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Intraosseös provtagning inom Region Kalmar län
Bakgrund
Intraosseös provtagning kan bli aktuell vid akutsituationer på svårt sjuka patienter då
det inte går att etablera perifer venväg. En intraosseös infart medger också möjlighet
att tillföra läkemedel och vätska vilket kan vara livsavgörande i svåra situationer.

Vilka prover kan tas?
Det finns ett begränsat antal studier där man jämfört analysresultat mellan
intraosseöst och venöst tagna prover (1-8). Eftersom intraosseösa prover kommer att
bestå av en blandning av venöst blod och benmärg kommer sannolikt ämnen som
produceras lokalt i märgen att kunna ge upphov till felaktiga resultat medan
påverkan är betydligt mindre på ämnen som produceras i andra organ. Prover för
transfusionsmedicinska analyser (blodgruppering / BAS-test) rekommenderas ej på
intraosseöst tagna prover eftersom känsligheten i antikroppsanalyser inte kan
garanteras. Transfusion av blodkomponenter intraosseöst är inte heller en validerad
metod. Blodkomponenter ska ges intravenöst, och då intravenös infart åstadkommits
kan prov för blodgruppering och BAS-test tas. Innan resultat på dessa
undersökningar föreligger kan 0 Rh negativa erytrocyter transfunderas.
I de studier där man jämfört analysresultat mellan intraosseöst och venöst prov råder
i en del fall oenighet om vilka analyser man har en tillräcklig samstämmighet för att
ha klinisk nytta av resultaten. I tabellform har några av de huvudsakliga referenserna
sammanställts avseende grov klinisk användbarhet av analys taget intraosseöst (se
nedan). Baserat på dessa resultat rekommenderar vi i Klinisk Kemi i Kalmar län
endast att följande analyser analyseras på prov taget intraosseöst vid livshotande
situationer. OBS! provmaterialet kan ej hanteras av vissa laboratorieinstrument och i
vissa fall därför endast analyseras med patientnära analysinstrument (PNA):

Patientnära analys
Hb
CRP
Glukos
pH
Standardbikarbonat

Analys på laboratoriet
CRP
Kreatinin
Natrium
Klorid
Glukos
Urea

OBS! Resultat från intraosseös provtagning ska tolkas med försiktighet!
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Provtagning
1. Prover tas i samma rör som rekommenderas för venös provtagning.
2. Prover beställs på pappersremiss (konsultremiss) till Avd för klinisk kemi.
3. OBS! Ange att det är intraosseöst prov!
4. Resultat besvaras som s.k. X-analys och att referensintervall saknas.
Prover som körs med PNA registreras som lokal analys under separat flik i Cosmic.
OBS! Ange som kommentar ”Intraosseöst prov”!

Referenser avseende användbarhet av analys taget intraosseöst
Analys

Ej säker klinisk
användbarhet
intraosseöst
(referenser)

CRP (mg/L)
Kreatinin (μmol/L)

Klinisk
användbarhet
intraosseöst
(referenser)
(4)
(1-5)

Natrium (mmol/L)

(1-3, 6)

(5)

Kalium (mmol/L)
Klorid (mmol/L)
Kalcium (mmol/L)
LD (μkat/L)
ALP (μkat/L)
ASAT (μkat/L)
ALAT (μkat/L)
Bilirubin, totalt (μmol/L)
Glukos (mmol/L)
Urea (mmol/L)
Albumin (g/L)
pH
Standardbikarbonat
pO2
pCO2
WBC (109/L)
RBC (1012/L)
Hb (g/L)
EVF (%)
MCV (fL)
MCH (pg)
MCHC (g/L)
Trombocyter (109/L)

(1, 6)
(1, 3, 5)
(2, 6)

(2-5)

(4)
(3-4)
(1)
(1, 3-5)
(1-3, 5)
(1, 3, 5)
(1, 6)
(1, 6)

Rekommenderade
instrument

AU680 / PNA
AU680
AU680

AU680
(5)
(4)
(1)
(1, 3)
(1)
(2)

AU680 / PNA
AU680
PNA
PNA

(1, 6)
(1, 5-6)
(1, 3-5)
(3, 5)
(1-2, 5-6)
(1-2, 5)
(3)

(3)

PNA

(3)
(3)
(1, 3-5)
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