser 
forfatterne at den justerte verdien har bedre nøyaktighet i diagnostikk av hjertesvikt enn den ujusterte 
måleverdien. Fra nomogrammet ser vi for eksempel at hvis konsentrasjonen av NT-proBNP er omtrent 
700 ng/L hos en pasient med estimert kreatininclearance på 40 mL/minutt, så hadde konsentrasjonen 
trolig vært bare ca. 200 ng/L hvis nyrefunksjonen hadde vært helt normal. Usikkerheten i denne 
justeringen viser forfatterne ikke. 

Dessverre har forfatterne ikke brukt estimert GFR i utledning av formelen, men estimert 
kreatininclearance som angitt av Cockroft og Gault (2). For menn er Cockroft-Gault-formlen: 
Clkreatinin = [1,23 · (140 - alder) · kroppsvekt] : s-kreatinin, der alder er oppgitt i år, kroppsvekt i kg og s-
kreatinin i µmol/L.  

En annen ulempe er at forfatterne bare har undersøkt menn, og derfor ikke kan oppgi en justeringsformel 
for konsentrasjonen av NT-proBNP målt hos kvinner.  

Nomogrammet for menn kan finnes på våre nettsider (www.stolav.no/medisinskbiokjemi). 

Referanse 
1. Luchner A, Weidemann A, Willenbrock R, Philipp S, Heinicke N, Rambausek M, Mehdorn U, 

Frankenberger B, Heid IM, Eckardt KU, Holmer SR. Improvement of the cardiac marker N-
terminal-pro brain natriuretic peptide through adjustment for renal function: a stratified 
multicenter trial. Clin Chem Lab Med. 2010;48:121-8. 

2. Cockroft DW, Gault MH. Prediction of creatinine clearance from serum kreatinine. Nephron 
1976;16:31-41. 

 

Kromogranin A i serum - endring av analysemetode og ny 
referansegrense 
Overlege Arne Åsberg og fagansvarlig bioingeniør Anne Hole 

På slutten av fjoråret og på meget kort varsel ble analysemetoden endret. Reagensprodusenten hadde ikke 
mer igjen av det antistoffet som gjenkjenner kromogranin A i prøvematerialet, og kunne bare levere 
reagenser med nytt antistoff. Vi måtte ta den nye metoden i bruk fra og med januar 2010.  
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Dessverre har forfatterne ikke brukt estimert GfR i utledning av formelen, men estimert 
kreatininclearance som angitt av Cockroft og Gault (2) . for menn er Cockroft-Gault-formlen:
Cl

kreatinin
 = [1,23 • (140 - alder) • kroppsvekt] : s-kreatinin, der alder er oppgitt i år, kropps-

vekt i kg og s-kreatinin i µmol/L . 

En annen ulempe er at forfatterne bare har undersøkt menn, og derfor ikke kan oppgi en 
justeringsformel for konsentrasjonen av NT-proBNP målt hos kvinner . Nomogrammet 
for menn kan finnes på våre nettsider (www .stolav .no/medisinskbiokjemi) .

Referanse
1 . Luchner A, Weidemann A, Willenbrock R, Philipp S, Heinicke N, Rambausek M, 

 Mehdorn u, frankenberger B, Heid IM, Eckardt Ku, Holmer SR . Improvement of the 
cardiac marker N-terminal-pro brain natriuretic peptide through adjustment for renal 
function: a stratified multicenter trial . Clin Chem Lab Med . 2010;48:121-8 .

2 . Cockroft DW, Gault MH . Prediction of creatinine clearance from serum kreatinine . 
Nephron 1976;16:31-41 .

Kromogranin A i serum - endring av analysemetode og ny referansegrense
Overlege Arne Åsberg og fagansvarlig bioingeniør Anne Hole

På slutten av fjoråret og på meget kort varsel ble analysemetoden endret . Reagens-
produsenten hadde ikke mer igjen av det antistoffet som gjenkjenner kromogranin A i 
prøvematerialet, og kunne bare levere reagenser med nytt antistoff . vi måtte ta den nye 
metoden i bruk fra og med januar 2010 . 

Det nye antistoffet er laget mot akkurat samme antigen som før, det vil si at antistoffet 
skal gjenkjenne samme aminosyresekvens i kromogranin A-molekylet som det gamle 
antistoffet . Resten av reagensene, inkludert alle kalibratorene, er ikke endret . Likvel gir 

Det nye antistoffet er laget mot akkurat samme antigen som før, det vil si at antistoffet skal gjenkjenne 
samme aminosyresekvens i kromogranin A-molekylet som det gamle antistoffet. Resten av reagensene, 
inkludert alle kalibratorene, er ikke endret. Likvel gir ikke den nye metodevarianten samme 
analyseresultat som den gamle, i hvert fall ikke hos alle pasienter. Figuren til venstre viser samhørende 
analyseresultater med de to metodevariantene, målt i prøver fra 89 ulike pasienter. Figuren til høyre viser 
et «nærbilde» av de 81 prøvene der begge variantene måler under 30 nmol/L. Sammehengen er noe 
varierende, den er ikke rettlinjet, og vi kan ikke gi en matematisk formel som på individnivå gir en 
pålitelig omregning fra den ene metodevarianten til den andre. 

Reagensprodusenten lanserte også en ny referansegrense, 6 nmol/L. Grensen er 2 nmol/L høyere enn 
den som tidligere ble anbefalt av produsenten, og 1,5 nmol/L høyere enn den vi etablerte selv. Den nye 
referansegrensen svarer til 97,5-persentilen i en referansepopulasjon bestående av 122 svenske 
blodgivere. Vi fant ingen vesentlig forskjell mellom metodevariantene i dette nivået, så den nye 
referansegrensen er mer et uttrykk for at produsenten nå har undersøkt en større og mer representativ 
referansepopulasjon. På den bakgrunn har vi tatt i bruk produsentens nye referansegrense. 

Vi kan bare beklage at informasjon om metodeendring kommer i ettertid. Hastverket i denne endringen 
var ikke ønsket. Etter metodeendringen har hvert analyseresultat blitt påført en kommentar om at endret 
nivå kan skyldes rent analytiske forhold, hvis pasienten har fått undersøkt s-kromogranin A de siste 999 
dager. Denne varslingstjenesten fortsetter til og med april 2010. 

Gallesyrer i serum – ny metode fra 1.mars 2010 
Overlege Wenche Øiestad Irgens 

Den nye analysemetoden måler mer nøyaktig enn den gamle, spesielt ved høye konsentrasjoner. 
Måleverdier på 50 µmol/L målt med gammel metode blir i størrelsesorden 67 µmol/L målt med den nye 
metoden. Referansegrensen er likevel den samme som før, dvs. mindre enn 10 µmol/L, siden det ikke er 
så stor forskjell i det nivået.  

Poliklinisk blodprøvetaking  
Seksjonsleder Per Hepsø 

Prøvetakingspoliklinikken i Høyblokka skal flytte til Akutten og Hjerte-Lungesenteret. Flyttinga har blitt 
forsinket, men er nå berammet til 18. mars 2010. Den nye prøvetakingspoliklinikken blir liggende sentralt 
til i 1. etasje sammen med de andre poliklinikkene, i etasjen rett over Akuttmottaket. Den vil ivareta de 
samme funksjoner som i dag men i nye og moderne lokaler. Denne flyttingen representerer den siste 
strukturendringen av poliklinisk blodprøvetaking ved St. Olavs Hospital, Øya. 

Oversikt over prøvetakingspoliklinikker fra og med april 2010 
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ikke den nye metodevarianten samme analyseresultat som den gamle, i hvert fall ikke 
hos alle pasienter . figuren til venstre viser samhørende analyseresultater med de to me-
todevariantene, målt i prøver fra 89 ulike pasienter . figuren til høyre viser et «nærbilde» 
av de 81 prøvene der begge variantene måler under 30 nmol/L . Sammehengen er noe va-
rierende, den er ikke rettlinjet, og vi kan ikke gi en matematisk formel som på individnivå 
gir en pålitelig omregning fra den ene metodevarianten til den andre .

Reagensprodusenten lanserte også en ny referansegrense, 6 nmol/L . Grensen er 2 
nmol/L høyere enn den som tidligere ble anbefalt av produsenten, og 1,5 nmol/L høyere 
enn den vi etablerte selv . Den nye referansegrensen svarer til 97,5-persentilen i en refe-
ransepopulasjon bestående av 122 svenske blodgivere . vi fant ingen vesentlig forskjell 
mellom metodevariantene i dette nivået, så den nye referansegrensen er mer et uttrykk 
for at produsenten nå har undersøkt en større og mer representativ referansepopula-
sjon . På den bakgrunn har vi tatt i bruk produsentens nye referansegrense .

vi kan bare beklage at informasjon om metodeendring kommer i ettertid . Hastverket i 
denne endringen var ikke ønsket . Etter metodeendringen har hvert analyseresultat blitt 
påført en kommentar om at endret nivå kan skyldes rent analytiske forhold, hvis pasi-
enten har fått undersøkt s-kromogranin A de siste 999 dager . Denne varslingstjenesten 
fortsetter til og med april 2010 .

Gallesyrer i serum – ny metode fra 1.mars 2010
Overlege Wenche Øiestad Irgens

Den nye analysemetoden måler mer nøyaktig enn den gamle, spesielt ved høye 
konsentra sjoner . Måleverdier på 50 µmol/L målt med gammel metode blir i størrelses-
orden 67 µmol/L målt med den nye metoden . Referansegrensen er likevel den samme 
som før, dvs . mindre enn 10 µmol/L, siden det ikke er så stor forskjell i det nivået . 

Poliklinisk blodprøvetaking 
Seksjonsleder Per Hepsø

Prøvetakingspoliklinikken i Høyblokka skal flytte til Akutten og Hjerte-Lungesenteret . 
flyttinga har blitt forsinket, men er nå berammet til 18 . mars 2010 . Den nye prøvetakings-
poliklinikken blir liggende sentralt til i 1 . etasje sammen med de andre poliklinikkene, i 
etasjen rett over Akuttmottaket . Den vil ivareta de samme funksjoner som i dag men i 
nye og moderne lokaler . Denne flyttingen representerer den siste strukturendringen av 
poliklinisk blodprøvetaking ved St . olavs Hospital, Øya .
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Oversikt over prøvetakingspoliklinikker fra og med april 2010 

Lokalisering Åpningstider (kun hverdager) Pasientgruppe

Akutten og Hjerte-lunge- 
senteret , 1 . etasje

kl 0745−1430 Hjerte-, lunge- og karkirurgisk  
poliklinikk, legevakt og 
akuttmottak, pasienter fra 
primærhelse tjenesten og andre

Bevegelsessenteret, 1 . etasje Kl 0745−1100 og kl 1200−1430 
fredager bare åpent til kl 1000

ortopedi og revmatologi , 
 pasienter tilhørende 
 Nevrosenter og Kvinneklinikken

Gastrosenteret, 1 . etasje Kl 0745−1500  
fredager stengt kl 1100−1200

Poliklinikk kreft og medisin 
Poliklinikk kirurgi

Kvinne-barn-senteret, 1 . etasje  Kl 0930−1100 og kl 1200−1430 Barn og ungdom

orkdal sykehus Kl 0815-1400 Polikliniske pasienter

AvDELING foR MEDISINSK MIKRoBIoLoGI

Diagnostikk av tularemi
Overlege Andreas Christensen

vårløsningen nærmer seg og økt gnageraktivitet forventes snart . I den forbindelse vil 
faren for smitte med Francisella tularensis, årsaken til tularemi, øke . vi vil derfor minne 
om denne sykdommen og gi en oversikt over vårt diagnostiske tilbud .

Tularemi er en bakteriell zoonose som er endemisk i vår del av landet . Den skyldes 
den gram-negative staven Francisella tularensis og er assosiert med en rekke kliniske 
tilstande r . vanligst er feber ledsaget av faryngitt, halsadenitt eller sår med lokal 
lymfadenitt  .  Prognosen er vanligvis god, men ubehandlet kan sykdommen i enkelte 
tilfeller  føre til multiorganaffeksjon og død . flere arter gnagere og andre små  pattedyr 
er reservoar for bakterien . Smitte skjer enten ved direkte kontakt med slike dyr, via 
myggstikk  eller ved inntak av kontaminert drikkevann (brønnvann er typisk) .

vår avdeling er nasjonalt referanselaboratorium for tularemi, og vi tilbyr derfor et bredt 
repertoar av tester for denne sykdommen:

Serologiske tester
Benyttes hyppigst . I tilfeller der lokalsymptomer mangler vil dette være eneste måte å 
stille diagnosen på . vi benytter egenutviklede serologiske tester som i sammenliknende  
undersøkelser har vist seg å være svært sensitive . Det er viktig å være klar over at 
 serokonversjon kan komme først etter seks uker, så oppfølgningsprøver er nødvendig i 
til feller der sykehistorien er kortere enn dette .
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Nukleinsyrepåvisning
Halsprøver, sårprøver, abscessaspirater eller glandelbiopsier vil bli undersøkt med 
PCR . Penselprøver er velegnet, men dersom det er mulig å få ut puss eller ta en biopsi 
 foretrekker vi dette . Sensitiviteten øker dersom man får tak i slikt materiale . vår avdeling 
tilbyr PCR for påvisning av både eurasisk og amerikansk underart .

Dyrkning
Dyrkning gjøres på invasive prøver som ikke antas å være kontaminert med normalflora 
( aspirater og biopsier) . Bakterien vokser langsomt på vanlige standardmedier . Dyrkning 
er nødvendig for resistensbestemmelse . vi bygger for tiden opp en biobank bestående av 
kliniske  Francisella tularensis-stammer og er derfor svært interessert i prøver som egner seg 
til dyrkning . Puss sendes på steril beholder uten tilsetning . ved kort transporttid (timer) 
sendes biopsier på sterilt glass tilsatt et par dråper saltvann . Dersom så rask transport ikke er 
mulig  anbefales forsendelse på Stuarts medium . Biopsien kan da puttes ned i et Stuart-glass .

Dyrkningsprøver fra pasienter med mistanke om tularemi håndteres etter spesielle 
r utiner . Det er derfor viktig at denne mistanken oppgis på rekvisisjonen .
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Avsender: 
Laboratoriemedisinsk klinikk 
St . olavs Hospital

Kontakt labnytt: post .lab@stolav .no
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