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INFORMASJON
Antimüllerhormon (AMH) - nytt bruksområde
I tillegg til eksisterende bruk kan måling av AMH nå også benyttes i forbindelse med
kontrollert ovariestimulering for utviklingen av multiple follikler hos kvinner som
gjennomgår et assistert befruktningsprogram. AMH måling benyttes da i kombinasjon
med kroppsvekt til etablering av den individuelle daglige dose av humant rekombinant
follikelstimulerende hormon (follitropin delta), i overensstemmelse med den gjeldende
foreskrivningsinformasjon for Rekovelle (se Felleskatalogen).

Antimüllerhormon (AMH) og P-pillebruk
AMH konsentrasjon bør ikke måles/ vektlegges under pågående hormonbehandling (Ppille mfl.), dette vil ofte gi for lave verdier.
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-i-gynekologi2015/Infertilitet/
Dewailly et al. (2014), The physiology and clinical utility of anti-Müllerian hormone in women,
Hum Reprod Update, 20, 370–385.
Petersen et al. (2015), Ovarian reserve assessment in users of oral contraception seeking
fertility advice on their reproductive lifespan, Hum Reprod, 30, 1–12.

Prøvetaking
Hormonlaboratoriet har blitt informert om at pasienter fra primærhelsetjenesten som har
oppsøkt Aker for å ta hormonprøver har blitt avvist fra Endokrinologisk poliklinikk i bygg
98. Bakgrunnen for dette er bemanningsutfordring som har medført svært lang ventetid
slik at poliklinikken har sett seg nødt til å prioritere sine egne pasienter.
Hormonlaboratoriet beklager på det sterkeste at pasienter har blitt avvist.
Inntil videre har Sentrallaboratoriet/Driftsseksjon Aker ved Avdeling for medisinsk
biokjemi sagt seg villig til å bistå med prøvetaking av pasienter fra
primærhelsetjenesten. Prøvetakingsstasjonen for polikliniske pasienter ligger i 1. etg i
bygg 11 like ved hovedinngangen på Aker sykehus. Åpningstiden er man-fre kl 07:3014:30.
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KLINIKK
Skjoldbrusk autoimmunitet
En nylig studie fra Belgia på kvinner som søker fruktbarhetsbehandling viste at både
TPO-antistoffer og Tg-antistoffer var tilstede i 8% av kvinnene, mens 5% viste isolerte
Tg-antistoffer, og 4% viste isolerte TPO-antistoffer. De kvinnene som var positive for
kun Tg-antistoffer hadde en signifikant høyere serum-TSH enn kvinner uten skjoldbrusk
autoimmunitet. Dvs at testing for skjoldbrusk autoimmunitet ved bruk av bare TPOantistoffer vil trolig «miste» en liten andel kvinner med isolerte Tg-antistoffer. Likevel
bruker det store flertallet av studier som undersøker skjoldbrusk autoimmunitet og
kliniske utfall bare TPO-antistoff målinger. Av denne grunn anbefaler American Thyroid
Association guidelines 2017, om tyreoideasykdommer og svangerskap, vurdering av
TPO-antistoffer som tilstrekkelig ved testing for tilstedeværelse av skjoldbrusk
autoimmunitet.
Unuane D et. al., 2013. Thyroglobulin autoantibodies: is there any added value in the detection
of thyroid autoimmunity in women consulting for fertility treatment? Thyroid 23:1022–1028.

Eksempel på prøvesvar fra 55 år gammel mann – forhøyet østradiol
Prøveresultater fra 55 år gammel mann:
•

Testosteron 19,1 nmol/l

Ref. 8 – 35

•

Østradiol 0,32 nmol/l

Ref. 0,06 – 0,14

•

FSH 5,7 IU/l

Ref. 1,4 – 12

•

LH 5,8 IU/l

Ref. 1,8 – 12

•

SHBG 41 nmol/l

Ref. 8 – 60

Prøveresultatene gir ingen mistanke om primær eller sekundær testikkelsvikt med
testosteronmangel, men han har forhøyet østradiol-konsentrasjon i serum.
Vi
måler
østradiol
med
en
immunologisk
metode
(kompetitiv
kjemiluminiscensimmunoassay). Generelt er østradiol vanskelig å måle i lavt
konsentrasjonsområde, og de immunologiske metodene er utsatt for interferens som
kan gi falskt forhøyede prøveresultater.
Rekvirenten ble kontaktet. Pasienten hadde ingen symptomer forenlig med høy
østradiol-konsentrasjon. Prøven ble reanalysert med en annen immunologisk metode
i OUS med følgende resultat: østradiol 0,07 nmol/l. Dette tyder på at vi målte falskt
forhøyet østradiol-konsentrasjon pga interferens i prøven.
Det er viktig at prøver tas på klinisk indikasjon. Det anbefales måling av østradiol hos
menn med gynekomasti eller andre kliniske tegn til feminisering. Dette kan sees ved
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østrogen- eller HCG- produserende tumores (svært sjeldne; oftest testiscanser) og
ved bruk av suprafysiologiske doser testosteron. Lett forhøyet østradiolkonsentrasjon
kan også sees ved overvekt, hypertyreose og leverchirrose.
Konklusjon: I Norge måles foreløpig østradiol rutinemessig kun med
immunoassaymetoder. Analysene er særlig utsatt for interferens, og uventet resultat
bør i første omgang kontrolleres med en annen immunologisk metode.

ANALYSENYTT
Endring i øvre referansegrense for proinsulin i serum fra 17.08.2017
Fra 17.08.2017 har vi endret øvre referansegrense for proinsulin i serum ved
Hormonlaboratoriet. Grensen er bestemt ved analyse av fastende prøver hentet fra
antatt friske personer med en gjennomsnittlig BMI på 23,7. Prøvene ble analysert og
referanseområdet beregnet ved Hormonlaboratoriet, Aker sykehus, OUS.
Ny øvre referansegrense for begge kjønn, aldersuavhengig:
fastende: < 17 pmol/L

Nedleggelse av analyse aldosteron i urin fra 01.02.17
Hormonlaboratoriet har besluttet ikke å tilby analyse av aldosteron i urin etter 01.02.17.
Grunnen til dette er at vi ikke ser den kliniske nytten av analysen.
Ved utredning av mistenkt primær hyperaldosteronisme benyttes aldosteron-renin ratio
(ARR) som screeningtest. Aldosteron i serum og renin i plasma (frosset EDTA plasma)
bør måles etter at pasienten har vært oppegående i minst 2 timer og etter sittende hvile
i minst 5 min.
Autonom aldosteron produksjon bekreftes ved intravenøs saltbelastning hvor måling av
aldosteron i urin ikke inngår.
Aldosteron konsentrasjon og renin konsentrasjon påvirkes av en rekke pre-analytiske
forhold, se analyse av aldosteron i serum og analyse av renin i plasma på
www.hormonlaboratoriet.no
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