
REKVISISJON FOR ALLERGIUTREDNING HOS SPESIALIST
Klinisk problemstilling:

LABORATORIUM FOR KLINISK BIOKJEMI TLF: 559 73100
FORSKNINGSLAB. BARNEKLINIKKEN TLF: 559 75263
SYMA, SENTER FOR YRKES OG MILJØALLERGI TLF: 559 73875
Rekvirentkode
Rekvirentens navn og adresse
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s Phadiatop Luftveisallergener, timotei, bjørk,
oliven, burot, midd, veggurt, mugg-
sopp, (Clado.herb), hund, hest og katt

s f x 5E Matvareallergener: eggehvite, kumelk,
torsk, hvete, peanøtt og soya.

Ved positiv Phadiatop og f x 5E analyseres
alltid de enkeltallergenene som er understreket.
Nye allergen kan rekvireres innen 4 uker. tlf 55973100.

s EOSINOFILT KATIONPROTEIN (ECP)**

s TRYPTASE
Før anafylaktisk allergisk reaksjon  kl. ............
Umiddelbart under/etter reaksjonen   kl. ............
Etter reaksjonen (ca 24 timer)            kl. ............

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................
Les rekvisisjonens bakside

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 SYMA

HISTAMINFRIGJØRINGSTEST HR-test utføres i heparinblod, analyseres kun på torsdager og må forhåndsavtales på tlf. 559 73100
hb Standard hb Standard hb Standard Biologisk materiale som ønskes testet sendes inn
Luftveispanel: Næringsmiddelpanel: Hudpanel: sammen med heparinblodet

Bjørk, timotei, burot, Kumelk, hønseegg, Pityrosporium, ov., bakegjær, Næringsmiddel
hest, hund, katt, hvetemel, hasselnøtt                ølgjær, Candida albicans, Støv/annet fra pasientens yrke/miljø 
D. pteronyssinus, peanøtt, selleri D. pteronyssinus, D. farinae, Legemiddel
D. farinae, Alternaria alt.,           kiwi, soyabønner, Alternaria alt, Cladosporium             Annet:
Cladosporium herb. reke, torsk, herb., kumelk, hønseegg. ...............................................................................
Vedrørende panelenes sammensetning og fullstendig oversikt på øvrige allergener, kontakt SYMA .... ...............................................................................

**

Fødselsnr.

Navn

Adresse

Poststed

Betales av
Trygdekontor Institusjon Bedrift

Prøven tatt dato                                     kl. 

Prøvetaker

HELSE BERGEN
Haukeland Universitetssykehus
5021 Bergen

ANDRE ALLERGIANALYSER

IgE ANALYSER
s IgE total s  w6 Burot                       s   f20 Mandel                               

IgE allergenspesifikk s  w7 Prestekrage                     s   f23 Krabbe
s  d1 D.pteronyssinus                       s  w8 Løvetann                        s   f24 Reke
s  e1 Katt                                          s  c1 Penicilloyl G                   s   f25 Tomat
s  e3 Hest                                 s  c2 Penicilloyl V                   s   f31 Gulrot
s  e5 Hund                   s k75 Isocyanat TDI s   f35 Potet
s  e6 Marsvin                                     s  k76 Isocyanat MDI             s   f40 Tunfisk 
s  e72 Museurin                                 s  k77 Isocyanat HDI              s   f41 Laks  
s  e74 Rotteurin                                s  k82 Lateks                           s   f48 Løk
s  e82 Kanin                                     s  k87 α-amylase                      s   f49 Eple
s  e84 Hamster                                  s  f1 Eggehvite                         s   f75 Eggeplomme
s  g6 Timotei                                     s  f2 Kumelk                     s   f84 Kiwi
s  i1 Biegift                                        s  f3 Torsk                               s   f85 Selleri
s  i3 Vepsegift                                  s  f4 Hvete                          s   f87 Melon
s  m1 Penicillium not.                      s  f5 Rug s   f92 Banan
s  m2 Cladosporium herb.                s  f6 Bygg                                  s   f96 Avokado
s  m3 Aspergillus fumig.                   s  f7 Havre                             s   f218 Paprika
s  m6 Alternaria ten.                        s  f8 Mais                                   ...........................................
s  t2 Gråor                                          s  f12 Ert                                   ...........................................
s  t3 Bjørk                                          s  f13 Peanøtt                            ...........................................
s  t4 Hassel                                       s  f14 Soya                                ...........................................
s  t12 Selje                                         s f17 Hasselnøtt                      ...........................................

Flere, sjeldne allergener er listet i Brukerhåndboken 

CØLIAKIUTREDNING s fødemidler s endomysium s transglutaminase
IgA- og IgG- antistoff
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Kopi: EYHU

Årskontroll Addison

×× ××



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 Universitetssykehus. Den er
beregnet for allergiutredning hos spesialist og skal lette det diagnostiske arbeidet ved å formidle rekvirering gjennom ett skjema.

IMMUNGLOBULIN E (IgE)
IgE total            Voksne: Barn:

IgE >120 IE/mL IgE meditert allergi/atopi sannsynlig IgE meditert allergi/atopi eller disposisjon for dette sannsynlig
20<IgE< 120 IE/mL Diagnostisk lite informativt område når IgE er høyere enn øvre grenseområdet.

IgE< 20   IE/mL IgE meditert allergi/atopi lite sannsynlig Verdien er aldersavhengig. Se Brukerhåndboken.
Svært høye verdier kan ses ved parasittinfeksjoner, atopisk dermatitt, hyper IgE-syndromer og flere andre ikke allergiske tilstander

IgE allergenspesifikk Konsentrasjonen angis i  kU/L
Analyseresultat < 0,35 kU/L:  Allergenrettet IgE ikke påvist. 
Analyseresultat > 0,35 kU/L:  Økende grad av sikkert forhøyede verdier. 

Det kan påvises spesifikt IgE mot et stort og stadig økende utvalg av allergener. De viktigste allergener er anført på rekvisisjonen. Fullstendig
oversikt finnes i Brukerhåndboken. Ved behov utover dette kan vi, etter avtale, påvise IgE  mot spesielle allergener 

Konvertering til tidligere klasser gjøres ved behov etter denne tabellen:
kU/L Klasse              kU/L Klasse
<0,35 0 17,50 -  49,99 4
0,35   -  0,69 1                  50,00 -  99,99 5
0,70   -  3,49 2                  100  og høyere                       6
3,50   - 17,49 3

Phadiatop er en samleprøve for allergenspesifikt IgE mot luftveisallergener. Svar utgis som positiv, negativ eller grenseområder. 

f x 5E er en samleprøve for allergenspesifikt IgE mot matvareallergener. Svar utgis som positiv, negativ eller grenseområder. 

TRYPTASE
Tryptase er et mastcellespesifikt enzym som frigjøres ved stimulering. Øvre referanseområde er 24,0 µg/L. 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. Øvre grenseområde er 22,0 µg/L.
Standardisert prøvetakingsmetode er nødvendig : Et Becton Dickinson Vacutainer SST®-rør fylles helt med blod. Vend røret 5 
ganger. La blodet stå og koagulere i 60 -120 min. Sentrifuger i 10 min (1000-1300 x g) ved romtemperatur. Serum pipetteres over i 
forsendelsesrør av plast. Serum kan oppbevares 3 døgn i romtemperatur, 5 døgn i kjøleskap eller dypfryses.

CØLIAKIUTREDNING
Utredningen omfatter spesifikke IgA- og IgG-antistoffer mot gluten/gliadin fra hvete, kasein, α-lactalbumin og β-lactoglobulin fra melk og 
ovalbumin fra egg. Måles i serum. Økt nivå av IgA og IgG mot hvetegluten gir mistanke om cøliaki. Økt nivå av antistoff mot kumelk
og egg indikerer økt tarmpermabilitet for fødemiddelantigener. Endomysiumantistoff test måler IgA og har høy spesifisitet for cøliaki, 
men er mindre sensitiv enn måling av spesifikke antistoff. Endomysiumantistofftesten blir alltid utført ved forhøyet nivå av matvare-
antistoff. Totalnivå av IgA i serum måles for å utelukke selektiv IgA mangel, som vil ha betydning for tolkning av resultatene. Det 
trengs 0,5 mL serum/plasma. Testene er meget tidkrevende. Analysesvar kan ta inntil 14 dager.

PRIKKTEST
Når rekvisisjon er mottatt vil pasienten tilskrives time for undersøkelse fra SYMA, Yrkesmedisinsk avdeling. 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  Korttidsvirkende 7
Antihistaminer H1- reseptorblokker  Langtidsvirkende > 60
Antihistaminer H2- reseptorblokker 2
Hydroksyzin (Atrax) 14
Trisykliske antidepressiva 14
Lokale steroider (gr. III og IV) på testområdet 14-21

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. Svaret angis i histaminfrigjørings-
klasser: 0 = ingen respons, 1 = svak respons, 2 = middels respons og  3 = sterk respons.
Prøvetaking: HR-test må utføres i heparinblod innen 24 timer etter prøvetaking. Prøven må oppbevares ved romtemperatur. Ett standard-
panel trenger 4 mL blod. Testen utføres ved SYMA. Prøvematerialet må være på Lab. for klin. biokjemi  torsdag innen kl.10.00.

* LABORATORIETS POLIKLINIKK I 2. ETASJE I SENTRALBLOKKEN ER ÅPEN FOR PRØVETAKING ALLE HVERDAGER FRA
KL. 07.45 - 14.45. MANDAG KL. 08.00 - 14.45.

* ANALYSESVAR KAN RAPPORTERES PR. TELEFON. OPPGI TELEFONNUMMER OG TIDSPUNKT FOR KONTAKT.
* LABORATORIET VIL FORSØKE Å TELEFONERE STERKT PATOLOGISKE SVAR.
* BRUKERHÅNDBOKEN GIR VEILEDNING I VURDERING AV ANALYSESVAR OG REFERANSEOMRÅDER.
* ANALYSERESULTATER MÅ IKKE BENYTTES I VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER UTEN TILLATELSE FRA 

AVDELINGSOVERLEGEN.

Skj. nr. 1019 BLÅ TEKST  12.11.03  12:54  Page 2

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 Universitetssykehus. Den er
beregnet for allergiutredning hos spesialist og skal lette det diagnostiske arbeidet ved å formidle rekvirering gjennom ett skjema.

IMMUNGLOBULIN E (IgE)
IgE total            Voksne: Barn:

IgE >120 IE/mL IgE meditert allergi/atopi sannsynlig IgE meditert allergi/atopi eller disposisjon for dette sannsynlig
20<IgE< 120 IE/mL Diagnostisk lite informativt område når IgE er høyere enn øvre grenseområdet.

IgE< 20   IE/mL IgE meditert allergi/atopi lite sannsynlig Verdien er aldersavhengig. Se Brukerhåndboken.
Svært høye verdier kan ses ved parasittinfeksjoner, atopisk dermatitt, hyper IgE-syndromer og flere andre ikke allergiske tilstander

IgE allergenspesifikk Konsentrasjonen angis i  kU/L
Analyseresultat < 0,35 kU/L:  Allergenrettet IgE ikke påvist. 
Analyseresultat > 0,35 kU/L:  Økende grad av sikkert forhøyede verdier. 

Det kan påvises spesifikt IgE mot et stort og stadig økende utvalg av allergener. De viktigste allergener er anført på rekvisisjonen. Fullstendig
oversikt finnes i Brukerhåndboken. Ved behov utover dette kan vi, etter avtale, påvise IgE  mot spesielle allergener 

Konvertering til tidligere klasser gjøres ved behov etter denne tabellen:
kU/L Klasse              kU/L Klasse
<0,35 0 17,50 -  49,99 4
0,35   -  0,69 1                  50,00 -  99,99 5
0,70   -  3,49 2                  100  og høyere                       6
3,50   - 17,49 3

Phadiatop er en samleprøve for allergenspesifikt IgE mot luftveisallergener. Svar utgis som positiv, negativ eller grenseområder. 

f x 5E er en samleprøve for allergenspesifikt IgE mot matvareallergener. Svar utgis som positiv, negativ eller grenseområder. 

TRYPTASE
Tryptase er et mastcellespesifikt enzym som frigjøres ved stimulering. Øvre referanseområde er 24,0 µg/L. 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. Øvre grenseområde er 22,0 µg/L.
Standardisert prøvetakingsmetode er nødvendig : Et Becton Dickinson Vacutainer SST®-rør fylles helt med blod. Vend røret 5 
ganger. La blodet stå og koagulere i 60 -120 min. Sentrifuger i 10 min (1000-1300 x g) ved romtemperatur. Serum pipetteres over i 
forsendelsesrør av plast. Serum kan oppbevares 3 døgn i romtemperatur, 5 døgn i kjøleskap eller dypfryses.

CØLIAKIUTREDNING
Utredningen omfatter spesifikke IgA- og IgG-antistoffer mot gluten/gliadin fra hvete, kasein, α-lactalbumin og β-lactoglobulin fra melk og 
ovalbumin fra egg. Måles i serum. Økt nivå av IgA og IgG mot hvetegluten gir mistanke om cøliaki. Økt nivå av antistoff mot kumelk
og egg indikerer økt tarmpermabilitet for fødemiddelantigener. Endomysiumantistoff test måler IgA og har høy spesifisitet for cøliaki, 
men er mindre sensitiv enn måling av spesifikke antistoff. Endomysiumantistofftesten blir alltid utført ved forhøyet nivå av matvare-
antistoff. Totalnivå av IgA i serum måles for å utelukke selektiv IgA mangel, som vil ha betydning for tolkning av resultatene. Det 
trengs 0,5 mL serum/plasma. Testene er meget tidkrevende. Analysesvar kan ta inntil 14 dager.

PRIKKTEST
Når rekvisisjon er mottatt vil pasienten tilskrives time for undersøkelse fra SYMA, Yrkesmedisinsk avdeling. 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  Korttidsvirkende 7
Antihistaminer H1- reseptorblokker  Langtidsvirkende > 60
Antihistaminer H2- reseptorblokker 2
Hydroksyzin (Atrax) 14
Trisykliske antidepressiva 14
Lokale steroider (gr. III og IV) på testområdet 14-21

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. Svaret angis i histaminfrigjørings-
klasser: 0 = ingen respons, 1 = svak respons, 2 = middels respons og  3 = sterk respons.
Prøvetaking: HR-test må utføres i heparinblod innen 24 timer etter prøvetaking. Prøven må oppbevares ved romtemperatur. Ett standard-
panel trenger 4 mL blod. Testen utføres ved SYMA. Prøvematerialet må være på Lab. for klin. biokjemi  torsdag innen kl.10.00.

* LABORATORIETS POLIKLINIKK I 2. ETASJE I SENTRALBLOKKEN ER ÅPEN FOR PRØVETAKING ALLE HVERDAGER FRA
KL. 07.45 - 14.45. MANDAG KL. 08.00 - 14.45.

* ANALYSESVAR KAN RAPPORTERES PR. TELEFON. OPPGI TELEFONNUMMER OG TIDSPUNKT FOR KONTAKT.
* LABORATORIET VIL FORSØKE Å TELEFONERE STERKT PATOLOGISKE SVAR.
* BRUKERHÅNDBOKEN GIR VEILEDNING I VURDERING AV ANALYSESVAR OG REFERANSEOMRÅDER.
* ANALYSERESULTATER MÅ IKKE BENYTTES I VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER UTEN TILLATELSE FRA 

AVDELINGSOVERLEGEN.

Skj. nr. 1019 BLÅ TEKST  12.11.03  12:54  Page 2


