
   Nr 1 april 2019 

Labnytt  
 

 Nyhetsblad för Laboratoriemedicin  

 

1 

 

 

 

  
 

Anti-PR3 och Anti-MPO 

 
Nya analyser från 2019-04-15 
 
PR3 (proteinas 3) och MPO (myeloperoxidas) är två specifika antigen associerade 
med ANCA (IgG-anti-netrofil cytoplasma antikropp). 

 

Indikation 
Misstanke om ANCA-associerad småkärlsvaskulit och uppföljning av känd ANCA-
associerad vaskulitsjukdom 

 

Provtagning 

Serum i vakuumrör med separationsgel (gul propp, 5 ml). 

Analyseras 1–2 gånger/vecka. Kan analyseras akut måndag – fredag. 

Tolkning 

Ett positivt resultat ökar sannolikheten för vaskulit. Patienter med systemisk 
granulomatos med polyangit (GPA) är i >90 % av fallen positiva för anti-PR3. 

Resterande fall har med få undantag anti-MPO. Vid lokaliserad GPA är ca 70 % 
positiva för anti-PR3 eller anti-MPO. 

Vid mikroskopisk polyangit (MPA) kan anti-MPO påvisas i ca 75 % av fallen 
medan resterande med få undantag har anti-PR3 

Referensintervall 

 Negativt Gränsvärde Positivt 

Anti-PR3 <2 2–3 >3 

Anti-MPO <3,5 3,5–5 >5 

 

  

Cosmic 

Analyserna beställs som profil ”ANCA” 

 

Catharina Eriksson  Åke Åkerblom 
ÖL, Immunologi, NUS  Sjukhuskemist 
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S-Etanol 
S-Etanol finns nu som enskild analys. Det analyseras enzymatiskt på vårt huvudinstrument på 
samma rör och med samma svarstid som övriga rutinanalyser (albumin, kreatinin etc).  

Paketet S-alkoholer finns kvar för de fall där det finns en misstanke om intoxikation med metanol 
eller etylenglykol.  

S-Etanol, enskild, kostar 25 kr, S-Alkoholer kostar 233 kr. 

Provtagning 

Serum i vakuumrör med separationsgel (gul propp, 5 ml). 
OBS! – begränsningar när det gäller efterbeställningar -se provtagningsanvisningen på Insidan. 

Cosmic 

Analysnamn: S.Etanol, enskild 

 

Åke Åkerblom 

Sjukhuskemist 

 

 

 

 

Några påminnelser från Mikrobiologen 

 
- Dermatofyter ska aldrig skickas på pinne, utan i ett sterilt rör utan transportmedium (t ex 

urinodlingsrör). 
 

- Anamnesen är ytterst viktig på prover till Mikrobiologen då prover bedöms utefter den 
information vi får i anamnesen. T ex att patienten har varit utomlands kan ha betydelse 
vid sårodlingar för att hitta ev. difteribakterier, och eventuella symptom eller 
insatt/kommande antibiotikabehandling vid en urinodling styr hur vi hanterar och besvarar 
provet. 

 
- I de fall man har hämtat ut anaerobbuljong (FAB) från Laboratoriemedicin, är det viktigt 

att man inte sparar överblivna rör utan att kontrollera utgångsdatum (se info på 
etiketten). 
Rören ska också förvaras upprätt och mörkt i rumstemperatur, och för att minska risken 
för felförvaring är det att föredra att man kasserar överblivet material och istället försöker 

beräkna åtgång vid uttag så gott det går. 
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Viktig information om Blododlingar 

 

Blododlingar är en av de mest kritiska mikrobiologiska analyserna, ofta med direkt konsekvens 

för liv och död. 

Figuren beskriver förlopp vid korrekt behandling (A) och inkorrekt/försenad korrekt behandling (B). 

Copyright© M. Drobni 

 

Tid från provtagning till inkubation i provodlingsskåp är ett ytterst kritisk led i analysen, 

då tillväxt i flaskan före inkubation ökar risken för falsknegativt resultat. 

Utifrån tidigare erfarenhet och en ledtidsmätning i samarbete med akutmottagningen har vi dragit 

viktiga slutsatser kring detta steg i analysen. 

För ökad kvalité i blododlingsanalyserna och överlevnaden hos patienter med sepsis, vill vi därför 

betona några kritiska punkter: 

 

 

Tiden från tapp till inkubation är mycket kritisk 

- som del i totaltiden till analyssvar 

- för att tillväxt ska kunna påvisas på labbet 

 

Tappad blododlingsflaska skall alltid till labbet utan 

fördröjning  

- helst inom 1–2 timmar, men aldrig senare än 4 timmar efter tapp 

- provta patient hellre en gång till än att ta blododling för tidigt 

- vid kritiskt läge; överväg provtagning och överlämning innan medicinsk 

bedömning 

På laboratoriet inkuberas blododlingsflaskor dygnet runt! 

- sedan ett par år tillbaka sker detta dygnet runt. 

Blododlingar skall behandlas som akutprov! 

 

 

Vid eventuella frågor kontakta Laboratoriemedicin: 

Mikrobiolog Mirva Drobni 063-15 3725 (23725) eller Mikrobiologen lab 063-15 3625 (23625) 
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Ny ”Rapport vid Transfusionskomplikation” 

 
På Insidan under Provtagningsanvisningar/Remisser finns en ny blankett att använda vid 
transfusionskomplikationer: 

Rapport vid Transfusionskomplikation 

 

Anneli Markgren, sektionssamordnare 

 

 

https://regionjh.se/forpersonalovrigavardgivareochpartners/halsoochsjukvard/laboratoriemedicin/remisser.4.f59686e15eee109a569539.html

