Forklaring af blodprøvesvar
aB -Syre-Base status
Fortolkning
Normalområder
P (aB)-pH

7,37 - 7,45

P (aB)- Carbondioxid (tension)
Kvinder 4,3-5,7 kPa
Mænd 4,7-6,0 kPa
P (aB)-Oxygen (tension)
< 40 år 11,1-14,4 kPa
> 40 år 9,6-13,7 kPa
P (aB)-Base-excess
Kvinder -3,0- +2,0 mmol/L
Mænd -1,5 - +3,0 mmol/L
P (aB)-Hydrogencarbonat-ion
Kvinder 21,8-26,2
Mænd 22,5 - 26,9
P (aB)-Oxygen (saturation)
< 40 år 0,95 - 0,99
> 40 år 0,92 - 0,99

Der findes i princippet fire forskellige syrebase-forstyrrelser:
Metabolisk alkalose er en tilstand hvor blodet er blevet ”basisk”
på grund af tab af syre. Det betyder en stigning i Base-excess, pH
og pCO2. Kan forekommer ved f.eks. opkastninger, ved tab af
hydrogenioner
vandrivende

via
eller

nyrerne

(f.eks.

binyrebarkhormon

ved

behandling

eller

med

forstyrrelse

i

saltbalancen).
Respiratorisk alkalose er en tilstand hvor blodet er blevet ”basisk”
på grund af udluftning af kuldioxid gennem lungerne f.eks. pga.
hyperventilation. Der kan være forhøjet pH og normal Baseexcess.
Metabolisk acidose er en tilstand hvor blodet er ”surt” med lavt
pH. Forekommer f.eks. som følge af diabetes, chok, forgiftninger
med
acetylsalicylsyre,
metanol,
diarré,
tarmsygdomme,
nyresygdomme.
Respiratorisk acidose er en tilstand med stigning i pCO2 og lavt
pH. Forekommer praktisk taget altid pga. sygdomme i luftvejene
som dermed forhindrer at man kommer af med kuldioxiden og
som derfor ophobes i organismen. Det kan f.eks. skyldes øget
luftvejsmodstand
(ved
rygerlunger,
fremmedlegemer,
forsnævringer).

B-Erythrocytter (røde blodlegemer)
Normalområder
Kvinder
3,7 - 5,5 mia/L
Mænd
4,1 - 6,1 mia/L

Fortolkning
Undersøges næsten altid sammen med B-Hemoglobin og skal
vurderes sammen med den og andre undersøgelser. Antallet af
røde blodlegemer kan være lavt efter blødning eller ved
blodmangelsygdomme, eller ved sygdomme i de bloddannende
organer, f.eks. leukæmi. Man kan også have normalt antal røde
blodlegemer og samtidig blodmangel.

B-Erythrocytter, volumenfraktion (Hæmatokrit)
Normalområder
Mænd 0,40 - 0,50
Kvinder 0,35 - 0,46

Fortolkning
Undersøgelsen er blevet kendt efter cykelryttere begyndte at
anvende bloddoping og epo. Det medfører nemlig at
cykelrytterne fik højere hæmatokrit end normalt. Nu har man dog
andre og mere avancerede metoder til at undersøge for doping
blandt cykelryttere. En lav hæmatokrit kan skyldes mange
forskellige sygdomme, og blodmangel er som regel en naturlig
følge af, at have en lav hæmatokrit.

B-Hemoglobin (Fe) (Blodprocent)

Normalområder
Kvinder 7,4 - 9,6 mmol/L
Mænd 8,4 - 10,8 mmol/L

Fortolkning
Lave værdier er per definition blodmangel (anæmi), og der er
mange årsager til blodmangel. Let blodmangel ses ofte sammen
med kroniske sygdomme f.eks. kronisk leddegigt eller som led i
en ondartet sygdom. Ellers er årsagerne enten at man mister
blod f.eks. fra tarmsystemet, eller ikke kan danne normal
mængde blod f.eks. ved jernmangel, kronisk sygdom, arvelige
blodsygdomme, vitamin mangel, leukæmi, lymfekræft. Det kan
også skyldes at det blod (røde blodlegemer) man har, bliver
ødelagt af en eller anden grund. Høje værdier ses ved særlige
blodsygdomme, hvor der dannes mange røde blodlegemer med
en høj blodprocent til følge.

B-Leukocytter (total) (hvide blodlegemer)

Normalområde
3,0 - 10,0 mia/L

Fortolkning
B-Leukocytter er de hvide blodlegemer i blodet. De indgår i
kroppens immunforsvar og deltager i bekæmpelse af infektioner.
Ekstremt høje værdier over 100 mia/L ses udelukkende ved
leukæmi. Værdier i området fra 50 - 100 mia/L ses ved leukæmi,
men kan også ses ved alvorlige infektioner og kræft med
knoglemetastaser. Moderat forhøjede værdier ses derudover ved
infektioner og infektionslignende tilstande, forgiftninger, efter
større operationer, fysisk aktivitet, fødsler, stress samt ved
behandling med binyrebarkhormon. Lave værdier ses ved nedsat
aktivitet af knoglemarven f.eks. ved kræftsygdomme eller
toksiske påvirkninger, ved blodforgiftning og visse sygdomme i

immunsystemet, virusinfektion, kronisk leversygdom og svær
vitamin B12- eller folatmangel.

B-Leukocytter, fraktionerede (L + D)

Normalområder
Neutrocytter

2,00 - 7,00 mia/L

Lymfocytter 1,30 - 3,50 mia/L
Monocytter

0,20 - 0,70 mia/L

Eosinofilocytter
< 0,50 mia/L
Basofilocytter
<0,10 mia/L

Fortolkning
Denne undersøgelse er en tælling af de forskellige typer af hvide
blodlegemer (celler) i blodet. Koncentrationen af de forskellige
typer af celler i blodet giver information vedrørende en lang række
sygdomme. Mange neutrocytter er sædvanligvis et tegn på en
betændelseslignede reaktion, med eller uden bakterier. Ved
meget alvorlige infektioner og metastaser i knoglerne kan antallet
af neutrocytter i blodet stige så meget, at det kan ligne leukæmi.
Lavt antal neutrocytter er som regel et tegn på hæmning eller
beskadigelse af knoglemarven, f.eks. ved vitamin B12- eller
folatmangel, kemoterapi eller allergiske
reaktioner på
medikamenter eller visse virusinfektioner. Det kan være farligt på
flere måder, idet man så er meget modtagelig for infektioner.
Mange lymfocytter kan ses ved kighoste, leukæmi,
mononukleose (kyssesyge), røde hunde og andre virusinfektioner.
Lavt antal lymfocytter kan ses i forbindelse med kemoterapi,
lymfekræft og AIDS.
Mange monocytter kan ses ved langvarige infektionslignende,
som f.eks. tuberkulose og Crohns sygdom, samt ved lymfekræft
og leukæmi. Mange eosinofilocytter kan ses ved allergiske
tilstande,
parasitsygdomme,
reumatiske
sygdomme,
kræftsygdomme herunder leukæmi. Højt antal basofilocytter kan
f.eks. ses ved infektioner, stofskifte sygdomme og ved leukæmi.

B-Thrombocytter (blodplader)

Normalområde
150 - 450 mia/L

Fortolkning
Blodpladerne har betydning for blodets evne til at størkne ved
små og større blødninger. Svært forhøjede værdier kan
forekomme som led i andre sygdomme, f.eks. leukæmi, men det
kan også skyldes en øget produktion af blodplader, som et
isoleret fænomen. Moderat forhøjede værdier kan forekomme
efter traumer, efter store akutte blødninger, hos personer uden
milt og ved kroniske betændelseslignende tilstande. Lavt antal
blodplader i blodet kan enten skyldes nedsat produktion (ofte
ved sygdomme i knoglemarven), nedsat levetid (f.eks. ved
autoimmune sygdomme) eller hvis blodpladerne af en eller
anden grund ”vandrer” ud af blodbanen. Ved normal funktion af
blodpladerne er der ingen fare for blødning, hvis blodpladetallet
er over 50 mia/L.

Ery(B)-Erythrocyt, middelcellevolumen

Normalområde
85 - 100 fL

Fortolkning
Meget høje værdier ses ved blodmangel, som følge af mangel på
Vitamin B12 eller folat. Værdier i området 100 - 110 fL kan også
ses ved alkoholisme, leversygdom og stofskiftesygdomme. Lave
værdier ses f.eks. ved jernmangel.

Ery(B)-Reticulocytter

Normalområder
Kvinder 31 - 113 mia/L
Mænd 31 - 97 mia/L

Fortolkning
Reticulocytter er forstadier til de røde blodlegemer, og høje
værdier ses derfor ved øget dannelse af røde blodlegemer. Det
kan f.eks. være i forbindelse med behandling af blodmangel,
hvor kroppen vil have en øget produktion af blodlegemer med et
højt antal reticulocytter i blodet til følge. Efter en blødning stiger
antallet af reticulocytter normalt efter et par dage, ved
behandling af en blodmangel (f.eks. pga. jern eller vitamin
mangel) begynder stigningen indenfor den første uge og når et
maksimum efter 2 - 4 uger. Normale eller lave værdier og
samtidig blodmangel tyder på, at man ikke kan producere røde
blodlegemer, hvilket typisk vil være en sygdom i knoglemarven
eller mangel på vitaminer eller jern.

Hb(B)-Carbonmonoxid-hemoglobin (kulilte)

Normalområde for ikke-rygere
< 0,020

Fortolkning
Forhøjede værdier ses efter tobaksrygning og værdien kan blive
op til 0,10 hos storrygere og efter indånding af CO-holdig luft.
Brand er en hyppig årsag til kulilteforgiftning og symptomerne
ved kulilte forgiftning skyldes at blodet mister sin evne til at
transportere ilt. Symptomerne er mangeartede og afhænger af,
hvor højt kulilteniveauet i blodet er. Symptomerne kan således
variere fra let hovedpine, åndenød, mathed og svimmelhed til
besvimelse og i værste fald koma og død.

Hb(B)-Hemoglobin A1c
Fortolkning
Normalområde

0,051 - 0,062

B-Hemoglobin A1c er under normale omstændigheder et godt
udtryk for den gennemsnitlige B-Glucose de sidste 2 - 3 måneder
før prøvetagningen. Undersøgelsen bliver derfor nogle gange
kaldt ”sladrehanken”, da den vil afsløre B-Glucose niveauet over
længere tid, selvom B-Glucose niveauet måske ligger pænt, den
dag blodprøven bliver taget.
Målet for Hemoglobin A1c niveauet ved nyopdaget type 2
diabetes mellitus er < 0,061.
Derudover vurderes Hemoblobin A1c værdier < 0,070 som god
regulering af diabetes mellitus. Værdier mellem 0,070 og 0,085
tyder på acceptabel regulering af sygdommen. Værdier over
0,085 tyder på et klart forhøjet glucoseniveau, og er et tegn på at
sygdommen er dårligt reguleret.

P(fPt)-Triglycerid

10-12 timers faste
Aktionsgrænse
< 2,5 mmol/L

Fortolkning
Værdier over 10 - 15 mmol/L (og helt op over 100 mmol/L) er
sjældent men findes i forbindelse med visse sjældne arvelige
sygdomme. Værdier op til 10 mmol/L kan ses ved forskellige
tilstande f.eks. alkoholisme, dårligt reguleret diabetes mellitus,
hormonforstyrrelser, nedsat nyrefunktion, leversygdomme.
Behandling med forskellige medikamenter kan ligeledes givet
forhøjet triglycerid. Værdier mellem 2 og 5 mmol/L kan ses ved
de samme tilstande, men forekommer også hyppigt i
befolkningen i almindelighed og anses for at være en markør for
øget risiko for hjertekarsygdom. Forhøjede værdier er associeret
med lav P-HDL-Cholesterol, og vice versa. Ved kronisk
alkoholisme ses imidlertid ofte både høje Triglycerider og høj
HDL-Cholesterol.

P-Alanin aminotransferase (levertal)

Normalområder
Kvinder
10 - 45 U/L
Mænd
10 - 70 U/L

Fortolkning
Alanin aminotransferase er et enzym, som findes flere steder i
kroppen, men frem for alt i levervæv. Meget høje værdier ses
derfor ved leverbetændelse. Forgiftning med paracetamol (f.eks.
Pinex, Pamol) kan påvirke leveren og medføre ekstremt høje
værdier. Moderat forhøjede værdier ses ved kronisk
leverbetændelse, kræft eller metastaser i leveren, alkoholmisbrug

og sygdomme i galdevejene. Forhøjede værdier kan også ses
ved andre sygdomme f.eks. i muskelvæv og hjerte.

P-Albumin

Normalområder
Alder < 50 år = 596 - 769 µmol/L
Alder > 50 år = 551 - 725 µmol/L

Fortolkning
Forhøjede værdier ses ved mangel på væske gennem længere tid.
Albumin er et protein som findes i store mængder i blodet. Det
dannes i leveren, og lave værdier kan ses, hvis kroppen ikke kan
danne så meget f.eks. ved leverskade eller ved for lidt eller forkert
indtag af føde. Lave værdier kan også skyldes, at kroppen
nedbryder mere end normalt f.eks. ved betændelseslignede
tilstande. Lave værdier kan også ses, hvis kroppen mister mere
end normalt ved diare eller nyresygdomme.

P-alfa-Amylase

Normalområde
28 - 100 U/L

Fortolkning
Alfa-Amylase er et enzym, der dannes i bugspytkirtelen og som
nedbryder kulhydrater. Meget høje værdier ses ved nyopstået
betændelse i bugspytkirtlen. Høje værdier kan også ses ved andre
akutte sygdomme i tarm og mavesæk som påvirker bugspytkirtlen,
eksempelvis mavesår.

P-Aspartat aminotransferase (levertal)

Normalområder
Kvinder 15 - 35 U/L
Mænd 15 - 45 U/L

Fortolkning
Aspartat aminontransferase er et enzym, som findes mange
steder i kroppen, og i særligt i lever, hjerte og muskelvæv. Meget
høje værdier kan ses ved alvorlige traumer, ved leverskade og
leverbetændelse. Høje værdier kan også ses i forbindelse med
sygdomme i musklerne, efter operationer, og hvis galdevejene
bliver blokeret f.eks. ved galdesten. Der kan også ses et højt
niveau ved forskellige leversygdomme og ved betændelse i
bugspytkirtlen.

P-Basisk Phosphatase

Normalområde
35 – 105 U/L

Fortolkning
Basisk Phophatase i blodet stammer hovedsageligt fra lever og
knogle. Høje værdier kan ses ved mange forskellige sygdomme i
lever og galdeveje f.eks. galdesten, betændelse i galdevejene,
kræft i bugspytkirtlen, levermetastaser, medikamentpåvirkning,

skrumpelever, leverbetændelse. Forhøjet niveau kan også skyldes
sygdomme i knoglerne, hvor der sker en dannelse af ny knogle,
og det kan også ses ved betændelseslignende tilstande i tarmen.
Gravide har i øvrigt ofte et højt niveau under den sidste del af
graviditeten, men det vil blive normalt igen kort efter fødslen.

P-Bilirubiner

Normalområde
< 22 µmol/L

Fortolkning
Bilirubin er et molekyle, som dannes ved nedbrydning af de røde
blodlegemer (erythrocytter). Forhøjede værdier kan derfor ses
ved sygdomme, der medfører unormal høj ødelæggelse af de
røde blodlegemer. Bilirubin udskilles via galdevejene, og
forhøjede værdier kan derfor også ses ved forskellige sygdomme
i lever og galdevejene, f.eks. leverbetændelse og blokering af
galdevejene (galdesten).

P-Calcium (total) (kalk)

Normalområde
2,20 - 2,55 mmol/L

Fortolkning
Forhøjede værdier ses hyppigt som en del af en ondartet
sygdom eller ved sygdom i de kirtler, der normalt regulerer
calcium-ligevægten i kroppen. Der er derudover mange andre
sygdomme, hvor Calcium vil være forhøjet. Derfor vurderes
calcium
som
regel
altid
sammen
med
andre
undersøgelsesresultater, og på den måde kan man finde frem til
hvilken sygdom, det drejer sig om. Lavt niveau kan også skyldes
sygdomme i kirtlerne, der regulerer ligevægten, men kan også
skyldes mangel på vitamin D af forskellige årsager.

P-Carbamid (nyreprøve)

Normalområde
2,5 - 7,8 mmol/L

Fortolkning
Forhøjede værdier kan skyldes nedsat nyrefunktion og nedsat
produktion af urin. Høje værdier kan også ses hvis man spiser
meget proteinrig mad, eller hvis man nedbryder mere protein end
normalt f.eks. ved blødninger, ved febertilstande, ved langvarig
immobilisation efter traumer og operationer.
Omvendt kan lave værdier skyldes høj urinproduktion, lavt
proteinindtag, tilstande hvor man er aktiv efter længere tids
sengeleje eller rekonvalescens.

P-Carbohydrat deficient transferin

Normalområde
< 0,035 U/L

Fortolkning
Høje værdier forekommer sædvanligvis efter indtagelse af mere
end 5 genstande dagligt i mindst én uge. Det siger noget om
alkoholforbruget i de seneste 1 - 3 uger, og det vil blive vil
normalt igen efter ca. 2 ugers afholdenhed. En værdi under 0,035
U/L kan dog godt forekomme, selvom der er et alkoholforbrug på
mere end 5 genstande dagligt.
Høje værdier ses også ved forskellige leversygdomme og ved
jernmangel kan værdien også stige lidt.

P-Cholesterol

Grænseværdi
> 6,0 mmol/L

Fortolkning
Meget høje værdier kan ses ved en række arvelige sygdomme.
Værdier på mellem 6 - 9 mmol/L ses ved mange forskellige
tilstande,
herunder
diabetes
mellitus,
sygdomme
i
skjoldbruskirtlen, nyre og lungesygdomme, samt under
behandling med forskellige medikamenter. Lave værdier har som
regel ingen klinisk betydning.

P-Cholesterol, HDL (den gode cholesterol)

Grænseværdi
0,9 mmol/L

Fortolkning
HDL-Cholesterol skal helst være over 0,9 mmol/L og risikoen for
hjerte-kar sygdomme er mindre hvis HDL-Cholestrol er højt. Høje
værdier (over 2 mmol/L) ses ofte hos fysisk aktive mennesker
(især kvinder), ved langvarigt alkoholmisbrug og behandling med
visse medikamenter. Meget høje værdier kan ses ved sjældne
arvelige tilstande og vil normalt føre til nærmere undersøgelse.
Lave værdier kan ses hos overvægtige, fysisk inaktive og rygere,
samt ved diabetes mellitus, ved nedsat lever- og nyrefunktion,
ved
sygdomme
i
skjoldbruskirtlen
og
ved
nogle
infektionslignende sygdomme. Lave værdier kan også ses under
behandling med visse medikamenter, f.eks. vanddrivende
medicin. Meget lave værdier (< 0,5 mmol/L) tyder på arvelig
sygdom og det vil som regel også medføre en nærmere
undersøgelse.

P-Cholesterol, LDL (LDL-cholesterol)

Grænseværdi
3,0 mmol/L

Fortolkning
Man skal faste forud for denne undersøgelse, og LDL-cholesterol
skal være helst lav. Højt LDL Cholesterol er nemlig forbundet
med øget risiko for hjerte-kar sygdomme. Risikoen stiger jo
højere LDL-Cholesterol værdien er. Meget høje værdier kan ses
ved visse arvelige sygdomme. Lave værdier (1 - 2 mmol/L) kan
forekomme, men har som regel ingen betydning. Resultatet kan
være upræcist hos patienter med diabetes mellitus, og bør da
vurderes sammen med andre undersøgelser.

P-Choriongonadotropin (HCG)

Normalområde for mænd og ikkegravide kvinder
< 6 IU/L

Fortolkning
Ved graviditet stiger værdien hurtigt til maksimalværdier i 7 - 14
graviditetsuge,
hvorefter
den
falder
igen.
Ved
tvillingegraviditeter (eller flere) ses typisk højere niveauer. Ved
graviditet udenfor livmoderen ses lavere niveauer og en
langsommere stigning i første tredjedel af graviditeten. Værdien
falder også ved fosterdød, og efter en abort skal værdien falde til
< 6 IU/L efter 6 - 8 uger. Meget høje værdier kan ses ved visse
sjældne ondartede tilstande.

P-Cobalaminer (Vitamin B12)

Normalområde
200 - 600 pmol/L

Fortolkning
Cobalamin er det samme som vitamin B12. Undersøgelsen
udføres i tilfælde af blodmangel, da én af årsagerne til
blodmangel kan være mangel på vitamin B12. I så tilfælde vil der
være et lavt niveau af vitamin B12. Det kan der så være
forskellige årsager til f.eks. at der er for lidt vitamin B12 i kosten
eller at man ikke kan optage vitamin B12 i kroppen. Høje værdier
kan ses ved behandling med B12 og ved visse ondartede
sygdomme f.eks. leukæmi.

P-C-reaktivt protein

Normalområde
< 75 nmol/L

Fortolkning
C-reaktivt protein er et protein, der dannes i leveren. Høje
værdier ses ved sygdomme, hvor der sker skade i kroppens væv,
f.eks. hvis der er iltmangel eller betændelse i kroppen. Ved

bakterielle infektioner ses meget høje værdier (over 400 nmol/L),
hvorimod virus infektioner sjældent giver værdier over 200
nmol/L. Undersøgelsen kan derfor nogle gange bruges til at
skelne mellem en infektion foranlediget af bakterier eller virus.
Man bruger også undersøgelsen til at følge aktiviteten af visse
sygdomme, idet f.eks. kronisk leddegigt medfører forhøjet P-Creaktivt protein, hvis der er aktivitet i sygdommen. Man bruger
også nogle gange undersøgelsen til vurdering af hvorvidt en
betændelsestilstand er gået over.
Det er forskelligt hvordan man giver resultatet: 50 nmol/L svarer
til omkring 5 mg/L.

P-Creatinin (Nyreprøve)

Normalområder
Kvinder: 50 - 90 µmol/L

Fortolkning
Høje værdier ses ved nedsat nyrefunktion uanset årsag. Man kan
dog godt have nedsat nyrefunktion, selvom værdien er normal.
Muskelsygdomme kan give både for høje og for lave værdier

Mænd: 60 - 100 µmol/L

P-Creatinkinase (total)

Normalområder
Kvinder = 50 - 150 U/L
Mænd < 60 år = 50 - 270 U/L
Mænd > 60 år = 50 - 200 U/L
Nyfødte kan have værdier op til 500
U/L og yngre muskuløse personer kan
have værdier op til 370 U/L.

Fortolkning
Meget høje værdier ses ved udbredt muskelskade. Moderat
forhøjede værdier ses ved betændelse eller muskel henfald. I
forbindelse med operationer, svære epilepsianfald og kraftigt
muskelarbejde kan niveauet også være forhøjet.

P-Creatinkinase MB (CK-MB)

Reference interval
< 10 µg/L

Fortolkning
Ved blodprop i hjertet vil værdien typisk stige efter 3 - 6 timer.
Undersøgelsen bruges især til at undersøge patienter, der bliver
indlagt med brystsmerter eller andre symptomer på blodprop i
hjertet. Den kan dog også stige som følge af andre sygdomme,
f.eks. ved betændelsestilstande i hjertet.

P-Estradiol (østrogen)

Normalområder
Kvinder efter menopausen < 0,15
nmol/L
Kvinder i fødedygtig alder 0,10 - 2,00
nmol/L (afhængigt af tidspunkt i
forhold til ægløsning)
Mænd < 0,20 nmol/L

Fortolkning
Analysen bruges først og fremmest i undersøgelsen af kvinder
med udebleven menstruation og ufrivillig barnløshed. Den
anvendes også i udredningen af årsager til brystdannelse hos
mænd, behandling af brystkræft samt i forbindelse med in-vitro
(”kunstig”) befrugtning. Høje værdier ses hos gravide kvinder, hos
mænd med svær leversygdom, samt ved østrogenproducerende
tumorer. Lave værdier hos kvinder i fødedygtig alder ses ved
nedsat eller manglende funktion af hormonproducerende kirtler.

P-Ethanol (alkohol)
Normalområde

Fortolkning

0 mmol/L

Lettere beruselse: 11 mmol/L (0,5 promille)
Tydelig beruselse: 45 - 60 mmol/L (2,1 - 2,8
promille)
Svær beruselse: 65 - 90 mmol/L (3,0 - 4,1 promille).
Ved svær beruselse kan personen være ukontaktbar
og med påvirket vejrtrækning.
Værdier over 100 mmol/L (4,6 promille) er
livstruende og giver risiko for vejrtrækningsstop og
død.
Værdier i mmol/L kan omregnes til promiller ved at
dividere med 21,7

.

P-Ferritin

Normalområder
Kvinder 10 - 120 µg/L
Mænd 15 - 300 µg/L

Fortolkning
Lave værdier er et sikkert udtryk for at kroppen har tomme jernlagre
og jernmangel, uanset køn, alder og helbredstilstand. Ved samtidig
infektion kan der godt være forhøjet P-Ferritin og samtidig
jernmangel, da P-Ferritin niveauet også stiger i forbindelse med
infektioner.

P-Folater
Normalområde
> 6,0 nmol/L

Fortolkning
Lave værdier kan ses ved nedsat indtagelse af folat f.eks. ved
generel fejlernæring (især i forbindelse med alkoholisme),
tyndtarmssygdomme og efter operation i mavesækken. Det kan
også ses ved øget forbrug f.eks. under graviditet og ved
leukæmi. Endelig kan lave værdier kan også ses ved behandling
med forskellige medikamenter.

P-gamma-Glutamyltransferase (gamma-GT)

Normalområder
Kvinder < 40 år 10 - 45 U/L
Kvinder > 40 år 10 - 75 U/L
Mænd < 40 år 10 - 80 U/L

Fortolkning
Forhøjede værdier ses ved en lang række sygdomme i lever og
galdeveje f.eks. galdesten, betændelse i galdevejene, kræft eller
betændelse i bugspytkirtlen, levermetastaser, medikament eller
alkoholpåvirkning af leveren, skrumpelever, leverbetændelse
(hepatitis). Lave værdier forekommer sjældent, og har som regel
ingen betydning.

Mænd > 40 år 15 - 115 U/L

P-Glucose (blodsukker)
Niveauet er meget påvirket af, om man har fastet forud for blodprøvetagningen. Et blodsukker undersøgt på
en ”faste-blodprøve” bruges især til at undersøge for diabetes mellitus. Her gælder det, at et niveau mindre
end 6,0 mmol/L betyder, at man ikke har diabetes mellitus, et resultat fra 6,1 - 6,9 mmol/L kan muligvis
betyde diabetes mellitus, og hvis resultatet er større end eller lig med 7,0 mmol/L, drejer det sig højst
sandsynligt om diabetes mellitus. Som regel vil man gentage undersøgelsen for at være helt sikker. Forhøjet

blodsukker kan også ses ved andre tilstande, hvor man producerer for meget hormon, som giver en
”sukkersyge” lignende tilstand.
Lavt blodsukker kan ses ved en række vidt forskellige sygdomme, men ses hyppigt hos diabetikere, der af én
eller anden grund har fået for meget insulin.

P-Homocystein

Normalområder
Personer < 30 år 4,6 - 8,1 µmol/L
Kvinder 31 - 60 år 4,5 - 7,9 µmol/L
Mænd 31 - 60 år 6,3 - 11,2 µmol/L
Personer > 60 år 5,8 - 11,9 µmol/L

Fortolkning
Undersøgelsen bruges ofte til undersøgelse af vitamin B12 og
folat mangel, hvor der vil være forhøjede værdier. Højt niveau kan
også ses ved flere forskellige medfødte sygdomme og ved
behandling med visse medikamenter, ved nyre- og leversvigt,
psoriasis, tumorer og blodkræft (leukæmi). Lave værdier ses ved
Down's syndrom (mongolisme) og ved nedsat funktion
skjoldbruskirtlen. P-Homocystein falder 30 - 50 % under en
graviditet. Der er fundet en sammenhæng mellem forekomsten af
hjertekarsygdomme og et øget niveau af homocystein.

P-Jern
Normalområder
Kvinder 11-31 µmol/L
Mænd 13-36 µmol/L

Fortolkning
Jern indgår i dannelsen af de røde blodlegemer, og mangel på
jern vil medføre blodmangel (anæmi). Lave værdier kan også
skyldes akutte og kroniske infektioner, jernfattig kost, større
operationer og visse cancerformer. Forhøjede værdier kan ses ved
visse medfødte sygdomme, efter behandling med jern, ved akut
forgiftning, blod- og leversygdomme.

P-Kalium-ion

Normalområde
3,5 - 5,1 mmol/L

Fortolkning
Forhøjet eller lavt kalium kan skyldes en lang række sygdomme,
og resultatet skal altid vurderes sammen med andre
undersøgelser. En hyppig årsag til lavt kalium i blodet er
behandling med visse vanddrivende medikamenter, som øger
udskillelsen af Kalium. For at undgå det, behandler samtidig med
Kalium tilskud, hvilket så til tider kan resultere i for højt Kalium.

P-Koagulationsfaktorer II, VII, X (INR)

Normalområde
0,9 - 1,1 INR

Fortolkning
Undersøgelsen anvendes til kontrol af patienter i behandling med
blodfortyndende medicin. INR stiger med stigende effekt af
behandlingen, og ved værdier over 4,5 er der øget risiko for
blødning. For de fleste indikationer tilstræbes det at INR-niveauet
ligger på 2,0 - 3,0. Det gælder f.eks. ved behandling af blodprop
i ben eller lunge, ved hjerteflimmer og efter indsættelse af
biologiske hjerteklapper.

P-Koagulationsfaktorer II, VII, X (PP; PP-tid)

Normalområde
0,70 - 1,30 relative arbitrære enheder

Fortolkning
Lave værdier ses ved K-vitamin mangel, ved visse
leversygdomme, ved behandling med visse medikamenter, der
påvirker K-vitamin og ved sjældne arvelige sygdomme. Ved
meget lave værdier er der øget risiko for blødninger, f.eks. fra
mave-tarm kanalen og urinveje. Høje værdier har som regel ikke
nogen betydning.

P-Lactatdehydrogenase (LDH)

Normalområde
< 70 år 105 - 205 U/L

Fortolkning
Forhøjede værdier er en ret uspecifik indikator for celleskade og
ses f.eks. ved blodprop i hjerte, nyre eller lunge, leverbetændelse,
ødelæggelse af de røde blodlegemer og ondartede sygdomme.
Kraftig fysisk aktivitet kan også medføre højt LDH-niveau.

> 70 år 115 - 255 U/L

P-Methylmalonat

Normalområde
0,08 - 0,28 µmol/L

Fortolkning
Høje værdier tyder stærkt på vitamin B12 mangel. Høje værdier
kan også ses ved sygdom i skjoldbruskirtlen og ved meget
sjælden medfødt sygdom.

P-Natrium

Normalområde
136 - 146 mmol/L

Fortolkning
Natrium niveauet siger noget om balancen mellem vand og salte
i kroppen. Høje værdier ses ved væskemangel (f.eks. ældre,
småbørn og bevidstløse patienter), ved øget vandtab (f.eks.
langvarige opkastninger, diarré, udtalt sved, høj feber), høj
salttilførsel (f.eks. saltforgiftning, indtagelse af havvand), øget
udskillelse af vand via nyrerne (f.eks. nyresygdomme, diabetes).
Lave værdier ses, når der tabes mere Natrium end der indtages.
Det ses f.eks. efter voldsom svedning og indtagelse af almindelig
vand eller ved øget udskillelse af salt via nyrerne. Lavt Natrium
kan også ses ved generel ubalance i kroppens indhold af salte.

P-Prostataspecifikt antigen

Normalområde
< 4 µg/L

Fortolkning
Undersøgelsen anvendes især til at følge behandlingen af
patienter med prostatacancer. Forhøjede værdier tyder på cancer,
men selv ved lave værdier kan man ikke helt udelukke cancer.
Høje værdier kan også ses ved godartede sygdomme i prostata,
f.eks. ved forstørret prostata og betændelse i prostata.

P-Rheumafaktor (IgM) (Rheumafaktor; IgM-RF)
Fortolkning
IgM-RF er en undersøgelse for specielle antistoffer i blodet, og undersøgelsen anvendes først og fremmest til
at skelne mellem kronisk leddegigt med og uden disse antistoffer. Ved de fleste patienter med kronisk
leddegigt findes antistofferne på et tidspunkt i blodet. Antistofferne kan også ses ved andre sygdomme, hvor
immunsystemet spiller en rolle samt ved en del kroniske infektionssygdomme. Man kan i øvrigt måle
antistofferne hos 5 % af raske personer.

P-Thyreoideastimulerende hormon (TSH)

Normalområde
0,100 - 4,00 miu/L

Fortolkning
Hormonet produceres i hypofysen i hjernen. Forhøjede værdier
ses ved nedsat funktion af skjoldbruskirtlen. Høje værdier kan
også skyldes en hypofysetumor, men det er meget sjældent.
Lave værdier ses ved øget funktion af skjoldbruskirtlen, men kan
også ses ved nedsat funktion af hypofysen eller hypothalamus.
Hypothalamus i hjernen producerer et helt overordnet hormon,
som er med til at regulere produktionen af TSH fra hypofysen.

Lave værdier kan også ses ved faste, iltmangel, efter operation
og hos alment medtagne patienter.

P-Thyroxin (TT4)

Normalområde
60 - 140 nmol/L

Fortolkning
Forhøjede værdier ses ved forstørret skjoldbruskirtel hvor
hormonet produceres (”struma”). Lave værdier ses ved nedsat
funktion af skjoldbruskirtlen.

S-Calcifediol+25-OH-ergocalciferol (D-vitamin)

Normalområde
25-50 nmol/l

Fortolkning
Mangel på D-vitamin (værdi under 25) kan give træthed og
muskelsmerter. Behandlingen er vitamintilskud som tablet 50-100
mikrogram dagligt.
Vores vigtigste vitamin D kilde er sollys, så det anbefales at få sol
på kroppen og også spise fx fed fisk (sild, laks, makrel).
I Danmark er det generelt tilrådeligt med et tilskud på 25
mikrogram vitamin D fra maj-september og 50 mikrogram resten
af året.
Den daglige kalkindtagelse bør være på 800 - 1000 mg dagligt.
Et glas mælk indeholder 250 mg kalk, 1 dl surmælksprodukt 125
mg (ymer/ylette dog 200 mg) og 2 skiver ost indeholder 150 mg.
Kun hvis kalkbehovet ikke dækkes af kosten kan det være
tilrådeligt med et tilskud.

