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SKOLEEKSAMEN

1 OPPGAVE

ML-205 Generell informasjon
Emnekode: ML-205
Emnenavn: Hematologi og blodprøvetaking
 
Dato: 26.05.2016
Varighet:  4 timer
 
Tillatte hjelpemidler: Ingen
 
Merknader:  Ingen
                                
 
-----------------------------
 
Det forekommer av og til spørsmål om bruk av eksamensbesvarelser til undervisnings- og
læringsformål. Universitetet trenger kandidatens tillatelse til at besvarelsen kan benyttes til dette.
Besvarelsen vil være anonym.
 
Tillater du at din eksamensbesvarelse blir brukt til slikt formål?

Ja
Nei
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2 OPPGAVE

ML-205 26.05.2016 oppgave 1

I figurene ser du prøvesvar og fordelingen av erytrocytter og trombocytter i blodprøver (EDTA-
blod) fra to voksne menn analysert på Sysmex.
Referanseverdiene for analysene er som følger:

WBC: 3,5 - 10,5 X 109 /L MCV: 82 98 fL

RBC: 4,25 - 5,75 X 1012 /L MCH: 27 - 33 pg
HGB: 13,5 - 17,0 g/1oo mL MCHC: 32 - 36 g/100 mL
HCT: 0,40 - 0,50 PLT: 150-350 X 109 /L

 
 
 
 
 
 
1 Forklar prinsippet for telling av trombocytter/erytrocytter på den celletelleren som ble benyttet på
laboratoriekurset i ML-205.
 
2 Vurdér analyseresultatene i figur 1 og figur 2. Hva kan du si om pasientenes tilstand ut fra disse?
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3 Vurdér trombocytthistogrammene i figur 1 og figur 2. Hvilke tilleggsundersøkelser vil du gjøre for
å undersøke om trombocyttresultatene i figur 1 og 2 er korrekte? Forklar årsaken til at du vil gjøre
disse undersøkelsene (inkludert klinisk relevans).
 

Skriv ditt svar her...

1.  

3 OPPGAVE

ML-205 26.mai 2016 Oppgave 2
1 Forklar analyseprinsippet for koageldeteksjon i det halv-automatiske instrumentet som ble
benyttet på laboratoriekurset i ML-205.
 
2. Gi et eksempel på en analyse du utførte på dette instrumentet. Ved hvilke tilfeller er det aktuelt å
gjøre denne analysen?
 
3. Du får forhøyet verdi på INR hos en pasient som ikke får K-vitaminantagonister (f.eks.
Maravan). Hva kan årsaken være? Begrunn svaret.

Skriv ditt svar her...

 

4 OPPGAVE

ML-205 26.mai 2016 Oppgave 3
Oppgave 3
Korrekt bruk av kvalitetskontroller er svært viktig innen hematologi (som for alle andre
laboratorieanalyser).
1. Hva er den viktigste funksjonen til en kvalitetskontroll?
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2. Hvilke krav bør stilles til kontrollmateriale generelt og til hematologisk kontrollmateriale spesielt?
Begrunn svaret. 

Skriv ditt svar her...

 

5 OPPGAVE

ML-205 26.mai 2016 Oppgave 4

1. Hva forstår du med begrepet myeloproliferative sykdommer? Gi eksempel på noen slike
sykdommer og beskriv dem med hensyn på årsak og diagnostikk.
 

2. Til høyre ser du blodutstryk fra Camilla Nygård. Hun er 5 år og har de siste ukene vært plaget
av forkjølelser, omgangssyke og generell slapphet. Den siste uken har hun fått store
hematomer (blåmerker) på armene og bena mens hun har vært ute og lekt uten at hun har falt
eller slått seg spesielt hard. I går begynte hun plutselig å blø neseblod mens hun satt og så på
barne-TV, og det tok veldig lang tid før blødningen stoppet. I dag var Camilla hos legen og du
har analysert blodprøvene hennes. Hva slags celler ser du i dette blodutstryket?
Hva tror du årsaken til Camillas plager kan være? Begrunn svaret på bakgrunn av bildet og de
kliniske opplysningene som er gitt. Forklar også årsaken til Camillas symptomer.
 

3. Hva er hemokromatose? Hvordan kan denne tilstanden diagnostiseres og behandles?

 
 
 

Skriv ditt svar her...
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