
 

PRIKKTEST
 Standard luftveispanel  Utvidet soppsporepanel Individuelle allergener   
 Standard matvarepanel  Insektgift, bie og veps                                                       
 Utvidet dyrepanel  Utvidet matvarepanel A+B                                                       
Vedrørende panelenes sammensetning, se prikktestprotokollen eller kontakt Seksjon for klinisk spesialallergologi

HISTAMINFRIGJØRINGSTEST 
HR-testen utføres i heparinblod. HR-test må forhåndsavtales på tlf. 559 73140
Biologisk materiale som ønskes testet (sendes inn sammen med heparinblodet):
        
        

REKVISISJON FOR ALLERGIUTREDNING HOS SPESIALIST
Klinisk problemstilling:

IgE ANALYSER
 s   IgE total 
Allergenpaneler
 s  Luftveisallergener:
(D.pteronyssinus, D.farinae), katt, 
hest, hund, timotei, muggsopp 
(C.herbarum), bjørk, olivenpollen, 
burot, blidnesle (Phadiatop)
 s  Matallergener: 
eggehvite, kumelk, torsk, hvete,
peanøtt og soya. (Fx5)

IgE allergenspesifikk *
 s c1 Penicilloyl G 
 s c2 Penicilloyl V 
 s c202 Suxamethon
 s d1 D.pteronyssinus
 s e1 Katt
 s e3 Hest
 s e5 Hund 
 s e82 Kanin
 s g6 Timotei
 s i1 Biegift

 s i3 Vepsegift 
 s m2 Cladosporium herb 
 s m3 Aspergillus fumig. 
 s t2 Gråor 
 s t3 Bjørk 
 s t4 Hassel 
 s t12 Selje 
 s w6 Burot 
 s w7 Prestekrage 
 s w8 Løvetann 
 s k82 Lateks 
 s k87 α-amylase 
 s f1 Eggehvite 
 s f2 Kumelk 
 s f3 Torsk 
 s f4 Hvete 
 s f5 Rug 
 s f7 Havre 
 s f12 Ert 
 s f13 Peanøtt
 s f14 Soya
 s f17 Hasselnøtt
 s f202 Cashew-nøtt

 s f20 Mandel
 s f23 Krabbe
 s f24 Reke
 s f25 Tomat
 s f48 Løk
 s f49 Eple
 s f75 Eggeplomme
 s f84 Kiwi
 s f92 Banan
 s f218 Paprika
Andre enkelt analyser: 
  
  
  

 s TRYPTASE
 s ECP (Eosinofilt kationprotein) **
 hb BAT (Basofil aktiveringstest) 
Mistenkt allergen:  
(Forhåndsavtale tlf. 55 97 31 40)

 s Anti-IgA**

HELSE BERGEN 
Haukeland universitetssjukehus
5021 Bergen
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VERSJON NR 17.

Informasjon om valg av enkeltallergener finnes på www.analyseoversikten.no
* Serum oppbevares i 2 uker. Ring 55 97 31 40 for etterrekvirering av enkeltallergener 
**  Les rekvisisjonens bakside

ANAFYLAKTISK REAKSJON
Starttid reaksjon dato:   kl 
Mistenkt allergen:  

Akuttprøve:
 Tas 1-4 t etter symptomstart kl 

Basalprøve:
 Etter reaksjon (>12 t)  kl 
 Før reaksjon (dersom tilgjengelig)   kl 

Infusjonsreaksjon ved infliksimab
Starttid reaksjon dato:   kl 
 Før reaksjon (dersom tilgjengelig)   kl 
 Tas 1-4 t etter symptomstart  kl 
 Etter reaksjon (>12 t)  kl 

 Allergisk transfusjonsreaksjon **
 Spesialallergologiske analyser **
     (Forhåndsavtale tlf. 55 97 31 40)

 ANDRE ALLERGIANALYSER
  
  
  
  

Rekvirentkode
Rekvirentens navn og adresse

AVD. FOR MEDISINSK BIOKJEMI OG FARMAKOLOGI TLF: 559 73100
SEKSJON FOR KLINISK SPESIALALLERGOLOGI TLF: 559 73875

Fødselsnr.

Navn

Adresse

Poststed

Betales av

 Trygdekontor        Institusjon           Bedrift

Prøven tatt dato                                     kl. 

Prøvetaker

 Kopi ønskes til:



Gode kliniske opplysninger gir mulighet for gode kommentarer til testresultatene.
Svarene må alltid tolkes i forhold til sykehistorie og klinikk
Rekvisisjonen omfatter allergidiagnostiske metoder som utføres ved laboratorier ved Haukeland universitetssjukehus. Den er
beregnet for allergiutredning hos spesialist og skal lette det diagnostiske arbeidet ved å formidle rekvirering gjennom ett skjema.

IMMUNGLOBULIN E (IgE) 
Svært høye verdier kan ses ved parasittinfeksjoner, atopisk dermatitt, sensibilisering mot folkodin, hyper IgE-syndromer og flere andre ikke allergiske tilstander.
Allergenpaneler
Luftveisallergener (Phadiatop): Screeningtest på de vanligste luftveisallergener, inkluderer både sesong- og helårsallergener. 
Matallergener (Fx5): Screeningtest på de vanligste matvareallergener. 
Analyseresultat for allergenpanel gis ut som positiv, negativ eller grenseområder. Ved positiv test analyseres enkeltallergenene.

IgE allergenspesifikk
Det kan påvises spesifikt IgE mot et stort og stadig økende utvalg av allergener. De vanligste allergener er anført på rekvisisjonen. Før på ønskede allergener utover dette.

TRYPTASE
Tryptase er et mastcellespesifikt enzym som frigjøres ved aktivering. Høye serumverdier ses først og fremst ved anafylaktiske reaksjoner  
med normalisering i løpet av 24 timer. 

EOSINOFILT KATIONPROTEIN (ECP)
ECP er et cytotoksisk protein som frigjøres fra aktiverte eosinofile granulocytter. 
Standardisert prøvetakingsmetode er nødvendig: Et 4 mL serumrør med gel fylles helt med blod. Vend røret 5 ganger. La blodet stå og koagulere i 60-120 min. 
Sentrifuger i 10 min (1000-1800 xg) ved romtemperatur. Serum pipetteres over i forsendelsesrør av plast. Serum kan oppbevares 3 døgn i romtemperatur, 
5 døgn i kjøleskap eller dypfryses.

BASOFIL AKTIVERINGSTEST (BAT)
Ved BAT stimuleres basofile granulocytter med allergen, og måling av aktivering av disse gjøres ved hjelp av flowcytometrisk metode. Mulige indikasjoner: 
diagnostikk, vurdering av effekt av hyposensibilisering, monitorering av behandling med anti-IgE medikasjon. 
Prøvemateriale: BAT-test utføres i heparinblod innen 24 timer etter prøvetaking. Prøven må oppbevares (og hvis aktuelt sendes) ved romtemperatur. 
Ett standardoppsett trenger 4 mL heparinblod. BAT-test forhåndsavtales på tlf. 55 97 31 40. Prøvematerialet må være mottatt innen kl. 10.00 dagen etter 
prøvetakning. Mistenkt allergen vedlegges prøven eller avtales innkjøpt av Lab for klin. biokjemi 2 uker før analyse.
Karensdager: Pasienten bør avstå fra perorale antihistaminer og steroider 3 dager før prøvetakning.

HISTAMINFRIGJØRINGSTEST (HR-test)   
HR-testen er en metode hvor blodets basofile granulocytter provoseres med allergen.
Svarsystemet er basert på den laveste allergenkonsentrasjon som gir signifikant histaminfrigjøring. Svar utgis som potitiv/negativ.
Prøvemateriale: HR-test må utføres i heparinblod innen 24 timer etter prøvetaking. Prøven må oppbevares ved romtemperatur.  
HR-test forhåndsavtales på tlf 55 97 31 40. Prøvematerialet må være på Lab. for klin. biokjemi senest onsdag eller torsdag innen kl.10.00.
Karensdager: Pasienten bør avstå fra perorale antihistaminer og steroider 3 dager før prøvetakning.

Anti-IgA  
Allergisk reaksjon ved transfusjon eller behandling med immunoglobulinpreparater og faktorkonsentrater, hos pasienter med kjent IgA-mangel.
Prøvemateriale: 4 mL serumrør.

UTREDNINGSPAKKER
ANAFYLAKSI
I prøve tatt i forbindelse med akutt anafylaktisk reaksjon, optimalt etter 1-4 timer, analyseres s-tryptase (akuttverdi) og s-total IgE. I tillegg ber vi om at det 
rekvireres s-spesifikk IgE-antistoff enten mot standard allergenpanel (luftvegsallergen, matallergen) og/eller mot individuelle enkeltallergen basert på opplys- 
ninger i sjukehistorien. I oppfølgingsprøve etter 24 timer måles s-tryptase (basisverdi), som er nødvendig for vurdering av resultat fra måling i akuttsituasjon. 
Dersom serumprøve av pasienten tatt før reaksjon er tilgjengelig, kan denne brukes som basisverdi. Prøvemateriale: 2 x 4 mL serumrør med gel.

INFUSJONSREAKSJON VED INFLIKSIMAB
Utredningspakke inneheld allergianalyser (tryptase, IgE), komplementanalysar og analyse av legemiddelkonsentrasjon Infliximab og IgG antistoff mot Infliksimab. 
Prøve fryses ved behov for etterbestilling av analyser. Kliniske opplysningar nødvendig.  
Prøvemateriale: Vaksne: 4 x 4 mL serumrør med gel + 1 x 3,5 mL edta-blod. Born: 2 x 4 mL serumrør med gel.

ALLERGISK TRANSFUSJONSREAKSJON
Det vil bli utført analyser av IgE-relaterte mekanismer, kvantitering av plasmaproteiner og måling av aktuelle mediatorer. Valg av analyser baseres på reaksjonens art 
og alvorlighetsgrad. Klinisk informasjon obligatorisk: stikkordsmessig beskrivelse av symptomer og relasjon til transfusjon, samt medikamenter gitt før 
prøvetakning enten som premedikasjon eller som behandling av symptomer, samt evt. kjent allergi hos pasient eller blodgiver.
Prøvemateriale: For full utredning trengs prøver både fra pasient (2 x 4 mL serumrør med gel og 4 mL heparinblod) og blodkomponent (slangebit, pose/infusjonssett, 
eller prøve fra pose i rør uten tilsetting). Dersom blodkomponent ikke er tilgjengelig kan prøve fra pilotglass eller blodgiver sendes. Prøven må oppbevares/ 
sendes ved romtemperatur, for BAT-test må prøve mottas innen  kl 10.00 dagen etter prøvetakning. Kontakt laboratoriet på tlf. 55 97 31 40 (dagtid) ved spørsmål.

SPESIALALLERGOLOGISKE ANALYSER
I særlige tilfeller der automatiserte analyser ikke er tilgjengelig for identifisering av allergen eller årsaksmekanisme, kan det ved alvorlig allergiske reaksjoner 
rekvireres spesialallergologiske analyser. Disse analysene skal avtales direkte med laboratoriet på forhånd, på tlf. 55 97 31 40. 
Prøvemateriale: For full utredning trengs prøver både fra pasient (3 x 4 mL serumrør med gel og 4 mL heparinblod). Prøven må oppbevares/sendes ved 
romtemperatur, for BAT-test må prøve mottas innen kl 10.00 dagen etter prøvetakning. NB! Mistenkt allergen vedlegges prøven.

PRIKKTEST  
Når rekvisisjon er mottatt vil pasienten tilskrives time for undersøkelse fra Seksjon for klinisk spesialallergologi. Testen tar ca 45 min hvorav 30 min er 
observasjonstid. Testen utføres på underarmens volarside. Huden må være frisk og uten farmakologisk påvirkning:
 Legemiddel: Karensdager:
 Antihistaminer H1-reseptorblokker   7
 Antihistaminer H2-reseptorblokker 2
 Hydroksyzin (Atrax) 14
 Trisykliske antidepressiva 14
 Lokale steroider (gr. III og IV) på testområdet 14-21

* Laboratoriets poliklinikk i 2. etg i sentralblokken er åpen for prøvetaking alle hverdager fra kl 07.45 - 14.45. Mandag kl 08.00 - 14.45 
* ANALYSERESULTATER MÅ IKKE BENYTTES I VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER UTEN TILLATELSE FRA AVDELINGSJEFEN.

VERSJON NR 17.  REKVISISJONEN ER OPPDATERT:  02.2019
Oppdatert informasjon om indikasjon, referanseområde, prøvetaking, forsendelse og fullstendig analyseoversikt finner du i www.analyseoversikten.no


