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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

1
I ML 205 har vi brukt Sysmex XS 1000i, dette er en celleteller som bruker impedans for å telle og beregne

volum av trombocytter og erytrocytter. Dette skjer ved at erytrocyttene og trombocyttene blir sendt gjennom

en kapillæråpning en og en ved hjelp av hydration flow. Det er spenning i kapillæråpningen og når en

erytrocytt eller trombocytt går gjennom vil spenningen brytes og det lages en elektronisk puls. Brytningen/

pulsen er probposjonal med volumet  på cellen, det vil si at jo høyere puls/brytning jo større er cellen. Antallet

store bryninger vil være antallet erytrocytter og antallet små brytningrer vil være antallet trombocytter.

Resultatet vil bli plottet inn i histogrammene, antall på x-aksen og størrelse på y-aksen.

 

2
Figur 1: Ut i fra celletellingen og histogramet ser jeg at det er få, men store erytrocytter (høy MCV) som har

høy hemoglobinkonsentrasjon (høy MCH). Hematokrit (HCT) er lav, fordi det er et lavt antall erytrocytter.

Fordi erytrocyttene er generelt store er histogramkurven forskjøvet til høyre. Antallet trombocytter er lavt, og

kurven er bred (strekt ut til høyre), noe som viser at det er større trombocytter i prøven. Fordi pasienten har

makrocyttemi (store erytrocytter) kan det være at den har folat- og/eller vitamin B12 mangel, da det er typisk

å få store erytrocytter med mye hemoglobin ved denne mangelanemien. Trombocyttene er få, men vi ser på

histogrammet at det er store plater, dette kan være plataaggregater. Man kan da undersøke dette i

blodutstryk. Hvis man finner aggregater (og pasienten ikke har blødningstendens) vil det være

pseudotrombocyttopeni (falsk trombocyttopeni).

Figur 2: I denne celletellingen ser jeg at det er kraftiv øktning av antall leukocytter. Erytrocyttene er normalt i

antall og histogramkuven er fin. Hemoglobin konsentrasjonen og MCH er innenfor referanseområdet.

Platetallet er svært lavt (langt under referanseområdet), noe man også ser i histogramkurven. Kurven er ikke

særlig bred eller strekt ut til høyre, men man vil oftest se på blodutstryk når platetallet er lavt, for å se etter

aggregater. Fordi pasienten har så høyt antall leukocytter kan det være mistanke om en leukemi, men for å

utrede dette må man også se på differensialtelling. Antallet trombocytter viser at pasienten tydelig har

trombocyttopeni, om pasienten ikke har aggregater i blodutstryket.

 

3
Trombocytt histogrammene i figur 1 og figur 2 viser begge et lavt antall trombocytter, Det er da vanlig å se

etter trombocyttaggragater i blodutstryk, for å avgjøre om det er en pseudotrombocyttopeni eller

trombocyttopeni. Det er også vanlig å gjøre en manuel celletelling når antallet trombocytter er så lavt, for å

forsikre seg om at den automatiske celletellingen er korrekt. Trombocytthistogrammet i figur 1 viser at det er
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også større trombocytter, noe som kan være en indikasjon på aggragater og pseudotrombocyttopeni. Finner

man aggregater og får et høyere antall trombocytter under manuell telling, er det pseudotrombocytopeni. I

figur to er trombocytthistogrammet mindre bredt, og det kan derfor være en trombocyttopeni, dersom plate

tallet ikke er høyere under manuel telling og man ikke finner aggregater.

 

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

1
I ML 205 har vi benyttet STart 4. Dette er et halvautomatisk instrument som utfører koagulasjonsanalyser. Vi

brukte instrumentet til å analysere INR, APTT og fibrinogen. Instrumentet har oppvarming av kyvetter og kan

analysere fire kyvetter om gangen. Prinsippet for analysen er at det brukes metallkuler i kyvettene som

beveger seg ved hjelp av et magnetfelt. Instrumentet har en tilkoblet pipette som starter tiden når man

tilsetter reagens for den spesifikke analysen (ofte kalsium) i kyvettene. Når det dannes et koagel i prøven, vil

metallkulenes bevegelse bremses og tilslutt stoppe opp. Når dette skjer stanser analysetiden og det bergnes

resultat.

 

2
Vi brukte STart 4 til blandt annet å analysere PT-INR (protrombintid-internasjonal normalisert ratio). Dette er

en analyse som analyserer de noen av de ytre faktorene i koagulasjonskaskaden (bl.a. fVII) og noen av

fellesfaktorene (bl.a. fX). INR benyttes for å monitorere pasienter som behandles med Warfarin, slik at de får

korrekt koagulasjonstid. Det er oftest pasienter med arterieflimmer og trombose som behandles med

Warfafin.

Analysen utføres ved å tilsette TF (tissuefactor, vevstromboplastin) til fortynnet citratplasma. Man tilsetter

kalsium med den tilkoblede pipetten og instrumentet tar protrombintiden og regner ut INR ved å dele

PTpasient på PTnormalplasma opphøyd i ISI (reagensets følsomhet, ofte 1). Er INR=1 har PTpasient normal

koagulasjonstid, er INR<1 har pasieten kortere koagulasjonstid og er INR>1 har pasienten lenger

koagulasjons tid (INR=2 dobbelt så lang koagulasjonstid).

Det er også aktuelt å utføre denne analysen hvis der er mistanke om mangel på ytre- eller fellesfaktorer i

koagulasjonskaskaden.
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3
Vitamin K er en viktig kofaktor for aktiveringen av koagulasjonsfaktorer. Marevan inneholder K-

vitaminantagonister som konkurrerer med K-vitamin, slik at koagulasjonen tar lenger tid. INR måler blandt

annet faktor VII,som er en av de ytre faktorene, og faktor X, som er en av fellesfaktorene. Dersom INR er

forhøyet uten behandling med K-vitaminantagonister, vil det si at pasienten har en faktormangel eller

faktordefekt av ytre faktorer eller infre faktorer, fordi det er disse som blir analyser ved INR. For å se om det

er ytre eller indre faktorer som det er mangler/defekt, kan man ta en APTTanalyse som analyserer indre og

felles faktorer. er APTTanalysen forlenget vil det være en av fellesfaktorene som mangler/er defekt. Er APTT

normal er det en av de ytrefaktorene som mangler/er defekt.
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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

1
Den viktigste funksjonen til en kvalitetskontroll er å se om analysemaskinen er nøyaktig og presis.

Kvalitetskontrollen har en "sann verdi" og analysemaskinen må holde seg innenfor visse grenseverdier for

kvalitetskontrollen, slik at man vet at de resultatene man får fra analysen er pålitlige.

Gir analysemaskinen resultater (for kvalitetskontrollen) som ligger utenfor både øvre grenseverdi og nedre

grenseverdi er maskinen både unøyaktig og upresis. Ligger resultatene gjevnt utenfor øvre eller nedre

grenseverdi, er instrumentet presist, men unøyaktig. Ligger kontrollresultatene noe over og under den "sanne

verdien" er analyseinstrumentet nøyaktig, men upresist.

Det er viktig med regelmessige kvalitetskontroller for å sikkre at analyseinstrumentet gir pålitlige resultater.

 

2
Kontrollmaterialet bør være så likt prøvematerialet som mulig. Kontrollmaterialet må være behandlet riktig før

analysen og må ikke være for gammelt (gått ut på dato). Det er spesielt viktig at hematologisk

kontrollmateriale er ferskt. Kontrollmaterialet må være analysert flere ganger for å kunne gi en "sann verdi"

og riktig øvre og nedre kontrollgrenser.
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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

1
Myeloproliferative sykdommer er sykdommer som er forårsaket av mutasjoner eller defekter i de proliferative

cellene (stamcellene og de tidligere cellestadiene) i den myelogene cellerekken (erutrocytter, trombocytter og

granulocytter).
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Polycyttemia vera er en myeloproliferativ sykdom som er forårsaket av en mutasjon i en myeloid stamcelle.

Mutasjonen gjør at cellen blir overfølsom ovenfor erytropoietin (EPO) og gjør at cellen deler seg mye raskere

og produserer mange nye celler.

Myelogene leukemier (akutt og kronisk) er også myeloproliferative sykdommer. Disse er også forårsaket av

en mutasjon i en myeloid stamcelle, men denne mutasjonen fører til ukontrollert celledeling og cellevekst.

Akutt myelogen leukemi er når det blir høyt antall umodne myeloide celler og kronisk myelogen leukemi er

når det blir høyt antall av en eller noen typer mer utviklede celler, som erytrocytter og retukulocytter,

granulocytter og blaster.

 

2
I blodutstryket ser man tydelig et høyt antall, umodne lymfocytter og dette ser ut som akutt lymfatisk leukemi

(ALL). Camilla har vært igjennom flere forkjølelser og omgangssyke, noe som tyder på nedsatt immunforsvar.

Dette er også et tegn på akutt lymfatisk leukemi. Camilla er fem år, ALL har hyppigst forekomst hos barn i

den alderen og er den leukeimien som er vanligst blandt barn. Symptomene Camilla har hatt er forskylt av

leukemien. Forkjølelsene og omgangssyken er forårsaket av at det et høyt antall umodne lymfocytter i blodet.

Disse lymfocyttene vil ikke være immunkompetente og gjør at man kan bli syk av bakterier og virus som

vanlig friske mennesker ikke blir syke av. Camilla har også vært slapp, dette kan være pga. forkjølelsene og

omgangssyke, men kan også være pga. anemi, som er et vanlig symptom ved ALL. Hematomer uten større

skader, spontant neseblod og forlenget blødningstid er alle forårsaket av trombocytopeni. Trombocytopeni er

også vanlig symptom på ALL.

Ved å ta alle disse symptomene til betraktning er det sannsynlig at Camilla har akutt lymfatisk leukemi.

 

3
Hemokromatose er en sykdom der kroppen har ukontrollert opptak av jern og tar opp for mye jern. Dette

fører til høye jernkonsentrasjoner i celler og kan føre til jernavleiring i hepatocytter og myokardet.

Hemokromatose, opptak av for mye jern, fører til høye hemoglobinkonsentrasjoner, økt antall erytrocytter,

høy konsentrasjon av ferritin (stoffet som lagrer jern, kan speiles som kroppens jernlager) og transferrin

(molekylet som transporterer jern i serum) og lav konsentrasjon av transferinreseptorer (TfR).

Ved hemokromatose er antall erytrocyter økt og dette vil føre til økt hematokrit (HCT) og økt viskosietet av

blodet. Hemoglobinkonsentrasjonen vil øke, fordi det er overskudd av jern, dette fører også til økt

konsentrasjon av hemoglobin i erytrocyttene (MCH). Ferritin, kroppens jernlager vil øke, fordi det blir tatt opp

mye jern. Transferrin økes fordi transporten av jern fra tarmen er økt. Transferrinreseptorene synker i

konsentrasjon fordi syntesen av disse endres etter behovet for jern. Når man har mer enn nok jern vil disse

reseptorene minkes i antall.

For å diagnistisere denne sykdommen kan man derfor se på antall erytrocytter (økt), HCT (økt), Hb (økt),

MCH (økt), ferritin (økt), transferrin (økt), TfR (lav).

Kroppen har ikke et system for å bli kvitt overskudd av jern, den eneste måten å bli kvitt overskuddsjern er

ved årelating. Pasienter med hemokromatose vil derfor behandles med regelmessig årelating.
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