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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...

BESVARELSE

Oppgave 1

 

1.
På laboratoriekurset ML-205 benyttet vi maskinen SYSMEX til celletelling. Telling av trombocytter og

erytrocytter skjer ved impedansprinsippet. Aperturåpningen i transduceren i impedanskanelen har en kjent

spenning. Trombocyttene og erytrocyttene sendes gjennom åpningen en av gangen ved hjelp av

hydrodynamisk fokusering. Når hver av cellene passerer kanalen, blir spenningen brutt. Det måles dermed

en elektronisk puls (en motstand). Størrelsen på den elektroniske pulsen er proporsjonal med cellestørrelsen.

Dette betyr at jo større celle som passerer, jo større er motstanden som detekteres. Erytrocyttene er vanligvis

større enn trombocyttene, dermed skilles disse cellene ut fra størrelse. Totalantellet av hver an celletypene

blir telt og det lages to histogrammer, et for hver av celletypene. Der vil man kunne se cellestørrelse på x-

aksen og celleantall på y-aksen. 

 

2.
Figur 1:

Av tallverdiene ser vi at antall WBC er innenfor referanseområdet. Antall RBC er derimot under

referanseområdet. Dette ser vi også hvis vi studerer histogrammet til RBC. Vanligvis pleier kurven for RBC å

være høyere enn den for PLT. Her er høyden omternet like stor, noe som indikerer at det er færre RBC enn

normalt. HGB er langt under referanseområdet. Dette, i tillegg til det lave erytrocyttantallet, er tegn som tyder

på en form for anemi. HCT (hematokrit) er også under referanseområdet. Dette betyr at andelen av RBC i

forhold til totalvolum av celler er lav. MCV er mye høyere enn referanseverdien. MCV står for mean

corpuscular volume, altså gjennomsnittsvulumet til RBC. Det betyr at RBC er makrocytære. Dette kan vi også

se av RBC-kurven på histogrammet, i og med at den er forskjøvet mot høyre. MCH er også forhøyet. MCH

står for mean corpuscular haemoglobin, altså gjennomsnittsinnhold av hemoglobin i RBC. Dette tyder på at

RBC er hyperkrome (sterkt rødfarget). MCHC er innenfor referanseområdet. Økt MCV og MCH er typiske

tegn på megaloblastær anemi. Megaloblastær anemi skyldes vanligvis mangel på vitamin B12 og/eller folat.

Vitamin B12 og folat er nødvendig i DNA-syntesen. Vanligvis gjør hver celledeling av umodne RBC i

modningen at størrelsen reduseres. Mangel på DNA-syntese i forhold til RNA-syntese og hemoglobin-

syntese i RBC gjør at det skjer færre celledelinger, og dermed blir RBC store og mettet med hemoglobin.

Mangelen må vitamin B12/folat kan skyldes malabsorpsjon eller mangel gjennom kosten (finnes mye av i

animalske produkter). Vitamin B12 er avhengig av intrinsisk faktor for å kunne bli tatt opp i tarmen. Mangel på

intrinsisk faktor fører dermed til vitamin B12-mangel. Dette kalles pernisiøs anemi. 
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Antall PLT er redusert i forhold til referanseverdien. Til gjengjeld ser vi mange store PLT, siden kurven ikke

synker helt ned igjen til x-aksen etter toppen på PLT-histogrammet. Ved mangel på vitamin B12 og folat er

det ikke bare RBC som blir store. Dette gjelder alle cellene i kroppen, derfor påvirkes også PLT. 

Det kan også nevnes at det sees megaloblastær anemi ved leversykdom og høyt alkoholforbruk. 

 

Figur 2:

I denne prøven ser alle verdiene ut til å være innenfor referanseområdet, bortsett fra antall WBC og PLT.

Antall WBC er sterkt forhøyet. Antall PLT er sterkt redusert. Det høye WBC-tallet kan tenkes å skyldes en

form for blodkreft (leukemi). Ved leukemi har det skjedd en mutasjon i en stamcelle eller moden celle. Her ser

vi ikke hvilke typer WBC som er forhøyet, bare at det samlede antallet er økt. Om mutasjonen har skjedd på

den myelogene eller lymfoide cellerekken avgjør om det er økt produksjon av henholdsvis granulocytter eller

lymfocytter. Ved leukemi vil den celletypen det har skjedd en mutasjon i dominere, og på den måten fortrenge

de andre cellene. Dette kan være en av årsakene til at antall PLT er redusert. 

 

3.
Figur 1:

Her ser vi at det er ganske stor variasjon i størrelsen på PLT. Som nevnt i oppgave 2 ser vi at PLT-kurven

ikke når helt ned til x-aksen etter toppen. Det er altså ikke en jevn størrelse på PLT. Noen er ganske store, på

grensen til RBC-størrelse. 

 

Figur 2: 

Her ser vi at kurven for PLT er svært lav. Dette gjenspeiler det lave PLT-antallet. Siden kurven stiger mot

høyre, tyder dette på at det er en god del store PLT. 

 

Siden PLT-tallet er såpass lavt, spesielt i figur 2, vil jeg som tilleggsundersøkelse telle PLT manuelt i

mikroskop ved å bruke Bürkers tellekammer, og telle antall PLT i 16CD-ruter. Jeg vil også studere PLT i

mokroskop for å undersøke at de ikke har dannet aggregater. Dannelse av aggregater gjør at i stedet for å

telle hver enkelt av PLT i aggregatet, telles de som en celle ved maskinell telling. Dette kalles

pseudotrombocytopeni, altså falskt for lavt PLT-antall. PLT kan da bli telt som andre celler, f.eks. WBC. Dette

kan da ha bidratt til det økte WBC-antallet som ses i figur 2.  

1.  
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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...

BESVARELSE

Oppgave 2

 

1.

Prøver til koagulasjonsanalyser tas med citratrør (rør med lyseblå kork). Citrat binder seg til Ca2+, noe som

forhindrer koagulasjon. Analyseprinsippet på det halv-automatiske instrumentet som vi benyttet på

laboratoriekurset i ML-205 går ut på at man fortynner plasmaet og plasserer det i kyvetter med en stålkule i

bunnen. Stålkulen vil bevege seg frem og tilbake i bunnen av kyvetten i en oscillatorisk (pendel) bevegelse

på grunn av magnetiske krefter. Tiden tas fra aktuelt reagens (som starter koagulasjonskaskaden) tilsettes til

koagel detekteres på grunn av at kulebevegelsen stopper. Det vi altså har målt er koagulasjonstiden. 

 

2.
Eksempel på analyse: PT-INR

PT-INR står for protrombintid-internasjonal normalisert ratio. Denne analysen er følsom for faktorer i den ytre

aktiveringsveien og fellesveien. Den ytre aktiveringsveien innebefatter fVll og TF (Tissue Factor, også kalt

vevstromboplastin). Felles aktiveringsvei innebefatter fX, fV og fll. Den indre aktiveringsveien innebefatter

fXll, fXl, flX og fVlll og kan måles med APTT. 

 

For å sette i gang koagulasjonsprosessen tilsettes det reagens med tromboplastin og Ca2+. Dette setter

igang koagulasjonsprosessen. Tiden tas fra reagens tilsettes til koagel er dannet. Prinsippet er som

beskrevet i oppgave 1: Stålkulen stopper sin bevegelse når koagel dannes og dette detekteres av

analysemaskinen. Maskinen regner automatisk ut INR-verdien og denne informasjonen får vi som et utskrift.

PT-INR = (PT-pasient i sekunder/PT-normalplasma i sekunder)ISI. Referanseområde for INR er 0,8-1,2.

Dersom en pasient har INR-verdi på 1, betyr det at koagulasjonstiden er like lang som hos en normal frisk
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person. INR-verdi på 2 betyr at koagulasjonstiden hos pasienten er dobbelt så lang som hos en normal frisk

person.  

 

Denne analysen er aktuell ved monitorering av marevanbehandling (Warfarin). Dette betegnes som

blodfortynnende middel. Denne analysen utføres på sykehus og av pasientene selv. Pasienter på

marevanbehandling har ofte hatt eller har økt risiko for blodpropp, hjerneslag, tromboser og/eller infarkter.

Marevan motvirker dette ved at det fungerer som en vitamin K antagonist. Dette hindrer altså virkningen av

vitamin K slik at vitamin K avhengige faktorer ikke fungerer like bra. Dette hemmer koagulasjonsprosessen.

Det terapeutiske området ligger på omtrent 2,0-3,5.Den passende INR-verdien varierer fra pasient til pasient,

derfor er det viktig med monitorering slik at pasientene får riktig dosering. For høy INR kan føre til at

pasienten forblør. 

Det er også aktuelt å utføre analysen dersom man mistenker faktormangel i ytre reaksjonsvei, det vil si

mangel på fVll.  

 

3.
Forhøyet INR kan skyldes mangel på vitamin K. Forhøyet INR innebærer forlenget blødningstid. Mange av

faktorene i koagulasjonssystemt er vitamin K-avhengige. Dette gjelder blant annet fll, fVll, flX og fX. Uten

vitamin K vil ikke enzymene som produserer faktorene kunne utføre jobben sin. Vitamin K fungerer altså som

en kofaktor for disse enzymene. Vi kan si at vitamin K setter på "bein" på disse faktorene. Uten disse beina

vil ikke faktorene kunne feste seg i den katalytiske lipidmadrassen på trombocyttmembranen og ytføre sin

funksjon. Disse faktorene kalles dermed PIVKA (protein induced in vitamin K absence). Vitamin K finnes det

mye av i blant annet grønne grønsaker, som spinat og brokkoli. 

 

Mangel på en av faktorene i ytre aktiveringsvei (fVll) eller felles aktiveringsvei (fX, fV, fll) vil også resultere i

forhøyet INR-verdi. Koagulasjonssystemet er en kaskadereaksjon, og dersom det er mangel på en eller flere

av faktorene hemmer dette hele systemet. 
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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?
 
2. Hvilke krav bør stilles til kontrollmateriale generelt og til hematologisk kontrollmateriale spesielt?
Begrunn svaret. 

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

Oppgave 3

 

1.
Kvalitetskontrollens viktigste funksjon er å avdekke feil og dokumentere kvaliteten på analysen. Dersom

kvalitetskontrollen kommer utenfor kontrollområdet, er dette tegn på at det er noe galt med analysemaskinen.

Vi kan ikke fortsette med prøveanalysering før kontrollverdien er godkjent. Det er derfor en måte å tidlig

oppdage feil og sikre at prøvesvaret blir så riktig som mulig. 

 

2.
Det bør stilles krav om at kontrollmaterialet behandles på samme måte som prøvematerialet. Det bør være

forskjellig fra bruksstandarden. Det er også en fordel om det er billig. 

 

Mer spesielt til hematologiske kontrollmateriale bør det stilles krav om at den har samme viskøsitet som blod.

Den bør også være lett å blande (agglutinerer ikke) og stabilt over lengre tid. Det er også en fordel om

kontrollmaterialet kan settes direkte inn i analysemaskinen. 

 

Kandidat 2802

ML-205 1 Hematologi og blodprøvetaking Page 8 av 12



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...

BESVARELSE

Oppagve 4

 

1.
Myeloproliferative sykdommer er tilstander der det har skjedd en mutasjon i den myelogene cellerekken

(ikke-lymfatisk proliferasjon). Disse sykdommene er nært beslektet og har ofte en tendens til å gå over i
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hverandre. Det er ikke sjelden av diagnosen forandres underveis i utredningen/behandlingen. Her er

eksempler på de vanligste typene av myeloproliferative sykdommer:

 
• Primær myelofibrose: Her har det skjedd en mutasjon som gjør at beinmargen gradvis omdannes til

bindevev. Økt mengde bindevev gjør at cellene i beinmargen fortrenges. Diagnose innebærer dermed

undersøkelse av beimarg, der man vil finne mye bindevev og cellefattig beinmarg. 

 
• Kronisk myelogen leukemi (KML): I KML finner vi en økning i antall modne celler i den myelogene rekken.

Det dreier seg da om trombocytter, RBC, granulocytter og/eller monocytter. Denne sykdommen er

vanligere hos eldre mennesker, gjerne opp i 60-70-årsalderen. Sikker diagnose her finner man ved

cytogenisk analyse. Hos de aller fleste av disse pasientene har det nemlig skjedd en såkalt translokasjon

mellom en del av kromosom 9 og en del av kromosom 22. Det oppstår da et lite kromosom som har fått

navnet Philadelphia-kromosomet (etter hvor det ble først oppdaget). Påvisning av dette Philadelpiha-

kromosomet betyr dermed KML. 

 
• Essensiell trombocytose: Her dreier det seg trombocytose, altså økt antall trombocytter. De andre cellene

er normale i antall. Det har skjedd en mutasjon i trombocyttiske progenitorceller, f.eks.

megakaryocytter. Trombocytose innebærer økt fare for trombosedannelse. Det kan oppstå dyp

venetrombose (DVT). Dette innebærer at det dannes et koagel i en dyp vene (gjerne i låret) der

sirkulasjonshastigheten er mindre (rundt klaffene). Hele eller deler av dette koagelet kan løsne og fraktes

med blodstrømmen til f.eks. kapillærene i lungene og gi infarkt. Dette kalles da lungeemboli. 

 
• Polycytemi vera: Her har det skjedd en mutasjon som har gjort at RBC reagerer annerledes på

erytropoietin (EPO). De vil dermed proliferere seg uten hensyn til EPO, uten at de trengs. EPO hos disse

pasienetene vil gjerne være lik 0, siden man ikke har bruk for stimulering av flere RBC. Man vil kunne se

økt antall RBC og økt hemoglobin. Blodet vil da være mer viskøst. Det vil ofte oppstå splenomegali. Dette

på grunn av at milten er nedbrytningssted for RBC, og et økt antall krever økt nedbrytning. Avhengig av

hvor høyt opp mutasjonen har skjedd i celledifferensieringsrekken, kan også trombocyttene og

granulocyttene og monocyttene ha blitt påvirket. I så fall vil vi også kunne se økt mengde trombocytter

(trombocytose) og økt mengde av granulocytter og monocytter. Trombocytose gir økt fare for tromboser

og infarkt. Det kan gis ASA (acetylsalisylsyre), som ødelegger trombocyttmembranen og gjør dem mindre

"klissete". Dette hemmer dermed koagulasjonseffekten. Hos disse pasientene vil det kunne oppstå

urinsyregikt. Mot dette kan man gi medikamenter som forhindrer urinsyredannelse og øker

utskillelsen.Polycytemi vera kalles også primær polycytemi. Sekundær polycytemi er ikke en

myeloproliferativ sykdom. Den skyldes oftest en underliggende sykdom, og affekterer bare RBC, ikke de

andre cellene. Polycytemi vera kan diagnostiseres ut fra cytogenisk analyse. Der vil man kunne se

mutasjon i polycytemi ruba vera-1 genet. 
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2.
I blodutstryket tror jeg at det vises mange lymfoblaster, dvs. umodne lymfoide celler. Disse har veldig stor

cellekjerne og lite cytoplasma. Jeg tror årsaken til Camillas plager kan være akutt lymfatisk leukemi (ALL).

ALL er en leukemi som rammer umodne celler i den lymfoide cellerekken. Det skjer da en mutasjon i disse

cellene som gjør at de prolifererer seg uhemmet og differensierer seg ikke videre. Dermed er blodbildet

dominert av lymfoblaster. De andre blodcellene vil dermed bli "utkonkurrert" (fortrengt) av lymfoblastene. Det

vil altså være mye færre av de andre celletypene. ALL rammer typisk barn i 3-7-årsalderen, en årsgruppe

som Camilla faller innenfor. Et av Camillas symptomer var generell slapphet. Dette kan skyldes anemi på

grunn av lavt antall av RBC. RBC er nødvendige for oksygentransport. Mangel på oksygen i celler og vev

gjør at man fort blir slappe og slitne. Hun er også plaget av mye forkjølelser og omgangssyke. Dette kan

være en følge av nedsatt antall av WBC. Granulocyttene og monocyttene er en dal av det uspesifikke

forsvaret. Disse er med på å blant annet beskytte oss mot bakteriesykdommer. Mangel på disse cellene vil

dermed gjøre at man blir mer utsatt for infeksjoner, som f.eks. omgangssyke som Camilla hadde hatt i dette

tilfellet. T- og B-lymfocytter (modne lymfocytter) er en del av det adaptive (spesifikke) immunforsvaret. De har

en hovedfunksjon ved forsvar mot virus. Mangel på disse cellene fører til at man lettere får virussyksommer,

som forkjølelser i dette tilfellet. Trombocytter er en svært viktig del av hemostasemekanismen. De danner

platepluggen som tetter igjen skadestedet og som siden blir omdannet til et koagel, og hindrer dermed at vi

forblør. Mangel på trombocytter fører til at det lettere oppstår blødninger. Dette gjelder både i slimhinner (som

neseblod), og i muskler (blåmerker). 

 

3.
Hemokromatose er overfylte jernlagre. Ved denne tilstanden er absorpsjonen av jern økt i forhold til forbruk.

Jern lagres normalt som ferritin i leveren. Økt jernmengde vil føre til avlering av jern andre steder. Den økte

konsentrasjonen av jern i kroppen fører til en økt mengde reaktivt jern. Reaktivt jern vil kunne danne

oksygenradikaler. Disse er farlige fordi de kan føre til oksidasjon av lipider og ødeleggelse av organeller og

cellemembraner til celler. Dette fører igjen til celledød og vevsskade på f.eks. lever, myokard og endokrine

organer. 

 

Hemokromatose kan være arvelig eller ervervet. I det siste tilfellet kalles tilstanden ofte hemosiderose.

Arvelig hemokromatose skyldes oftest en mutasjon i C282 på HFE-genet slik at en cystein-aminosyre er

utbyttet med en tyrosin-aminosyre. Det kalles da C282Y. Gentesting for C282Y i HFE-genet er en ganske

sikker måte å diagnostisere hemokromatose. Denne mutasjonen tror man har en sammenheng med

produksjon av proteinet hepcidin. Hepcidin produseres av leveren. Binding av hepcidin til ferroportin

(transportprotein som transporterer Fe fra tarmceller til blodet) fører til at ferroportin nedbrytes slik at

jernopptaket blir mindre. Man tror at mutasjonen fører til redusert produksjon av hepcidin, noe som altså

betyr at jernabsorpsjonen blir mer eller mindre uhindret. 
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På grunn av de store jernlagrene, vil man kunne påvise økt mengde p-ferritin i blodet, siden dette gjenspeiler

jernlagrene. Man vil også finne økt p-Fe og økt p-transferrinmetning. Mengden av TfR (transferrin-reseptor)

vil være redusert, siden kroppen ikke ønsker mer opptak i cellene. P-transferrin er redusert. 

 

Behanding av hemokromatose innebærer årelating. 
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