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LABORATORIEMEDIsINsK KLINIKK

Nye rekvisisjoner og forbedret tjenestetilbud våren 2011
Klinikksjef Trond Jacobsen

Laboratoriemedisinsk klinikk (LMK), st. Olavs Hospital, er blant landets ledende miljøer 
innen en rekke områder knyttet til ulike laboratoriemedisinske spesialiteter. Klinikken til-
byr tjenester av høy kvalitet, til riktig tid, tilpasset befolkningens og den enkelte brukers 
behov. Per i dag vil ingen aktører innen privat laboratoriedrift kunne tilby et tilsvarende 
samlet utrednings- og analyserepertoar som LMK.

Vi vil markere oss som et laboratoriemessig kraftsenter også i vårt nære nedslagsfelt. 
Alle laboratorieprøver det er naturlig å analysere ved st. Olavs Hospital, bør ivaretas av 
LMK. Dette er å sette pasientens interesser i sentrum, fordi et samlet behandlingsteam 
av primær- og spesialisthelsetjenesten får tilgang til felles prøveresultater som direkte 
kan sammenliknes. Ved redusert bruk av andre leverandører av laboratorietjenester vil 
pasientene unngå å ta ekstra prøver bare fordi spesialisthelsetjenesten ikke gjenfinner 
prøveresultater bestilt av fastlegen. Kontroll av pasientens tilstand forenkles også hvis 
alle prøveresultater direkte kan sammenliknes.

Denne våren vil vi forbedre tjenestetilbudet til våre eksterne rekvirenter. Nye, mer 
bruker vennlige rekvisisjoner er klar for levering i løpet av mars. Dere som har  bestilt 
 rekvisisjoner fra oss i løpet av de 2 siste årene vil automatisk få tilsendt den nye 
 versjonen. Vi minner om at gratis rekvisisjoner kan bestilles via våre bestillingsskjema 
på www.stolav.no/lab

snart vil vi også tilby 
• Gratis blodprøvetakingsutstyr og forsendelseskonvolutter 
• Forbedret hjemmeside på internett – www.stolav.no/lab 
• Oppgradert analysesøk 

LMK har fokus på tilgjengelighet og vil at våre rekvirenter skal ha lav terskel for å ta 
 kontakt når de har spørsmål. Vi ønsker nå et tettere samarbeid med primærhelse-
tjenesten. Klinikken er tilnærmet totalleverandør av laboratorietjenester og dekker alle 
deler av laboratoriemessig utredning. Vårt mål er å tilby den beste og mest praktiske 
laboratoriemessige utredning og oppfølging, som et viktig ledd i optimal diagnostikk og 
behandling. Med samlokalisering av de ulike spesialitetene har vi alle forutsetninger for 
å nå det målet.
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AVDELING FOR IMMuNOLOGI OG 
TRANsFusJONs  MEDIsIN

Anti-β2-glycoprotein IgG/IgM – innført som ny analyse fra februar 2011
Overlege Anne D. Rø og fagansvarlig bioingeniør Solveig G. Kjeldsen

Anti-β2-glycoprotein IgG/IgM (EliA, Phadia As) blir analysert (som en pakke) sammen 
med anti-cardiolipin IgG/IgM, (EliA, Phadia As).

Antistoffet er assosiert med antifosfolipidsyndrom (APs).

Klinisk sensitivitet og spesifisitet for APs angis å være henholdsvis 84 % og 92 %.

Indikasjoner
Mistanke om antifosfolipidsyndrom, tromboembolisk sykdom, cerebral ischemi, intrau-
terin fosterdød og sLE. 

Referanseverdier

Benevning Negativ Grenseverdi Positiv

EliA β2-glycoprotein 
IgG/IgM 

u/ml <7 7 – 10 >10

Anti-gliadin IgG – innføres som ny metode fra mars 2011 
Overlege Anne D. Rø og fagansvarlig bioingeniør Solveig G. Kjeldsen

EliA GliadinDP IgG erstatter Gliadin screen. 

Når vi skifter metode vil ikke tidligere resultat fra Gliadin screen være direkte sammen-
lignbare. 

Antistoff mot deamidert gliadin er forhøyet ved cøliaki. 

Klinisk sensitivitet og spesifisitet er henholdsvis 88 % og 98 %. 

For barn er sensitivitet angitt som 97 %.

Testen påviser IgG antistoff. Det gjør den særlig viktig i forbindelse med utredning av 
cøliaki hos små barn under 2 år som kan ha lav IgA-verdi, og personer med IgA-mangel. 
Ved diagnostikk vil det å kombinere både anti-vevstransglutaminase (anti-tTG) IgA og 
EliA GliadinDP IgG gi en økt sensitivitet og spesifisitet for cøliaki. 
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Indikasjoner
Ved mistanke om glutenintoleranse og ved oppfølgende kontroll ved glutenfri diett. 

Referanseverdier

Benevning Negativ Grenseverdi Positiv

EliA GliadinDP IgG u/ml <7 7 – 10 >10

Anti-PR3 og anti-MPO – innført som ny metode fra februar 2011
Overlege Anne D. Rø og fagansvarlig bioingeniør Solveig G. Kjeldsen

EliA PR3s (sensitive) og EliA MPOs (sensitive) har økt klinisk sensitivitet ved at såkalt 
«ancor coating» er benyttet. Tidligere resultat analysert med annen metode vil da ikke 
være direkte sammenlignbare. Anti-PR3 er assosiert med Wegeners granulomatose. 
 Positiv hos ca 75-100 % av pasienter i aktiv fase, ca 35 % av pasienter under remisjon 
og hos ca 15 % pasienter med inaktiv sykdom. Ca. 10 % av pasienter med Wegeners 
granulo matose kan ha anti-MPO.

Anti-MPO er sterkere assosiert med vaskulitter og nefritter som mikroskopisk polyan-
gitt, fokal nekrotiserende glomerulonefritt (50%), Churg-strauss syndrom, Kawasaki-
syndrom, relapsing polychondritt og Goodpastures syndrom.

EliA PR3s
Klinisk sensitivitet og spesifisitet for Wegeners sykdom er angitt til henholdsvis 79 % 
og 98 %. 

Positiv prediktiv verdi: 78 % 

Negativ prediktiv verdi: 88 %

EliA MPOs 
Klinisk sensitivitet og spesifisitet for mikroskopisk polyangitt er angitt til henholdsvis 55 
% og 99 %. 

Positiv prediktiv verdi: 98 % 

Negativ prediktiv verdi: 80 %

Referanseverdier

Benevning Negativ Grenseverdi Positiv

EliA PR3S Iu/ml <2,0 2,0-3,0 >3,0
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Benevning Negativ Grenseverdi Positiv

EliA MPOS Iu/ml <3,5 3,5-5,0 >5,0

Anti-GBM – innføres som ny metode fra ultimo mars 2011
Overlege Anne D. Rø og fagansvarlig bioingeniør Solveig G. Kjeldsen

Tidligere resultat analysert med annen metode vil ikke være direkte sammenlignbare.
Klinisk sensitivitet og spesifisitet for Goodpastures syndrom er angitt til henholdsvis 94 
% og 100 %. 

Positiv prediktiv verdi: 100 % 

Negativ prediktiv verdi: 97 %

IgE analyser – ny metode innført fra januar 2011
Medisinsk ansvarlig Anne Rø, seksjonsleder Berit Valsø, fagbioingeniør Ingrid Strickert, bioingeniør Eldbjørg Dyrlie

Fra 3. januar 2011 innfører Laboratoriemedisinsk klinikk ny metode for analysering av 
 Total IgE og spesifikk IgE. Analysene vil heretter analyseres med ImmunoCap-teknologi. 
Dette innebærer at analyseresultater fra denne dato ikke er direkte sammenlignbare med 
resultater mottatt før 3/1-2011.

Vi oppfordrer alle våre rekvirenter til å hente informasjon om analysene fra vår elektro-
niske brukerhåndbok.(Brukerhåndboka er oppdatert fra 3/1-2011).

I hovedsak er det samsvar mellom positive/negative svar, men tallverdien ved måling av 
IgE mot spesifikke allergener kan gi forskjellig svar. Årsaken er forskjellig fremstilling av 
allergener.

Vi har følgende paneltester som kan brukes til screening ved mistanke om allergi mot 
vanlig forekommende allergener:

Inhalasjonspanel Phadiatop: bjørk, timotei, cladosporum herb. (mugg), katt, hund, 
 burot, dermatophagoides pter (midd), dermatophagoides farinae (midd), hest, oliven 
og veggurt (også kalt blidnesle).

Hest, oliven og veggurt bestilles spesielt av rekvirent, når det er ønskelig å få analysert 
disse allergenene.
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Phadiatop brukes til å undersøke om det foreligger IgE mot vanlige inhalasjons-aller-
gener.

Nøttepanel FX1: peanøtt, hasselnøtt, paranøtt, mandel, kokosnøtt.

Matpanel FX5: eggehvite, kumelk , fisk (torsk), hvete, peanøtt, soya.

Positive panel blir automatisk analysert for IgE mot de spesifikke allergenene.

Vi anbefaler at paneltestene benyttes som start ved utredning når man er usikker på 
hvilke allergener som er opphav til pasientens symptomer.

Hos barn i alderen 0-3 år er matvare-allergi vanligst. Matvarepanel vil være en god start 
ved utredning. Avhengig av problemstilling og klinikk, kan eventuelt en kombinasjon av 
Phadiatop og de vanligste matallergenene brukes ved testing av barn for atopi.

Ved mistanke om et spesifikt allergen som årsak til pasientens klinikk, kan man gå mer 
målrettet mot disse. Laboratoriet har følgende utvalg av spesifikke allergener.

Matvarer Matvarer Trær Mugg/Midd

F1 eggehvite F41 laks T1 lønn M1 Penicillium chrysogenum

F2 melk(ku) F44 jordbær T2 or M2 Cladosporium herbarum

F3 torsk (torsk) F49 eple T3 bjørk M3 Aspergillus fumigatus

F4 hvete F84 kiwi T4 hassel M5 Candida albicans

F5 rug F85 selleri T5 bøk M6 Alternaria alternata

F6 bygg F92 banan T7 eik D1 Dermatophagoides 
pteronyssinus

F7 havre F224 valmuefrø T8 alm D2 Dermatophagoides farinae

F8 mais T9 oliven D70 Acarus siro

F9 ris T12 selje D71 Lepidoglyphus destructor

F10 sesamfrø D72 Tyrophagus putrescentiae

F12 erter

F13 peanøtt

F14 soyabønne Dyr Gress Andre

F17 hasselnøtt E1 katt epitel G5 raigras I1 biegift

F18 paranøtt E3 hest (flass) G6 timotei I3 vepsegift

F20 mandel E4 ku (flass) K82 latex

F23 krabbe E5 hund (flass) K87 alfaamylase
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Matvarer Matvarer Trær Mugg/Midd

F24 reke E6 marsvin epitel urter C1 PCG (Penicillin G)

F25 tomat E72 mus urinprotein W6 burot C2 PCV (Penicillin V)

F26 svinekjøtt E74 rotte urinprotein W19 veggurt C5 ampicillin

F27 oksekjøtt E82 kanin epitel  C6 amoksicillin

F31 gulrot E84 hamster epitel

F33 appelsin E86 andefjær

F36 kokosnøtt  

F37 blåskjell

AVDELING FOR MEDIsINsK BIOKJEMI

Hemoglobin i retikulocytter – ny analyse tilgjengelig fra 15. mars 2011
Seksjonsleder Marthe Wedø Aune (Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin) og overlege Arash Bigonah

Retikulocytter er unge erytrocytter, som enda inneholder en del organeller. Vi regner 
med at retikulocytter tilbringer 2 døgn i beinmargen og 1-2 døgn i blodet. Da er det 
så lite organeller tilbake i cellene at de må regnes som vanlige erytrocytter. Moderne 
hematologiske analysemaskiner kan lett identifisere retikulocytter, beregne antall per 
liter, samt måle deres størrelse og hemoglobininnhold. Det siste målet – hemoglobin 
i retikulocytter – tilsvarer MCH hos erytrocytter, men er et uttrykk for den helt nylige 
hemoglobinproduksjonen (de siste 3-4 dagene). Derfor kan hemoglobin i retikulocytter 
i noen tilfeller gi viktig, selvstendig informasjon om jernstoffskiftet.

Indikasjoner: Vurdere respons på jernbehandling. Vurdere om transfunderte pasienter  
har normal hemoglobinsyntese (retikulocyttene er pasientens egne). Eventuelt til 
 diagnostikk av funksjonell jernmangel (suboptimal erytropoiese på grunn av inadekvat  
jerntilgang i beinmargen) hos hemodialysepasienter, spesielt ved behandling med 
 erytropoietin (EPO). Eventuelt som hjelpeparameter til diagnostikk av jernmangel.

Prøvetaking: 3 mL EDTA-blod. Dersom andre hematologiske prøver rekvireres samtidig, 
trenger vi ikke ekstra prøvemateriale. Prøven kan sendes som vanlig post.

Referanseområde: 30-36 pg. Referanseområdet gjelder for voksne, barn kan ha noe 
 lavere verdier.

Tolking: Lave verdier tyder på jernmangel, absolutt eller funksjonell, men lave verdier 
sees også hos pasienter med thalassemi. Ved uttalt jernmangel sees verdier i området 
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15-31 pg, mens pasienter med anemi som er sekundær til kronisk sykdom har verdier i 
området 21-35 pg (1). Verdiene endres 2-4 dager etter at en jernmangel er oppstått eller 
korrigert. Den diagnostiske nøyaktigheten er betydelig redusert hos pasienter med høy 
MCV, for eksempel ved vitamin B-12- og/eller folat-mangel (2).

Litteratur
1. Canals C, Remacha AF, sardá MP, Piazuelo JM, Royo MT, Romero MA. Clinical utility 

of the new sysmex XE 2100 parameter – reticulocyte hemoglobin equivalent – in the 
diagnosis of anemia. Haematologica 2005;90:1133-4.

2. Mast AE, Blinder MA, Dietzen DJ. Reticulocyte hemoglobin content. Am J Hematol 
2008;83:307-10.

NT-proBNP – nye referanseområder fra 15. mars 2011
Bioingeniør Ina Møller og overlege Wenche Irgens

Referanseområdene for NT-proBNP er fra reagensleverandøren, som nå har undersøkt 
en større referansepopulasjon. Den består av 1981 blodgivere i alderen 18-65 år, supplert 
med eldre personer i alderen 50-90 år. samtlige referansepersoner var uten kjent risiko 
for hjertesykdom, og ingen hadde symptomer på, eller tidligere kjent, hjertesykdom.
De nye referanseområdene er:

Kvinner  

18-44 år <130 ng/L

45-54 år <249 ng/L 

55-64 år <287 ng/L 

65-74 år <301 ng/L 

≥75 år <738 ng/L 

Menn  

18-44 år <85,8 ng/L 

45-54 år <121 ng/L

55-64 år <210 ng/L 

65-74 år <376 ng/L 

≥75 år <486 ng/L 

Det er kun referanseområdene som endres, ikke kalibrering eller noe annet som  endrer 
det gjennomsnittlige resultatnivået. Beslutningsgrensene er derfor ikke endret, og 
pasient enes analyseresultater før og etter endringsdato kan direkte sammenliknes.

Frys renin-prøvene før sending, men sett de ikke i kjøleskap!
Bioingeniør Anne Hole og overlege Arne Åsberg

Vi analyserer konsentrasjonen av renin i EDTA-plasma. Holdbarheten av dette prøve-
materialet er god i romtemperatur, men setter du EDTA-plasma i kjøleskap, vil  prorenin 
omdannes til renin og konsentrasjonen av renin øker. Vi tror det enkelte legekontor 
 kjenner til dette og behandler prøvematerialet korrekt, men hva som senere skjer i post-
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gangen har vi lite kontroll over hvis prøvene sendes ufrosset. I vinterhalvåret er det en 
viss fare for at slike prøver tilbringer en del av transporttiden i kjøleskapstemperatur. 
Derfor innfører vi fra 15. mars 2011 nye retningslinjer for renin-prøver:

Prøvetaking
1,5 mL EDTA-plasma. Prøven taes og sentrifugeres ved romtemperatur. Må ikke avkjøles. 
EDTA-plasma kan oppbevares inntil 4 timer i romtemperatur, men må deretter fryses 
(rask nedfrysing!) og sendes frosset på tørris til laboratoriet. Antihypertensiva, steroider, 
østrogener og diuretika bør seponeres minst 2 uker før prøvetaking. 

AVDELING FOR MEDIsINsK MIKROBIOLOGI

Diagnostikk av enterohemoragisk og enteropatogen E. coli
Overlege Jan Egil Afset

Det har vært kjent i mange år at E. coli kan være årsak til diaresykdom. Mikrobiologisk 
diagnostikk av tarmpatogene E. coli baseres på påvisning av gener karakteristisk for slike 
bakterier. De siste årene har det vært mye oppmerksomhet rettet mot enterohemoragisk 
E. coli (EHEC) i forbindelse med utbrudd og dødsfall på grunn av hemolytisk uremisk 
syndrom (Hus). En annen type E. coli kalt enteropatogen E. coli (EPEC), omtales ofte 
sammen med EHEC fordi disse to typene kan være vanskelige å skille diagnostisk. Både 
EHEC og EPEC har samme mekanisme for adheranse til tarmslimhinnen, såkalt intim 
adheranse. Genet eae som koder for adheranseproteinet intimin (derfor kalt intimingen) 
er essensielt for denne egenskapen. EHEC skiller seg fra EPEC ved å produsere shiga-
toksiner kodet av genene stx1 og stx2.

Figur 1. Relasjon mellom ulike eae-positive (blå) og/eller stx-positive (rosa) E.coli.
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EHEC kan gi blodig diaré (også kalt hemoragisk kolitt) og Hus, mens EPEC kan forårsake 
akutt og langvarig diaré hos barn. Både EHEC og EPEC kan dessuten finnes i tarmen 
hos friske. Det er faktisk slik at de fleste EHEC-stammer ikke gir alvorlig sykdom. EHEC-
bakterier er hyppigst assosiert med alvorlig sykdom når de inneholder stx2-genet og 
intimingenet. E. coli som har shigatoksingener men mangler intimingenet (kalt sTEC i 
figuren over) er sjelden årsak til alvorlig sykdom. EHEC serotype O157:H7 (den såkalte 
«hamburgerbakterien») er hyppigst årsak til alvorlig sykdom. 

Det finnes to typer EPEC: typisk EPEC og atypisk EPEC. Typisk EPEC er assosiert med 
alvorlig diarésykdom hos småbarn i utviklingsland, men finnes svært sjelden i Norge. 
Atypisk EPEC som vanligvis gir mindre alvorlig sykdom er hyppig forekommende hos 
barn i Norge. I enkelte tilfeller kan E. coli med intimingenet, og som derfor normalt 
skulle vært klassifisert som EPEC, være EHEC som har tapt sine shigatoksingener under 
subkultivering i laboratoriet. Dette er viktig å ha i tankene dersom man kun påviser inti-
mingenet i E. coli fra en pasient med blodig diaré eller Hus.

Påvisning av EHEC og EPEC skjer ved påvisning av shigatoksingenene stx1, stx2 og 
 intimgenet med PCR-metodikk (polymerase kjede-reaksjon) i bakteriekultur fra 
avførings prøve. Påvises et eller flere av disse genene i blandingskulturen gjøres forsøk  
på rendyrking og deretter ny PCR. Dersom man lykkes med å identifisere EHEC-bakterie-
stammen i renkultur besvares prøven som «EHEC-dyrkning: positiv». Resultater for 
hvert av genene som er analysert oppgis også. I de tilfeller der man kun har positivt 
funn i blandingskultur, men ikke har lykkes å rendyrke bakterien, besvares prøven med 
«EHEC-dyrkning: negativ». Vi kommenterer da funnet med «Shigatoksingen påvist i liten 
mengde bedømt ved semikvantitativ analyse ved real-time PCR. Representerer trolig entero-
hemorragisk E. coli (EHEC). EHEC kan i enkelte tilfeller gi alvorlige komplikasjoner i form 
av  hemolytisk uremisk syndrom (HUS).» I tillegg gis det evt. anbefaling mht. smittevern. 
Ved funn av EHEC i renkultur videresendes bakterieisolatet til Folkehelseinstituttet for 
genotyping. Denne analysen er viktig for utbruddsoppklaring. samme besvaringsrutiner 
gjelder for EPEC.

I tilfeller der man finner intimingenpositive E. coli uten shigatoksingener (som for EPEC) 
men har opplysninger om Hus, blodig diare/ hemoragisk kolitt, eller ved kjent EHEC-
utbrudd behandles funnet som mulig EHEC.

Funn av EHEC vil normalt bli meddelt rekvirent og smittevernlege telefonisk. Ytterligere 
informasjon og smittevernrutiner vedrørende tarmpatogene E. coli finnes i smittevern-
håndboka http://www.fhi.no/ 
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AVDELING FOR PATOLOGI OG MEDIsINsK GENETIKK

Formalinfiksering og temperatur
Mari Johnsen, fagansvarlig bioingeniør

De fleste vevsprøver, som skal analyseres ved avdeling for patologi og medisinsk 
 genetikk, skal legges direkte på formalin etter prøvetaking. Formalin trenger inn i vevet 
og bevarer morfologien. En tommelfingerregel er at formalin trenger 1 mm inn i vevet i 
timen ved romtemperatur. Lavere temperatur vil forsinke denne prosessen betraktelig, 
og kan føre til nedbrytning og ødeleggelse av vevet. 

Vevsprøver som ligger på formalin skal oppbevares i romtemperatur. De skal ikke opp-
bevares i kjøleskapet. Forsøk viser at oppbevaring i kjøleskapet vil redusere fikserings-
hastigheten betraktelig. Forsøket viser at vevsbiter på formalin som har blitt oppbevart 
i romtemperatur ble ferdig fikserte etter bare ett døgn. Vevsbiter på formalin som har 
blitt oppbevart i kjøleskapet har etter tre døgn ennå ikke blitt ferdig fikserte, se bilde 1. 
Glasset til venstre har vært i romtemperatur og glasset til høyre har vært i kjøleskapet.

spesielt ved vinterstid er det også viktig å tenke på dette ved transport av vevsprøver på 
formalin. Det er viktig at prøvene pakkes i isolerende materiale om det er fare for at de 
kan utsettes for kulde over lengre tid.

Mengden formalin er også viktig for å sikre god fiksering. Det skal være minst ti ganger 
mer formalin enn vevsbitens volum.

Vevsbiter f iksert i romtemperatur (venstre) og i kjøleskap (høyre).
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Tannpreparater til histologisk undersøkelse
Marianne Brekke, seksjonsleder medisin

Avdeling for patologi og medisinsk genetikk mottar fra tid til annen preparater som inne-
holder tenner. Vi har verken utstyr eller kompetanse til å foreta histologisk diagnostikk 
av tenner, og ber våre rekvirenter om å sende slike preparater direkte til Gades institutt, 
Avdeling for patologi, Haukeland universitetssykehus. Postboks 1, 5021 Bergen. Forsen-
delsen kan gjerne merkes «oral patologi».
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Avsender: 
Laboratoriemedisinsk klinikk 
st. Olavs Hospital

Kontakt labnytt: post.lab@stolav.no


