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Del 1

Introduktion

Vurdering af blodgasparametre er en central del af vurderin-

gen af den kritisk syge patient. Disse parametre kan inddeles i 

undergrupper i form af iltstatus, relaterede metaboliske para-

metre samt syre-basestatus. Hver undergruppe består af flere 

parametre, og mængden af data, som skal vurderes, er derfor 

stor. Endvidere er det ikke kun blodgasstatus, men alle organ-

systemer, som skal vurderes nøje i relation til den specifikke 

patient og den aktuelle situation. En let brugbar håndbog er 

derfor ofte en god hjælp.

Første del af denne håndbog giver forslag til vurdering af 

arteriel iltstatus på basis af en udvidet blodgas analyse (dvs. 

inklusive oximetri), og endvidere en tæt relateret metabolisk 

parameter, laktat. Endelig præsenteres nogle overordnede 

betragtninger i forbindelse med blodprøvetagning.

Anden del af håndbogen beskriver de parametre, som er 

tilgængelige fra Radiometer’s blodgasapparater, inklusive 

blodgas- og syre-baseparametre, metaboliske parametre og 

elektrolytter. 

Det er håbet, at denne håndbog kan være en hjælp i klinikken 

til daglig, for så vidt angår vurdering af behov for yderligere 

undersøgelser og behandlingsmæssige interventioner. En 

sådan guide skal dog altid bruges med det forbehold, at alle 

detaljer og tilstande ikke kan inkluderes, hvorfor brugen skal 

individualiseres til den enkelte patient.

Kaare E. Lundstrøm, MD
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Blodprøvetagning og
blodprøvehåndtering

Radiometer anbefaler en generel overordnet struktur for 

måling af blodgasser og omfatter tre faser:

•	 	Den præanalytiske fase omfatter beslutning om blod-

prøvetagning, selve blodprøvetagningen og i nogle til-

fælde opbevaring og transport af blodprøven.

•  I den analytiske fase bliver blodprøven analyseret. Blod-

gasanalyseapparaternes funktion skal verificeres gennem 

en kvalitetskontrolplan for at sikre, at apparaturet altid er 

velfungerende. Dette er beskrevet i de relevante bruger-

manualer og bliver ikke behandlet yderligere her.

•  I den postanalytiske fase vurderes data fra blodprøve-

tagningen. Denne vurdering og den efterfølg ende even-

tuelle behandling af patienten gøres lettere og sikrere ved 

brugerorienteret databehandling og -rapportering.
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Den præanalytiske fase – altså før blodprøven bliver analyse-

ret i blodgasapparatet – er den fase, hvor de fleste fejlkilder 

i blodgasmåling optræder. Uhensigtsmæssige blodprøvetag-

ningsprocedurer og efterfølgende behandling af blodprøven 

kan medføre alvorlige fejlmålinger. Dette er udtrykt af NCCLS 

[6] som følger:

„Collection of a blood specimen, as well as its handling and 

transport, are key factors in the accuracy of clinical laboratory 

analysis and ultimately in delivering quality patient care… 

In blood gas and pH analysis incorrect results can often be 

worse for the patient than no result at all.“
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Den præanalytiske fase

Ved at følge de nedenfor angivne retningslinjer kan mæng-

den af præanalytiske fejl reduceres væsentligt.

Før blodprøvetagning

Tidspunktet for blodprøvetagningen skal planlægges med 

det personale, som passer patienten. For at få et repræsenta-

tivt billede af patientens tilstand, er det overordentlig vigtigt 

at notere patientens tilstand på det tidspunkt, hvor prøven 

tages. Endvidere skal en blodgas undersøgelse helst foretages 

med patienten i stabil tilstand. Generelt skal man altid være 

opmærksom på, at en blodprøve kun repræsenterer patien-

tens tilstand i det øjeblik, hvor blodprøven tages. Dette er 

specielt vigtigt i forbindelse med blodgasanalyse, da mange 

af de målte parametre kan ændre sig signifikant inden for 

sekunder. Det foreslås derfor, at blodgasværdier målt på en 

blodprøve relateres til kontinuerligt monitorerede respirato-

riske og cirkulatoriske parametre. Disse bør noteres samtidig 

med blodprøvetagningen.

Containeren, som blodet opsamles i (f.eks. kapillærrør eller 

sprøjter), bør indeholde tilstrækkelig heparin til at forhindre 

koagulation. Er dette ikke tilfældet, kan der dannes koagler i 

prøven, som kan blokere analyseapparatets slangesystem eller 

medføre upræcise måling er af pCO2, pH eller hæmoglobin.

Det anbefales at bruge præhepariniserede containere med 

tør heparin, idet flydende heparin kan fortynde blodprø-

ven og medføre målinger, som afviger op til 10% fra den 

sande værdi. Hvis elektrolytter måles, bør elektrolytbalan-

ceret heparin bruges for at forhindre ukorrekte resultater. 

Ikke-elektrolytbalanceret heparin vil interferere med måling 

af elektrolytter, idet heparin binder kat ioner, f.eks. calcium 

og kalium.
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Umiddelbart efter blodprøvetagning

Hvis der er dannet luftbobler i sprøjten, skal disse fjernes med 

det samme. Dette gøres nemmest ved at dække sprøjteåb-

ningen med et stykke gaze og forsigtigt banke på sprøjten, 

mens den holdes vertikalt, og luftboblerne trykkes ud. Ved 

opsamling i kapillærrør skal luftbobler undgås, og optræder 

sådanne i kapillærrøret, bør prøven ikke bruges.

Når eventuelle luftbobler er presset ud, skal sprøjten eller 

kapillærrøret lukkes med en hætte, og blodet bland es forsig-

tigt for at opløse heparinen. Gøres dette ikke, kan der dannes 

mikrokoagler, som kan medføre fejl måling og desuden skade 

analyseapparatet.

En ID-mærkat skal placeres på prøven sammen med yderli-

gere information, som f.eks. tidspunkt for blodprøvetagning, 

prøvested, blodprøvetype, patienttemperatur, respirator-

indstilling etc. Temperatur og FO2(I) påvirker vurderingen af 

blodgasanalysen og skal derfor altid noteres. Hvis patient-

temperaturen bliver tastet ind i analyseapparatet, vil det være 

muligt at få en temperaturkorrektion af resultaterne. FO2(I) er 

nødvendig for en korrekt beregning af FShunt.

Opbevaring og transport 

Generelt bør prøver analyseres så hurtigt som muligt for at 

minimere effekten af den fortsatte metabolisme, diffusion 

af ilt gennem plastiksampleren og frigivelsen af kalium fra 

de røde blodlegemer.Såfremt det ikke er muligt at analysere 

prøven umiddelbart, skal den senest analyseres indenfor 30 

minutter efter prøvetagningen. Det anbefales at  prøven 

opbevares ved stuetemperatur. Se reference [26] for yderli-

gere information.
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Umiddelbart før analysen

Det er afgørende, at blodprøven, når den introduceres i ana-

lyseapparatet, er homogen. Er dette ikke tilfældet, kan signi-

fikante fejl opstå, specielt i relation til måling af hæmoglobin-

parametre. Det er derfor vigtigt at blande prøven forsigtigt, 

men grundigt ved at vende og rulle den horisontalt, umiddel-

bart før den analyseres. Dog kan for voldsom manipulation 

medføre hæmolyse. Jo længere en prøve har været opbeva-

ret, før den analyseres, jo grundigere skal den blandes.

De første få dråber blod fra spidsen af en sprøjte er ofte koa-

guleret og ikke repræsentative for hele blodprøven. Derfor 

bør de første dråber blod kasseres, f.eks. på et stykke gaze, 

før man injicerer prøven i analyseapparatet.

Den postanalytiske fase

Når resultater vurderes, skal man altid overveje, om prøverne 

er korrekte. Dette gælder specielt, hvis prøveresultatet ikke er 

i overensstemmelse med den kliniske vurdering af patienten. 

Hvis der er mistanke om fejl, skal det noteres ved prøvere-

sultaterne, og der skal tages hensyn hertil ved den kliniske 

beslutningstagen på baggrund af blodprøveresultaterne.
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Typer af blodprøver

Arterielle blodprøver

Arterielle blodprøver kan tages enten ved arteriepunktur eller 

ved at aspirere fra et arterielt placeret kateter. Begge metoder 

har fordele og ulemper.

•	 Let	at	tage	blodprøve
•	 Ikke	smertefuldt	for	patienten
•	 	Mindskning	af	risiko	forbundet	med	gentagne	

punkturer

•	 	Mindre	risiko	for	fejl	end	ved	arterielle	kate	tre	og	
kapillærprøver, hvis prøvetagningen er korrekt

•	 	Kan	udføres	i	en	akut	situation
•	 	Intet	kateter	er	nødvendigt
•	 	Kræver	mindre	blodvolumen	end	ved	opsamling	

fra arterielt kateter

Fordele

 
A

rt
er

ie
lt

 k
at

et
er

 
A

rt
er

ie
l p

u
n

kt
u

r



13

•	 	Smertefuld	for	patienten,	hyperventilation	som	
følge deraf kan ændre blodgasværdierne

•	 Det	kan	være	svært	at	ramme	arterier
•	 	På	grund	af	risiko	for	komplikationer	er	det	ikke	

altid muligt at udføre arteriel punktur
•	 Risiko	for	nålestiksuheld	
•	 Skal	udføres	af	specialuddannet	personale

Ulemper

•	 Risiko	for	infektion
•	 	Risiko	for	koageldannelse	med	trombose-	og	

embolidannelse til følge
•	 	Risiko	for	anæmi,	idet	relativt	meget	blod	skal	

opsamles for at undgå fortynding (typisk 5–6 mL 
per prøve inklusive spild)

•	 	Risiko	for	lokal	mindskning	eller	blokering	af	blod-
tilførsel med nekrose til følge

•	 	Risiko	for	luftkontaminering	fra	katetersamlinger	etc.
•	 	Risiko	for	fortyndingsfejl,	hvis	der	aspireres	for	lidt	

før prøvetagningen
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Kapillærprøver

Kapillærprøver er hyppigt brugt til blodgasanalyse, specielt i 

neonatal og pædiatrisk intensivterapi. Imidlertid skal denne 

metode altid bruges med forsigtighed, da der er mange fejl-

kilder.

•	 	Metoden	er	svær	at	udføre	på	en	måde,	så	risikoen	for	

falske resultater elimineres, og metoden bør kun udføres 

af specialuddannet personale.

•	 	Iblanding	af	atmosfærisk	luft	i	blodprøven	er	hyppig	og	

kan medføre signifikante ændringer i alle respiratoriske 

parametre.

•	 	Afhængig	af	den	perifere	cirkulation	er	kapillær	pO2 ofte 

væsentlig forskellig fra arterielle værdier. Iltstatus målt på 

en kapillærprøve skal altid vurderes med forsigtighed, idet 

den hyppigt ikke vil være repræsentativ for den generelle 

iltstatus.

•	 	Der	er	risiko	for	hæmolyse,	der	medfører	ændringer	spe-

cielt i elektrolytstatus.

Veneprøver

Perifere veneprøver anbefales ikke brugt til blodgasanalyse, 

da de hyppigt ikke vil være repræsentative for den generelle 

status.

Blodprøver taget fra centralvenøse katetre kan bruges til at 

vurdere blandet venøs iltstatus. Potentielt vildledende resul-

tater kan dog fås, hvis prøven opsamles primært fra enten 

vena cava superior eller inferior, eller hvis der er eksisterende 

venstre-højre shunt på atrialt niveau.
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Iltstatus i blandet venøst blod opsamlet fra et pulmonært 

arteriekateter er et vigtigt redskab i vurderingen af patien-

tens respiratoriske, metaboliske og cirkulatoriske status. Et 

lavt blandet venøst iltindhold er et tegn på påvirket ilttilbud, 

enten på grund af lavt arterielt iltindhold eller cirkulatorisk 

insufficiens med øget iltekstrak tion.

Da ctO2 kan være lav, vil luftning af en blandet venøs blod-

prøve kunne medføre relativt større forandringer i iltparame-

trene end tilsvarende luftning af en arteriel blodprøve.
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Arteriel iltstatus

Generelt

Et væsentligt punkt i intensivterapi er at sikre tilstrækkeligt 

ilttilbud til alle organsystemer. Ilttilbuddet påvirkes af mange 

faktorer, hvoraf den organspecifikke og systemiske cirkulati-

on samt den arterielle iltstatus er blandt de vigtigste. En opti-

mal vurdering af ilttilbuddet kræver information om hjertets 

minutvolumen, organspecifik perfusion samt både arteriel 

og blandet venøs iltstatus. Endvidere er en vurdering af den 

oxidative metabolisme vigtig. Dette kan gøres ved måling af 

laktatkoncentrationen i blod.

Imidlertid vil alle disse parametre kun sjældent være tilgæn-

gelige i den kliniske situation. Det er ofte nødvendigt for 

lægen at vurdere den generelle iltstatus, primært på grund-

lag af resultaterne fra en arteriel blodprøve. Derfor er vurde-

ringen og optimeringen af den arterielle iltstatus en central 

del af behandlingen af den kritisk syge patient.

Iltstatus bliver ofte vurderet ud fra partialtrykket af ilt (pO2) 

og iltmætningen (sO2) i arterielt blod. Begge disse er vigtige 

parametre, men pO2 afspejler kun iltoptagelsen i lungerne, 

og sO2 afspejler udelukkende udnyttelsen af den aktuelle 

transportkapacitet i det arterielle blod. På trods af normal 

pO2 og sO2 kan ilttilbuddet fra det arterielle blod fortsat være 

påvirket. For at få et mere komplet billede af iltstatus, er flere 

parametre nødven dige.
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The Deep Picture

The Deep Picture-filosofien er derfor blevet udviklet baseret 

på dokumenteret fysiologi. Ifølge denne filosofi bliver de rele-

vante parametre klassificeret på en måde, som gør dem let-

tere at bruge. I store træk inddeler The Deep Picture parame-

trene i tre grupper: iltoptagelse, ilttransport og iltfrigivelse.

Iltoptagelse i lungerne er primært afhængig af:

•	 	det	alveolære	ilttryk,	som	hovedsagelig	bliver	påvirket	

af det atmosfæriske tryk (FO2(I)) og i mindre grad af 

pCO2(a),

•	 	graden	af	intra-	og	extrapulmonær	shunt	(FShunt) og

•	 	diffusionskapaciteten	i	lungevævet.

Andre faktorer som f.eks. hæmoglobinkoncentrationen 

(ctHb) og iltaffiniteten for hæmoglobin (p50) influerer også 

på iltoptagelsen. Imidlertid er disse parametre vigtigere i 

andre dele af den totale arterielle iltstatus og bliver derfor 

beskrevet senere. Nøgleparameteren for vurdering af iltopta-

gelsen i lungerne er pO2(a).
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Ilttransport defineret som mængden af ilt, der transporteres 

per liter arterielt blod, er primært afhængig af:

•	 	koncentrationen	af	hæmoglobin	i	blodet	(ctHb),

•	 	koncentrationen	af	dyshæmoglobiner,

•	 	den	arterielle	ilttension	(pO2(a)) og

•	 	den	arterielle	iltsaturation	(sO2(a)), som igen er betinget 

af pO2(a) og p50.

Nøgleparameteren i evalueringen af aktuel ilttransport er det 

totale iltindhold i arterielt blod, ctO2(a).

Det er ikke tilstrækkeligt at bruge sO2 som den eneste indi-

kator for ilttransport. Et eksempel på dette er patienten med 

en sO2 på 97 %, men en ctHb på 3,0 mmol/L og 20 % COHb.

Iltfrigivelse er primært afhængig af:

•	 	den	arterielle	og	slutkapillære	ilttension	og	ctO2(a) og

•	 	iltaffinitet	til	hæmoglobin.

Frigivelsen af ilt er betinget af hæmoglobin-iltaffiniteten, som 

igen er påvirket af mange faktorer (se senere). Hæmoglobin-

iltaffinitet bliver udtrykt ved oxygendissociationskurven 

(ODC). Placeringen af denne kurve bliver udtrykt ved værdien 

p50.
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Noter
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Strategi for vurdering  
af blodgas parametre

Parametrene pO2, ctO2 og p50 udtrykker den respiratoriske 

og hæmatologiske del af ilttilbuddet til vævene. Det er derfor 

disse parametre, man skal fokusere på, når det arterielle ilttil-

bud skal vurderes. Imidlertid er interaktionerne mellem disse 

parametre komplex, og det er derfor ofte svært at forudsige 

konsekvensen af forskyd ninger i en eller flere af parametrene. 

Ændringer i en parameter kan blive helt eller delvist kompen-

seret for af de to andre parametre. Et eksempel på dette er 

en pa tient med hypoxæmi, pO2(a) på 56 mmHg (7,5 kPa) og 

sO2 på 79 %. Hvis hæmoglobinkoncentrationen er forhøjet, 

kan patienten have et normalt arterielt ilttilbud. På den anden 

side kan en patient med den samme pO2(a) på 56 mmHg (7,5 

kPa), men sO2 på 94 %, have et signifikant nedsat ilttilbud, 

hvis hæmoglobinkoncentrationen er lav, eller hvis der er høj 

koncentration af dyshæmoglobiner. I den kliniske situation er 

disse interaktioner overordentlig vigtige, men kan være svære 

at vurdere.

Det er derfor afgørende at vurdere både iltoptagelse, ilttrans-

port og iltfrigivelse for at få den nødvendige information og 

dermed bedste mulige basis for behandling af patienten. For 

at sikre optimal brug af al den information, som en arteriel 

iltstatus kan indeholde, er en systematisk strategi i vurderin-

gen nødvendig.
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Flowdiagram til vurdering af iltstatus

Flowdiagrammet indikerer, hvilke ændringer der optræder, 

når det arterielle ilttilbud er påvirket. Det viser også, hvordan 

ændringer i parametrene influerer på hinanden.

Mange af parametrene påvirker hinanden til en vis grad, og 

nogle parametre, som ikke beskrives i flowdiagrammet, kan 

også have en vis indflydelse. Man har imidlertid valgt kun 

at inkludere de mest klinisk relevante parametre og interak-

tioner i flowdiagrammet for at gøre dette så brugbart som 

muligt.

Brugeren af flowdiagrammet må ikke stole udelukkende på 

værdien af en enkelt parameter inden for det forventede 

område. Alle relevante parametre skal vurderes nøje i relation 

til patienten.

Det anbefales at bruge de konventionelle indikatorer for ilt-

optagelse (pO2), ilttransport (ctO2) og iltfrigivelse (p50) som 

de tre nøgleparametre til at begynde med.
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Flowdiagrammet bruges som følger:

Parametrene i flowdiagrammet er prioriteret i forhold til den 

rækkefølge, de skal vurderes i. Nøgleparametrene (pO2, ctO2, 

p50) har den højeste prioritet, og priorite ringen falder fra 

venstre mod højre i skemaet. I søjlen med nøgleparametrene 

falder prioriteringen fra top til bund.

1.  Den første nøgleparameter, som evalueres, er pO2.

2.  Når denne er acceptabel, er den næste  

parameter ctO2.

3. Den tredje nøgleparameter er p50.

Hvis parameteren, som evalueres, afviger fra den forventede, 

skal man gå videre og vurdere søjlen til højre for den aktuelle 

parameter. Der finder man de parametre, som influerer på 

den aktuelt vurderede parameter. En eller flere af disse kan 

være årsag til afvigelsen, og ved at ændre disse parametre, er 

det muligt at optimere nøgleparameteren. Når dette er gjort, 

fortsætter man med at vurdere den næste af de tre nøgle-

parametre.

Den arterielle iltstatus kan ikke opfattes som vær ende til-

strækkeligt vurderet og optimeret, medmindre alle tre nøg-

leparametre er blevet vurderet på denne måde.
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Noter



Ilttransport

Iltoptagelse

Iltfrigivelse

 stigende værdi

 faldende værdi

Arteriel iltstatus

FO2(I) 

FShunt 
(1-10%)

FCO2 
(32-48 mmHg)
(4,3-6,3 kPa)

Atmosfærisk
tryk  

ctO2 
(7.1-9.9 mmol/L)
(15,9-22,4 mL/dL)

pO2 
(83-108 mmHg)
(11,1-14,4 kPa)

p50 
(25-29 mmHg)
(3,3-3,9 kPa)

c tHb  
(7,4-10,9 mmol/L)
(12,0-17,5 g/dL)

FO2Hb  
(94-98%)

pH  
(7,35-7,45)

pCO2  
(32-48 mmHg)
(4,3-6,4 kPa)

Temp  

c2,3-DPG  

FCOHb  
(0,5-1,5%)

FHbF  



Lungesygdom

Kardinal højre-venstre shunt

Lav alveolær ventilation

Anæmi

Hæmudilution

pO2    (se ovenfor)

p50   (se nedenfor)

Røg- eller gasforgiftning

Toksiske effekter

Metabolisk alkalose

Respiratorisk alkalose

Hyperventilation

Hypofosfatæmi

Røg- eller gasforgiftning

Nyfødte, hæmatologiske
sygdomme

Arteriel iltstatus

sO2  
(95-99%)

FCOHb  
(0,5-1,5%)

FMetHb 
(0-1,5%)
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Eksempel

Patient med lav pO2. FShunt viser sig at være høj, og respi-

ratorindstillingerne ændres for at mindske den pulmonale 

shunt. Dette øger pO2. Derefter vurderes ctO2, og denne 

viser sig at være lav. sO2 er normal, men ctHb er lav og blod-

transfusion er nødvendig. Til sidst vurderes p50, og denne 

viser sig at være lav som udtryk for en venstreforskydning af 

ODC. Dette skyldes en metabolisk alkalose og en let forøget 

koncentration af carboxyhæmoglobin. For at forbedre iltfri-

givelsen til vævene bliver venstreforskydningen af ODC også 

korrigeret.
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Vurdering af de tre nøgleparametre

1. pO2(a)

Normal pO2

Normal pO2 indikerer en tilstrækkelig iltoptagelse i lung erne, 

og ændringer i ventilationsmønstret vil normalt ikke være 

nødvendigt.

Høj pO2

Høj pO2 giver risiko for ilttoksicitet, og medmindre de høje 

niveauer er specifikt ønskede, bør ændringer foretages med 

henblik på at reducere pO2 til normalværdier.

Lav pO2

Hvis pO2 er for lav, indikerer det utilstrækkelig iltoptagelse i 

lungerne. Kontroller FShunt såvel som andre vurderinger af 

den pulmonale status (f.eks. røntgen af thorax og lungefunk-

tionsundersøgelse). Ændringer i FO2(I) og/eller respirator-

indstillinger kan være påkrævet ligesom specifik behandling 

af de pulmonale eller kardiale forandringer, som medfører 

hypoxæmien.

2. ctO2(a)

Normal ctO2

Normal ctO2 indikerer tilstrækkelig iltkoncentration i det arte-

rielle blod.



Høj ctO2

Høj ctO2 på trods af normal pO2 kan kun være forårsaget af 

høj ctHb. Dette kan medføre uhensigtsmæssig øgning af den 

kardiale belastning, og hæmodilution kan forekomme.

Lav ctO2

Hvis ctO2 er for lav, og pO2 er normal, kan det skyldes lav 

ctHb eller tilstedeværelsen af dyshæmoglobiner. I sjældne til-

fælde kan et ekstremt højreskift af ODC, som angivet ved en 

høj p50, forårsage en lav ctO2. Behandling af lav ctO2 trods 

normal pO2(a) vil typisk være blodtrans fusion, hvis ctHb er 

lav, eller behandling af dyshæmoglobinæmi, hvis sådan er til 

stede.

3. p50

Når pO2 og ctO2 er blevet vurderet, skal p50 evalueres. Denne 

parameter beskriver placeringen af ODC, som er esentiel for 

iltfrigivelsen til vævene. Fysiologisk bliver p50 påvirket sekun-

dært i forhold til forandringer i talrige andre parametre, og 

derved undgås potentielt skadelige effekter. Hvis det skøn-

nes nødvendigt, er det ofte muligt at påvirke placeringen 

af ODC ved terapeutiske indgreb. Afhængig af den kliniske 

situation kan såvel en lav, en normal som en høj p50-værdi 

være ønskelig.
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De generelle regler er:

En højreforskydning af ODC, som f.eks. forårsaget af acidose, 

letter iltfrigivelsen til vævene.

En venstreforskydning af ODC, som f.eks. forårsaget af FHbF, 

øger iltoptagelsen i lungerne (eller i placenta), specielt i situa-

tioner med lav pO2

c2,3-DPG
Temp.
pCO2

pH
FHbF
FCOHb
FMetHb

c2,3-DPG
Temp.
pCO2

pH
FSHb

Venstre- 
forskydning

Højre- 
forskydning

Figur: ODC med indikation af faktorer, 
der medfører venstre- og højreforskydning.
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Noter
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Associerede parametre  
i vurderingen af blodgasser

Mange faktorer influerer på det arterielle ilttilbud, og for-

skydninger i en parameter vil ofte blive helt eller delvis kom-

penseret ved modsatrettede ændringer i andre parametre.

Dette ses fysiologisk i føtallivet, hvor den overvej ende del af 

hæmoglobin er føtalhæmoglobin med en høj iltaffinitet. Høje 

koncentrationer af føtalhæmoglobin forskyder ODC til ven-

stre og sikrer dermed en høj iltbind ingskapacitet i det intra-

uterine miljø med meget lave pO2-værdier.

En mere akut situation er f.eks. vævsacidose under cirkula-

torisk insufficiens. Dette forskyder ODC til højre, hvilket igen 

øger iltfrigivelsen til vævet.

Effekten af sådanne interaktioner og kompensatoriske meka-

nismer er særdeles klinisk relevant.

En andet væsentligt punkt er at vurdere, om vævsiltningen er 

tilstrækkelig til at bibeholde den oxidative metabolisme. På 

trods af et normalt arterielt ilttilbud kan iltfrigivelsen til væve-

ne være nedsat på grund af dårlig cirkulation. Dårligt arterielt 

ilttilbud kan på den anden side kompenseres ved øget vævs-

perfusion, og endelig kan metaboliske forandringer påvirke 

den oxidative metabolisme.

Der er to specifikke parametre, som kan være en hjælp i vur-

deringen af den arterielle blodgasstatus og vævsiltningen: px 

og koncentration af laktat. Disse to parametre bliver derfor 

beskrevet mere detaljeret.
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px

px er et mål for det mulige ilttilbud fra det arterielle blod. px 

er et udtryk for den kombinerede effekt af pO2, ctO2 og p50 

og defineres som ilttrykket efter afgivelse af 2,3 mmol ilt/L fra 

det arterielle blod ved konstant pH og pCO2. Under normale 

omstændigheder vil dette svare til den slutkapillære pO2. 

Imidlertid må px-værdien ikke vurderes som en blandet venøs 

pO2, idet der kan være væsentlige forskelle mellem disse to 

parametre (se nedenfor).

Den drivende kraft for iltdiffusionen er trykgradienten mel-

lem kapillæret og vævscellen; den slutkapillære pO2 er derfor 

vigtig. Ilttilbuddet specielt til hjernen kan være påvirket, hvis 

px falder til under et givent niveau (ca. 5 kPa), og de kom-

pensatoriske mekanismer ikke er tilstrækkelige (dette kan 

være svært eller umuligt at vurdere ordentligt i den kliniske 

situation).

px indikerer niveauet for slutkapillær pO2, forudsat der er 

normal vævsperfusion og normalt iltforbrug. Under disse 

normale omstændigheder er den normale iltekstraktion 2,3 

mmol/L. Iltfrigivelsen kan være kompromitteret, hvis px er 

under normalniveauet. Et tilstrækkeligt ilttilbud vil i denne 

situation ofte afhænge af øget iltekstraktion, øget vævsper-

fusion eller nedsat stofskifte. På trods af en normal blandet 

venøs ilttension kan px være lav, hvis organismen har kom-

penseret for påvirkningen i ilttilbuddet. På den anden side 

kan px også være normal og blandet venøs ilttension lav, hvis 

der er en cirkulatorisk påvirkning, og iltekstraktionen er for-

højet.
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px afspejler således det arterielle blods ilttilbud til cellerne. px 

kan opfattes som den parameter, der opsummerer al infor-

mation om den arterielle iltstatus i en blodprøve. px giver 

imidlertid ingen information om den cirkulatoriske eller meta-

boliske status.

At introducere en ny parameter kan medføre mere forvirring 

end egentlig hjælp, idet mængden af parametre, der skal vur-

deres, i forvejen er stor. px er dog værdifuld, da den forenkler 

vurderingen af den arterielle iltstatus. Selv som en beregnet 

og teoretisk parameter med deraf følgende begrænsninger, 

er px et let brugbart værktøj i forståelsen af de komplekse 

interaktioner i den arteri elle iltstatus.

px er teoretisk og beregnet baseret på bestemmelsen af ODC, 

og er dermed meget afhængig af høj kvalitet i prøvetagnin-

gen, specielt hvis ODC-beregningen er baseret på høje sO2-

værdier, tæt på 97 %. Den informa tion, som px giver, skal 

altid vurderes ud fra disse be grænsninger.
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Noter
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Vurdering af px-værdier

Normal px

Iltforsyningen fra arterielt blod må opfattes som acceptabel, 

hvis px er normal.

Hvis hjertets minutvolumen imidlertid er lavt trods terapi, eller 

hvis iltbehovet er supranormalt, må yderligere vurdering af de 

parametre, som har indflydelse på px, foretages med henblik 

på at forbedre den arterielle ilt status yderligere, f.eks. ved at 

øge px-værdier til supra normale niveauer (se nedenfor).

Det er muligt at reducere FO2(I) og eventuelt mekanisk ven-

tilation for at undgå uønskede effekter som ilttoksicitet samt 

volumen- eller barotraume i lungerne, så længe px er monito-

reret og holdt inden for normalområdet.

Høj px

Hvis px er over referenceintervallet, og den kliniske situation 

tyder på et normalt iltbehov samt normalt hjerteminutvolu-

men, kan ilttilbuddet være unødvendigt højt. Der vil derfor 

være risiko for ilttoksicitet. I denne situa tion vil pO2 typisk 

også være forhøjet. Hvis dette er tilfældet, kan risikoen for 

ilttoksicitet begrunde interventioner for at reducere pO2. 

I andre situationer med forhøjet px kan årsagen være høj 

hæmoglobinkoncentra tion, ekstrem acidose eller for aggres-

siv venilation.

Lav px

Hvis px er under referenceintervallet, indikerer det utilstræk-

keligt ilttilbud fra det arterielle blod. pO2, ctO2 og p50 vil 

være de parametre, som man primært skal evaluere derefter1.

1. Hvis mere detaljerede oplysninger om px ønskes, se ref.[17].
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Laktat

Utilstrækkeligt ilttilbud vil i de fleste organer medføre over-

produktion af laktat. En kritisk grad af cellulær hypoksi 

medfører et skift fra normal aerob til anaerob metabolisme, 

hvor laktat bliver produceret. Laktat er således en markør 

for kritisk ubalance mellem iltbehov og ilttilbud. I de fleste 

situationer vil forhøjet laktatkoncentration være forårsaget af 

hypoperfusion, svært påvirket arterielt ilttilbud eller en kom-

bination af disse to ting.

Det overordnede mål for at monitorere den arterielle blod-

gasstatus er at sikre en optimal arteriel iltstatus. Selv om lak-

tat ikke er en specifik parameter i den arterielle iltstatus, kan 

man ved at måle laktatkoncentrationen monitorere vævsilt-

ningen, og laktat er dermed en naturlig del af vurderingen af 

den arterielle iltstatus.

Som hovedregel skal en forhøjet eller stigende koncentration 

af laktat opfattes som en advarsel. Faldende eller vedvarende 

lave laktatniveauer (claktat(P)) under kritisk sygdom er tegn 

på succesfuld behandling. Måling af laktatkoncentrationen 

er et middel til at vurdere behandlingseffektiviteten af den 

kritisk syge patient.
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Noter
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Vurdering af claktat(P)

Lav eller faldende claktat(P)

Behandlingen er tilfredsstillende, men hvis det arterielle ilt-

tilbud er påvirket, skal dette forbedres. Imidlertid vil ekstreme 

interventioner, som medfører risiko for uønskede bivirknin-

ger, ikke være nødvendige. Eksempler på dette kunne være 

behandling af lav pO2 ved at øge FO2(I) til muligt toksiske 

niveauer eller behandling af en høj FShunt med en mere 

aggressiv respiratorbehandling med risiko for volumen- og 

barotraume. I stedet kan blodgasstatus og laktatkoncentra-

tion monitoreres tæt.

Høj eller stigende claktat(P)

Hvis det arterielle ilttilbud er påvirket, skal man forsøge at 

forbedre det. Samtidig skal de andre parametre i samme søjle 

(cirkulatorisk og metabolisk status) evalueres.

Under cirkulatorisk insufficiens kan det være nødvendigt at 

øge det arterielle ilttilbud til niveauer over normalområdet for 

at kompensere for den cirkulatoriske påvirkning, som med-

fører hyperlaktatæmi. I sådanne situationer er det vigtigt at 

være opmærksom på risikoen for ilttoksicitet.

Brug af laktat og px i relation til vurdering af blodgasser

Både px og laktat bruges nemmest og bedst, hvis de sættes 

ind i det tidligere beskrevne flowdiagram. Systemet i flow-

diagrammet er stadigvæk, at parametrene i søjlen til højre 

påvirker den parameter, der vurderes, mens den relaterede 

parameter i søjlen til venstre viser effekten af ændringen i den 

parameter, der vurderes.
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Brugen af flowdiagrammet er som følger:

Først vurderes den primære nøgleparameter, typisk pO2. Hvis 

denne parameter er acceptabel, fortsættes evalueringen af 

den næste parameter (ctO2) i søjlen og derefter den næste 

(p50). Når alle nøgleparametre er inden for normalområdet, 

evalueres px, idet interaktioner mellem nøgleparametrene i 

normalområdet kan medføre forskydninger i px. Hvis en nøg-

leparameter viser sig at af vige fra det forventede eller normal-

området (lav pO2, lav ctO2 eller uønsket ændring i p50), skal 

px vurderes som den næste parameter.

Hvis px er inden for normalområdet, er forandringen i nøg-

leparameteren blevet kompenseret ved ændringer i en af de 

andre nøgleparametre. Hvorvidt intervention er nødvendig, 

afhænger af effektiviteten af kompensa tionen samt den kli-

niske situation. De to andre nøgleparametre skal derfor vur-

deres før eventuel intervention.
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Eksempel 1

Lav pO2. Et skridt til venstre viser px, som er normal. Der er 

kompenseret for hypoxæmien, som ikke nødvendigvis behø-

ver korrektion. De andre parametre i den samme søjle som 

pO2 såvel som i næste søjle af parametre skal evalueres efter-

følgende for at finde den kompensatoriske mekanisme. Der-

efter skal det vurderes, om den kompensatoriske mekanisme 

har uønskede bivirkning er, ligesom årsagen til den lave pO2 

undersøges. I dette eksempel kunne der være tale om en let 

kompensatorisk forhøjelse af ctO2. Ved at se på næste søjle af 

parametre kunne man finde en stigning i ctHb, som øger vis-

kositeten i blodet og dermed øger hjertets belastning. Dette 

kunne være kritisk i en situation med påvirket hjertefunktion.

Hvis både den vurderede nøgleparameter og px afviger fra 

normalområdet, er det overordentlig sandsynligt, at interven-

tion er nødvendig. En mulig vejledning til den nødvendige 

intervention kan findes ved at vurdere parametrene i søjlen til 

højre for nøgleparameteren.

Eksempel 2

Lav pO2. Et skridt til venstre viser px, som er lav. Ilttilbuddet 

er dermed påvirket. Til højre ses en høj FShunt, som medfører 

hypoxæmi. Et skridt yderligere til højre er undersøgelse for 

lungesygdom, som i denne situation kunne vise en lav comp-

liance og påvirkning af diffusions kapacitet i lungerne (ARDS). 

Stigning i PEEP-tryk og dermed middelluftvejstryk kan i denne 

situation mindske FShunt og kan således være en bedre måde 

at øge pO2 og px på end ved blot at øge FO2(I).
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Når alle nøgleparametrene i den arterielle iltstatus og dermed 

px er vurderet, skal man vurdere laktatkoncentrationen.

Hvis claktat er den første parameter, man vurderer, og den 

viser sig at være for høj, vil det næste skridt være at se på 

parametrene i søjlen til højre for at finde årsagen til den høje 

laktatkoncentration.
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Del 2

Beskrivelse af parametre

Alle parametre i Del 2 er beskrevet i henhold til følgende 

struktur:

•	 Referenceområde

•	 Definition

•	 Hvad	fortæller	denne	parameter	dig?

•	 Klinisk	betydning

•	 Overvejelser

Referenceområdet er defineret som voksenværdier, hvis ikke 

andet er angivet [18].
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pO2(a)

Arteriel ilttension

pO2(a) referenceområde (voksne):

83 – 108 mmHg (11,1 – 14,4 kPa)

Definition

pO2 er iltpartialtryk (eller tension) i en gasfase i ligevægt med 

blodet. Høje og lave pO2-værdier i arterielt blod indikerer 

henholdsvis hyperoxæmi og hypoxæmi. Afhængig af blod-

prøven er det systematiske symbol pO2(a) for arterielt blod 

eller pO2(v–) for blandet venøst blod. Apparatursymbolet er 

pO2.

Hvad fortæller pO2 dig?

Den arterielle ilttension er en indikator for iltoptagelsen i lun-

gerne. Se Del 1, arteriel iltstatus.

Klinisk betydning

Se Del 1.

Overvejelser

For information om lav pO2, se Del 1, iltstatus.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at høj pO2 kan være 

toksisk grundet produktion af frie iltradikaler. Dette er spe-

cielt vigtigt hos nyfødte, og nok mest betydende hos for tid-

ligt fødte børn. Hos sidstnævnte bør arteriel pO2 ikke være 

højere end 75 mmHg (10,0 kPa).
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pO2(a)

Noter
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ctHb(a)

Koncentration af totalhæmoglobin

ctHb(a) referenceområde (voksne):

Mænd: 8,4 – 10,9 mmol/L (13,5 – 17,5 g/dL)

Kvinder: 7,4 – 9,9 mmol/L (12,0 – 16,0 g/dL)

Definition

ctHb er koncentrationen af totalhæmoglobin i blodet. Total 

hæmoglobin omfatter principielt alle typer hæmoglobin, 

altså deoxy-, oxy-, carboxy-, met- og sulfhæmoglobin. I de 

fleste oxymetre indeholder den rapporterede ctHb ikke det 

meget sjældne og ikke-iltbærende sulfhæmoglobin.

ctHb  =  cO2Hb  +  cHHb  +  cCOHb  +  cMetHb

Det systematiske symbol for arterielt blod er ctHb(a). Appara-

tursymbolet er tHb eller ctHb.

Hvad fortæller ctHb dig?

ctHb er et mål for den potentielle iltbærende kapacitet, 

mens den aktuelle iltbærende kapacitet er defineret som det 

effektive hæmoglobin (ctHb minus dyshæmoglobinerne). 

Det arterielle blods evne til at transportere ilt er bestemt af 

mængden af hæmoglobin (ctHb), frak tionen af oxygeneret 

hæmoglobin (FO2Hb) og ilttensionen (pO2).
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ctHb(a)

Klinisk betydning

Høj ctHb

Høje ctHb-værdier indikerer typisk en høj viskositet i blodet, 

hvilket øger belastningen på hjertet og dermed kan medføre 

hjertesvigt. I ekstreme tilfælde kan mikrocirkulationen blive 

påvirket.

Hyppige årsager til høje værdier af ctHb

(polycytæmi)

Primære:

•	 polycytemia	vera

Sekundære:

•	 dehydrering

•	 kronisk	lungesygdom

•	 kronisk	hjertesygdom

•	 ophold	i	store	højder

•	 trænede	atleter

Lav ctHb

Lave koncentrationer af total hæmoglobin eller effektiv 

hæmoglobin medfører risiko for vævshypoxi på grund af det 

formindskede arterielle iltindhold (ctO2).

De fysiologiske kompensationsmekanismer ved en lav total 

hæmoglobinkoncentration er øgning af hjertets minutvolu-

men og større produktion af røde blodceller.
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ctHb(a)

En forøgelse af hjertets minutvolumen kan være uhensigts-

mæssig i tilfælde af iskæmisk hjertesygdom eller umulig i 

tilfælde af påvirket hjertemuskelfunktion eller flow-obstruk-

tion.

Hyppige årsager til lave ctHb-værdier (anæmi)

Primære:

•	 nedsat	produktion	af	røde	blodceller

Sekundære:

•	 hæmolyse

•	 blødning

•	 fortynding	(overhydrering)

•	 gentagne	og	hyppige	blodprøver	(nyfødte)

Overvejelser

En normal koncentration af totalhæmoglobin garanterer ikke 

en normal ilttransportkapacitet. Hvis der er dyshæmoglobiner 

til stede i høje koncentrationer, vil den effektive transportka-

pacitet være signifikant reduceret. Figuren viser betydningen 

af ctHb for iltindholdet.
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ctHb(a)
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FO2Hb(a)

Fraktion af oxyhæmoglobin

FO2Hb(a) referenceområde (voksne): 94 – 98 % (0,94 – 0,98) 

Definition

FO2Hb defineres som forholdet mellem koncentrationen af 

O2Hb og tHb (cO2Hb/ctHb). Dette beregnes som følger:

FO2Hb    =    
cO2Hb

cO2Hb + cHHb + cCOHb + cMetHb

Det systematiske symbol for arterielt blod er FO2Hb(a). Appa-

ratursymbolet er O2Hb eller FO2Hb.

Hvad fortæller FO2Hb dig?

Fraktionen af oxygeneret hæmoglobin er et mål for udnyt-

telsen af den potentielle ilttransportkapacitet; dvs. fraktionen 

af oxygeneret hæmoglobin i forhold til alle tilstedeværende 

hæmoglobiner (tHb), inklusive dyshæmoglobiner.

Klinisk betydning

Høj (normal) FO2Hb

•	 Tilstrækkelig	udnyttelse	af	ilttransportkapaciteten

•	 Potentiel	risiko	for	hyperoxi	(se	pO2)
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FO2Hb(a)

Lav FO2Hb

Hyppige årsager til lav FO2Hb:

•	 Nedsat	iltoptagelse	(se	Del	1)

•	 Tilstedeværelse	af	dyshæmoglobiner

•	 Højreforskydning	af	ODC

Overvejelser

FO2Hb kaldes nogle gange fejlagtigt „iltsaturation“ eller 

„fraktionel saturation“, to udtryk, som bør undgås. Relatio-

nen mellem FO2Hb og sO2 er:

FO2Hb  =  sO2  x  (1  -  FCOHb  -  FMetHb)

Det er vigtigt at vide, at „iltsaturation“, som måles af pul-

soximetre, ikke er FO2Hb men sO2. Ligningen ovenfor angiver 

relationen mellem FO2Hb og sO2. Dette betyder, at hvis der 

ikke er dyshæmoglobiner til stede, vil fraktionen af oxygene-

ret hæmoglobin svare til iltsaturationen udtrykt som en frak-

tion. Forskellen mellem de to kan ses i eksemplet nedenfor. 

Bemærk, at denne parameter navnlig er brugbar i relation til 

ctHb.

ctHb = 10 mmol/L
cHHb = 0.2 mmol/L
cCOHb = 3 mmol/L ~ 30%
cO2Hb = 6.8 mmol/L

FO2Hb =            • 100 % = 68%
6.8

6.8 + 0.2 +3.0

sO2 =            • 100 % = 97%
6.8

6.8 + 0.2
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FO2Hb(a) 

Noter
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FO2Hb(a)

Noter
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sO2(a)

Arteriel iltsaturation

sO2(a) referenceområde (voksne): 95 – 99 % (0,95 – 0,99)

Definition

sO2 kaldes iltmætning og defineres som forholdet mellem 

koncentrationen af O2Hb og HHb+O2Hb:

sO2    =    
cO2Hb

cHHb + cO2Hb

Det systematiske symbol for arterielt blod er sO2(a). Appara-

tursymbolet er sO2.

Hvad fortæller sO2 dig?

sO2 er procenten af oxygeneret hæmoglobin i forhold til den 

samlede mængde af hæmoglobin, som kan transportere ilt. 

sO2 gør det muligt at vurdere iltningen og dissociation af oxy-

hæmoglobin som udtrykt i ODC.

Klinisk betydning

Høj (normal) sO2

•	 	Tilstrækkelig	udnyttelse	af	den	aktuelle	ilttransportkapaci-

tet

•	 Potentiel	risiko	for	hyperoxi	(se	pO2)
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sO2(a)

Lav sO2

Hyppige årsager til lav sO2:

•	 Nedsat	iltoptagelse	(se	Del	1)

•	 Højreforskydning	af	ODC

Overvejelser

Selv ved normale iltmætningsværdier kan tilstedeværelsen af 

dyshæmoglobiner og lav hæmoglobinkoncentra tion medføre 

et nedsat iltindhold. Dette er af væsentlig betydning, hvis 

man udelukkende monitorerer den respiratoriske funktion 

ved hjælp af sO2.

Bemærk, at denne parameter giver mest information, når den 

bruges i forbindelse med ctHb. Se også FO2Hb.



58

FCOHb(a)

Fraktion af carboxyhæmoglobin

FCOHb(a) referenceområde (voksne):

0,5 – 1,5 % (0,005 – 0,015) 

Definition

FCOHb er forholdet mellem koncentrationen af COHb og 

tHb:

FCOHb    =    
cCOHb

ctHb

Det systematiske symbol for arterielt blod er FCOHb(a). 

Apparatursymbolet er COHb eller FCOHb.

Hvad fortæller FCOHb dig?

Carbonmonoxid bindes reversibelt til hæmgruppens ferroio-

ner, men affiniteten for hæmoglobin til carbonmonoxid er 

200–250 gange højere end affiniteten for ilt. Carboxyhæmo-

globin kan ikke transportere ilt og øger desuden affiniteten 

for ilt på de tilbageværende bind ingssteder. Dette nedsætter 

ilttransportkapaciteten og forringer den perifere iltfrigivelse 

på grund af venstreforskydningen af ODC.
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FCOHb(a)

Klinisk betydning

Carboxyhæmoglobin-niveauet er normalt under 2 %, men 

storrygere kan have op til 9 – 10 %. Nyfødte kan endvidere 

have carboxyhæmoglobin-værdier på op til 10 – 12 % på 

grund af en højere hæmoglobinomsætning kombineret med 

et dårligere udviklet respiratorisk system.

Ved akut udsættelse for 10 – 30 % carboxyhæmoglobin er 

symptomerne hovedpine, kvalme, svimmelhed og brystsmer-

ter. Ved koncentrationer på 30 – 50 % er symptomerne svær 

hovedpine, generel mathedsfornemmelse, opkastning, vejr-

trækningsbesvær og hjertebanken. Ved koncentrationer over 

50 %, kan kramper, koma og død forekomme.

Overvejelser

Varigheden af udsættelsen for carboxyhæmoglobin er vig-

tig, når sådanne patienter skal vurderes klinisk, idet patienter 

med lang udsættelse for selv relativt lave koncentrationer kan 

blive alvorligt påvirket. Hvis der er mistanke om carboxyhæ-

moglobinæmi, skal der gives 100 % ilt, og endvidere skal 

hyperbar-iltbehandling overvejes afhængig af sygehistorie og 

de neuro-psykiatriske symptomer.
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FMetHb(a)

Fraktion af methæmoglobin

FMetHb(a) referenceområde (voksne): 0 – 1,5 % (0 – 0,015) 

Definition

FMetHb er forholdet mellem koncentrationen af MetHb og 

tHb:

FMetHb    =    
cMetHb

ctHb

Det systematiske symbol for arterielt blod er FMetHb(a). 

Apparatursymbolet er MetHb eller FMetHb.

Hvad fortæller FMetHb dig?

Methæmoglobin dannes, når ferro-ionen (Fe++) i hæm-

grupper oxideres til ferri-niveau (Fe+++). Methæmoglobin kan 

ikke binde sig til ilt, hvorfor den iltbærende kapacitet i blodet 

reduceres. Dannelse af methæm-grupper øger affiniteten for 

ilt på de tilbageværende bindingssteder i hæmmolekylet.

Klinisk betydning

Methæmoglobin-niveauer over 10 – 15 % kan medføre pseu-

docyanose. Methæmoglobinæmi kan endvidere forårsage 

hovedpine og vejrtrækningsbesvær ved niveauer over 30 % 

og kan være dødelige, specielt ved niveauer over 70 %.
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FMetHb(a)

Overvejelser

De fleste tilfælde af methæmoglobinæmi skyldes indtagelse 

af medicin eller kemikalier, som indeholder nitro- og amino-

grupper. Nyfødte kan få methæmoglobinæmi, hvis de drikker 

brøndvand indeholdende nitrat.

Hvis methæmoglobinæmi er udtalt eller symptomatisk, kan 

det behandles med intravenøs indgift af methylenblå eller 

transfusion af røde blodceller.
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FHbF

Fraktion af føtal hæmoglobin

FHbF referenceværdi (nyfødte): ≈ 80 %

Definition

FHbF er forholdet mellem koncentrationen af HbF og tHb:

FHbF    =    
cHbF

ctHb

Det systematiske symbol for arterielt blod er FHbF(a). Appa-

ratursymbolet er FHbF.

Hvad fortæller FHbF dig?

Føtal hæmoglobin består af to α-kæder og to β-kæder og 

har en højere iltaffinitet end voksen hæmoglobin. Det er 

også mindre følsomt over for 2.3-DPG påvirkning end vok-

sen hæmoglobin. Det betyder, at ODC venstre-forskydes, 

når der er høje HbF-koncentrationer til stede. I fosterstadiet 

sikrer dette iltoptagelsen i placenta, og på trods af venstre-

forskydningen af ODC, vil mere end halvdelen af den bundne 

ilt blive frigivet til føtalvævet, da iltniveauet der er lavt. Efter 

fødslen ændrer iltniveauet sig imidlertid, og høj FHbF kan 

kompromittere den perifere iltfrigivelse.
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FHbF

Klinisk betydning

Der findes ingen nøjagtige retningslinjer for måling af føtal 

hæmoglobin, da det ikke har været let tilgængeligt.

Hvis FHbF måles før og efter en udskiftningstransfusion af 

røde blodceller, kan det bruges til at vurdere det samlede 

blodvolumen, og under udskiftningstransfusioner kan det 

bidrage til at bestemme mængden af blod, der er udskiftet. 

Bestemmelse af HbF-koncentrationen er nødvendig for præ-

cis bestemmelse af p50.

Overvejelser

Føtal hæmoglobin kan være forhøjet hos børn og voksne 

med visse hæmatologiske sygdomme (f.eks. seglcelle-anæ-

mi, thalassæmi og nogle typer leukæmi).
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ctO2(a)

Arteriel koncentration af total ilt

ctO2(a) referenceområde (voksne) [16]:

Mænd: 8,4 – 9,9 mmol/L (18,8 – 22,3 mL/dL)

Kvinder: 7,1 – 8,9 mmol/L (15,8 – 19,9 mL/dL)

Definition

ctO2 er koncentrationen af total ilt i blodet. ctO2 er summen 

af koncentrationen af hæmoglobinbundet ilt og koncentra-

tionen af fysisk opløst ilt:

ctO2  =  sO2  x  (1 – FCOHb – FMetHb)  x  ctHb  +  αO2  x  pO2

Det kaldes også iltindhold. Det systematiske symbol for arte-

rielt blod er ctO2(a). Apparatursymbolet er tO2 eller ctO2.

Hvad fortæller ctO2 dig?

ctO2 er et udtryk for blodets ilttransportkapacitet. Det udtryk-

ker den samlede effekt af ændringer i arteriel pO2, effektiv 

hæmoglobinkoncentration og hæmoglobins affinitet for ilt 

som udtrykt ved p50.
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ctO2(a)

ODC og ctO2-kurve

Lave værdier af ctO2(a) indikerer en risiko for nedsat ilttilbud 

til vævene og dermed vævshypoxi, medmindre det opvejes 

af en forhøjelse af hjertets minutvolumen. Det er derfor god 

skik at vurdere laktatnivauet i tilfælde af lavt iltindhold.

Klinisk betydning og overvejelser

Se Del 1.

Iltbindingskurven for blod

Oxygendissociationskurven (ODC) for hæmoglobin
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p50(a)

Ilttension ved 50% mætning af blodet

p50(a) referenceområde (voksne):

25 – 29 mmHg (3,3 – 3,9 kPa)

Definition

p50 er ilttensionen ved delvis (50 %) mætning af blodet og 

beregnes ud fra den målte ilttension og iltmætning ved eks-

trapolering langs oxygendissociationskurven (ODC) til 50 % 

mætning. Det systematiske symbol for p50 bestemt i arterielt 

blod er p50(a). Apparatursymbolet er p50(act) eller p50.

Hvad fortæller p50 dig?

p50 er pO2 ved halv mætning (50 %) og udtrykker hæmoglo-

bins affinitet for ilt. Placeringen af ODC er primært afhængig 

af pH, men flere fysiske og kemiske foran dringer kan påvirke 

hæmoglobins affinitet for ilt.
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p50(a)

Klinisk betydning

Se Del 1.

Overvejelser

Når p50 beregnes ud fra en arteriel blodprøve, er paramete-

ren meget følsom over for målingernes kvalitet, specielt ved 

høje sO2-værdier tæt på 97 %. Beregning af p50 er mindre 

pålidelig, når sO2 > 97 %.

c2,3-DPG
Temp.
pCO2

pH
FHbF
FCOHb
FMetHb

c2,3-DPG
Temp.
pCO2

pH
FSHb

Left shift Right shift
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pO2(x) or px

Arteriel iltekstraktionstension

pO2(x) eller px referenceområde (voksne) [16]:

Mænd: 35 – 41 mmHg (4,6 – 5,5 kPa)

Kvinder: 32 – 39 mmHg (4,2 – 5,2 kPa)

Definition

pO2(x) eller px, som parameteren kaldes herefter, benævnes 

iltekstraktionstensionen af arterielt blod. Det er en parame-

ter, som afspejler den indflydelse, som ændringer i arteriel 

pO2, iltkoncentration og forskyd ninger i hæmoglobin-iltaffi-

nitetskurven har på det arterielle blods evne til at afgive ilt til 

vævene. px defineres som ilttension målt i arterielt blod efter 

ekstraktion af 2,3 mmol ilt per liter blod (ved konstant pH og 

pCO2), hvilket svarer til den normale arterio-venøse forskel 

i totaliltkoncentrationen. Det systematiske symbol for den 

arterielle iltekstraktionstension er pO2(x). Apparatursymbolet 

er px eller pO2(x).

Hvad fortæller px dig?

Formålet med px er at bestemme, hvorvidt hypoxæmi, anæmi 

eller en forskydning af hæmoglobin-iltaffiniteten er kompen-

seret eller ej (se Del 1).
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pO2(x) or px

Klinisk betydning og overvejelser

px er en teoretisk og beregnet parameter, som er baseret på 

bestemmelsen af ODC. ODC er meget følsom over for kvalite-

ten af de tilgrundliggende målinger, specielt hvis den baseres 

på høje sO2-værdier tæt på 97 %. Beregningen af px er min-

dre pålidelig, når sO2 > 97 %. px-værdier skal altid vurderes 

ud fra disse præmisser (se også Del 1).
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ctO2(x) or cx

Koncentrationen af ekstraktabel ilt

cx referenceværdi (voksne): ≈ 2,3 mmol/L

Definition 

ctO2(x) eller cx, som den kaldes herefter, defineres som den 

mængde ilt, som kan ekstraheres per liter arterielt blod, når 

ilttensionen er nedsat til 38 mmHg (5,1 kPa) ved konstant pH 

og pCO2.

Det systematiske symbol for koncentrationen af ekstraktabel 

ilt er ctO2(x). Apparatursymbolet er cx eller ctO2(x).

Hvad fortæller cx dig?

cx-værdier under referenceområdet indikerer, at det arterielle 

blods evne til at frigive ilt til vævet er nedsat.

Klinisk betydning

Hvis iltforbruget er normalt, vil lav cx ofte indikere, at den 

blandede venøse tension er lav, og/eller at hjertets minutvo-

lumen er øget.

Overvejelser

cx er en teoretisk og beregnet parameter, som er baseret på 

bestemmelsen af ODC. ODC er meget følsom over for kvalite-

ten af de tilgrundliggende målinger, specielt hvis den baseres 

på høje sO2-værdier tæt på 97 %. Beregningen af cx er min-

dre pålidelig, når sO2 > 97 %. cx-værdier skal altid vurderes ud 

fra disse præmisser.
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ctO2(x) or cx

Noter
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Qx

Arteriel iltkompensationsfaktor

Qx referenceværdi (voksne): ≈ 1

Definition

Qx er den faktor, som hjertets minutvolumen skal øges med 

for at holde en blandet venøs ilttension på 38 mmHg (5,1 

kPa) ved en a-v difference på 2,3 mmol ilt/L blod.

Det systematiske symbol for den arterielle iltkompensations-

faktor er Qx. Apparatursymbolet er Qx.

Hvad fortæller Qx dig?

En høj iltkompensationsfaktor indikerer, at det arterielle blods 

ilttilbud til vævene ikke er optimalt.

Klinisk betydning

Høj Qx indikerer, at hjertets minutvolumen er forhøjet, og/

eller at blandet venøs ilttension er nedsat for at kompensere 

for det utilstrækkelige arterielle ilttilbud.

Overvejelser

Qx en teoretisk og beregnet parameter, som er baseret på 

bestemmelsen af ODC. ODC er meget følsom over for kvalite-

ten af de tilgrundliggende målinger, specielt hvis den baseres 

på høje sO2-værdier tæt på 97 %. Beregningen af Qx er min-

dre pålidelig, når sO2 > 97 %. Qx-værdier skal altid vurderes 

ud fra disse præmisser. Ligesom px er Qx meget følsom over 

for målingernes kvalitet.
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Qx

Noter



74

FShunt

Relativ fysiologisk shunt

FShunt referenceområde (voksne) [16]: 1 – 10 % (0,01 – 0,10)

Definition

FShunt beregnes som forholdet mellem den alveolo arterielle 

forskel og den arteriovenøse forskel i total iltkoncentration. 

Hvis blandet venøs ilttension ikke bliver målt, vurderes FShunt 

ud fra en arteriovenøs iltforskel på 2,3 mmol/L. Den totale 

iltkoncentration i alveolært blod beregnes ud fra den alveo-

lære ilttension. Det systematiske symbol for relativ fysiologisk 

shunt er FShunt. Apparatursymbolet er Shunt eller FShunt.

Hvad fortæller FShunt dig?

FShunt (Qshunt / Qtotal) er procentdelen eller fraktionen af 

venøst blod, som ikke iltes ved passage gennem lungekapil-

lærerne; dvs. forholdet mellem det shuntede hjerteminutvo-

lumen og det totale hjerteminutvolumen.

Shunt    =   
Qs

Qt
    =

ctO2(pc) - ctO2(a)

ctO2(pc) - ctO2(v
–)

Shunt kan opstå på to måder:

1.  Egentlig shunt, hvor blodet passerer fra højre til venstre 

side af hjertet uden gasudveksling, f.eks. ved defekter i 

hjertets skillevæg, eller

2.  Ventilations-perfusionsforstyrrelse, hvor iltningen er man-

gelfuld, f.eks. ved lungesygdomme med inflammation 

eller ødem.
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FShunt

Klinisk betydning

Hvis der ikke er ekstrapulmonal shuntning, giver FShunt infor-

mation om det intrapulmonale bidrag til hypoxæmi.

En høj FShunt indikerer et misforhold mellem ventilation og 

perfusion i lungerne, dvs. perfusion af ikke-ventilerede områ-

der.

Overvejelser

Selv når FShunt vurderes ud fra en enkelt arteriel blodprøve, 

giver den værdifuld information om lungefunktionen.
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pH(a)

Arteriel pH

pH(a) referenceområde (voksne): 7,35 – 7,45

Definition

pH siger noget om blodprøvens surhedsgrad og alkalitet. 

Afhængig af prøven, kan det systematiske symbol være pH(a) 

for arterielt blod eller pH(v–) for blandet venøst blod. Appara-

tursymbolet er pH.

pH er den negative logaritme af hydrogenionaktiviteten (pH  

=  - logaH+).

Hvad fortæller pH dig?

pH er en uundværlig indikator af acidose eller alkalose og er 

derfor en grundlæggende del af pH-blodgasmåling. Mange 

stofskifteprocesser kræver, at pH ligger inden for et forholds-

vis snævert interval. 

Klinisk betydning

Ved at relatere pH til pCO2 som respiratorisk parameter og 

plasmabikarbonatkoncentration (cHCO3
–) eller standardbase-

exces (SBE) som metaboliske parametre, er det muligt at skel-

ne mellem respiratoriske og metaboliske forstyrrelser.

Ved at indføre værdierne for pH-, pCO2- og bikarbonatmå-

linger i nedenstående diagram, kan man hurtigt og enkelt 

få information om karakteren af eventuelle syre-baseforstyr-

relser.
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pH(a)

Sigaard-Andersens syre-basediagram viser den forventede reaktion 
på primære og kompenserede syre-baseforstyrrelser.

SIGGAARD-ANDERSEN SYRE-BASE-DIAGRAM
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Respiratorisk acidose er karakteriseret ved lav pH, høj pCO2 og 

normal SBE. Hvis tilstanden vedvarer, vil bikarbonatudskillel-

sen i nyrerne nedsættes, og acidosen vil blive helt eller delvist 

kompenseret ved en øget bikarbonatkoncentration i blodet. 

Kompenseret respiratorisk acidose er karakteriseret ved kun 

lidt for lav pH, høj pCO2 og høj bikarbonatkoncentration.
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pH(a)

Metabolisk acidose er karakteriseret ved lav pH, lav bikarbo-

natkoncentration og normal eller lav pCO2. Hvis patienten har 

spontant åndedræt, vil tilstanden normalt blive delvist kom-

penseret ved hyperventilation, hvilket resulterer i lav pCO2.

Respiratorisk alkalose er karakteriseret ved høj pH og lav 

pCO2.

Metabolisk alkalose er karakteriseret ved høj pH og høj bikar-

bonatkoncentration. Patienter med spontant ånde dræt vil 

ofte nedsætte den alveolære ventilation lidt for at kompen-

sere for alkalosen med en let øgning af pCO2.

Hyppige årsager til lav pH (acidose):

A. Respiratorisk acidose:

•	 Alveolær	hypoventilation

•	 Øget	stofskifte

B. Metabolisk acidose:

•	 Cirkulatorisk	påvirkning

•	 Nyresvigt

•	 Diabetisk	ketoacidose

•	 Gastro-intestinalt	tab	af	bikarbonat	(diaré)
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pH(a)

Hyppige årsager til høj pH (alkalose):

A. Respiratorisk alkalose:

•	 Alveolær	hyperventilation

B. Metabolisk alkalose:

•	 Diuretika

•	 Gastro-intestinalt	tab	af	syre	(opkastning)

•	 Hypokaliæmi	(lav	cK+)

Overvejelser

Før acidose behandles, skal man vurdere, om der samtidig 

er hypoxæmi. Er dette tilfældet, skal man, før behandlingen 

iværksættes, overveje, om acidosen er gavnlig for vævsiltnin-

gen grundet højreforskydning af ODC.

På grund af kompensatoriske mekanismer kan en næsten 

normal pH-værdi ikke udelukke, at der er syre-baseforstyr-

relser. For at vurdere syre-basebalancen, selv ved normal pH, 

skal pCO2 og cHCO3
–, BE eller SBE også vurderes.
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pCO2(a)

Kuldioxidtension

pCO2(a) referenceområde (voksne):

Mænd: 35 – 48 mmHg (4,67 – 6,40 kPa)

Kvinder: 32 – 45 mmHg (4,27 – 6,00 kPa)

Definition

pCO2 defineres som kuldioxids partialtryk (eller tension) i en 

gasfase i ligevægt med blodet. Høje og lave pCO2-værdier 

i arterielt blod indikerer henholdsvis hyper- og hypokapni. 

Afhængigt af blodprøven er det systematiske symbol pCO2(a) 

for arterielt blod eller pCO2(v–) for blandet venøst blod. Appa-

ratursymbolet er pCO2.

Hvad fortæller pCO2 dig?

Kuldioxid diffunderer nemt over cellemembraner og er til-

nærmelsesvis nul i atmosfærisk luft. Defor er pCO2 et direkte 

udtryk for, hvorvidt den alveolære ventilation er tilstrækkelig 

i forhold til stofskiftet.

Klinisk betydning

A. Lav pCO2 Alveolær hyperventilation (hypokapni):

Hyppige årsager til alveolær hyperventilation:

Primære:

•	 Aggressiv	respiratorbehandling

•	 Psykisk	betinget	hyperventilation
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Sekundære:

•	 Kompensatorisk	til	metabolisk	acidose

•	 Sekundær	til	centralnervesystempåvirkning

•	 Sekundær	til	hypoxi

B. Høj pCO2 Alveolær hypoventilation (hyperkapni):

Hyppige årsager til alveolær hypoventilation:

•	 Lungesygdom

•	 	Påvirkning	af	centralnervesystemet,	enten	primær	eller	

sekundær til sedation eller smertelindring

•	 	Respiratorbehandling,	enten	ud	fra	en	strategi	om	permis-

siv hyperkapni eller med ikke tilsigtet lav alveolær ventila-

tion

Overvejelser

pCO2 er et udtryk for, om den alveolære ventilation er til-

strækkelig. Det er derfor muligt at skelne mellem respirato-

riske problemer betinget af påvirkning af ventilationen eller 

iltningsproblemer. Sværhedsgraden af respirationssvigt samt 

hvorvidt der er tale om en akut eller kronisk påvirkning kan 

vurderes ved at sammenholde pCO2-værdier med syre-base-

status (se pH).

Det er ofte relevant som en del af den terapeutiske stra-

tegi at acceptere pCO2-værdier uden for det normale refe-

renceområde. I sådanne situationer er det vigtigt at være 

opmærksom på, hvilken effekt forskydningerne i pCO2(a) har 

på de øvrige parametre. Hyperkapni eller hypokapni er vig-

tige årsager til forandringer i arteriel pO2. Faldende pCO2(a)
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medfører pulmonal vasodilatation og vasokonstriktion i man-

ge områder af den systemiske cirkulation, inklusive den cere-

brale karseng. Lav alveolær pCO2 øger den alveolære pO2, 

og alkalose medfører en venstreforskydning af ODC; begge 

disse effekter letter iltoptagelsen i lungerne. Imidlertid kan 

den gavnlige effekt af dette blive modvirket af påvirkningen 

af den systemiske cirkulation samt den forringede iltfrigivelse 

til vævet forårsaget af venstreforskydningen af ODC. Det 

samlede resultat af nedsat pCO2 kan derfor være en forringet 

vævsiltning. Selv om den systemiske vasokonstriktion bliver 

kompenseret inden for minutter eller timer, kan det medføre 

nedsat vævs- og organperfusion og deraf følgende iskæmi, 

især i hjernen.

Øget	 pCO2(a) medfører hypoxæmi, fordi den alveolære ilt-

tension falder. Derudover vil en højreforskydning af ODC som 

følge af akut respiratorisk acidose reducere det arterielle ilt-

indhold, men bedre iltfrigivelsen. På den anden side vil en 

højere pCO2 øge hjertets minutvolumen og dermed lette ilt-

frigivelsen til vævene. 

Alt i alt er følgerne af ændringer i pCO2 meget komplekse. 

Vurderingen af arteriel pCO2 er derfor afhængig af den spe-

cifikke kliniske situation.
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Noter
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cHCO3
–(aP)

Aktuel bikarbonat

cHCO3
–(aP) referenceområde (voksne): 21 – 28 mmol/L

Definition

cHCO3
– er koncentrationen af bikarbonat (hydrogencar bonat) 

i plasma. Den beregnes ud fra måling af pH- og pCO2-værdi-

er. Det systematiske symbol for arterielt blod er cHCO3
–(aP). 

Apparatursymbolet er HCO3
– eller cHCO3

–(P).

Hvad fortæller cHCO3
– dig?

Den aktuelle bikarbonat beregnes ved at anvende de målte 

værdier af pH og pCO2 i Henderson-Hasselbalch-ligningen. Et 

forhøjet cHCO3
–-niveau kan skyldes metabolisk alkalose eller 

en kompensatorisk reaktion på respiratorisk acidose. Lave 

cHCO3
–-værdier ses ved metabolisk acidose og som kompen-

sation for respiratorisk alkalose.

Klinisk betydning og overvejelser

Bikarbonat skal altid vurderes i relation til pCO2 og pH. Se pH.
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Standard bikarbonat

cHCO3
–(aP,st) referenceområde (voksne) [24]:

Mænd: 22,5 – 26,9 mmol/L

Kvinder: 21,8 – 26,2 mmol/L

Definition

Standard bikarbonat, cHCO3
–(B,st), er koncentrationen af 

hydrogencarbonat i plasma fra blod, som er i ligevægt med 

en gasblanding med pCO2 = 40 mmHg (5,3 kPa) og pO2 

100 mmHg (13,3 kPa) ved 37 °C. Det systematiske symbol 

for arterielt blod er cHCO3
–(aP,st). Apparatursymbolet er SBC 

eller cHCO3
–(P,st).

Hvad fortæller cHCO3
–(P,st) dig?

Ved indstilling af ligevægt for fuldt oxygeneret blod med 

pCO2 på 40 mmHg (5,3 kPa) opnås en eliminering af den 

respiratoriske komponent i syre-basestatusen. Under disse 

omstændigheder vil en lav standard bikarbonat indikere 

metabolisk acidose, og en forhøjet standard bikarbonat vil 

indikere metabolisk alkalose.

Klinisk betydning

SBC skal altid vurderes i relation til pCO2 og pH. Se pH.
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Aktuel base-exces

cBase(B) referenceværdi (voksne): -2 – (+) 3 mmol/L

Definition

Aktuel base-exces er koncentrationen af titrerbar base, når 

blodet er titreret med en stærk base eller syre til plasma-pH 

på 7,40 ved en pCO2 på 40 mmHg (5,3 kPa) og 37 °C ved den 

aktuelle iltmætning. Det er ofte forkortet og symboliseret ved 

BE. Det systematiske symbol for aktuel base-exces i arterielt 

blod er cBase(a). Apparatursymbolet er ABE eller cBase(B).

Hvad fortæller cBase dig?

Base-exces er afvigelsen i mmol/L af bufferbase fra det nor-

male niveau i blod. Bufferbase repræsenterer den totale buf-

ferkapacitet i blodet, som udgøres af bikarbonat, hæmoglo-

bin, plasmaproteiner og fosfat. Det normale totale bufferba-

seniveau er 48 +/- 2 mmol/L.

Klinisk betydning og overvejelser

BE skal altid vurderes i relation til pCO2 og pH. Se pH.
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Standard base-exces

cBase(Ecf) referenceområde (voksne) [24]:

Mænd: -1,5 – (+) 3,0 mmol/L

Kvinder: -3,0 – (+) 2,0 mmol/L

Definition

Standard base-exces er et in vivo-udtryk for baseoverskud. 

Det refererer til en model af ekstracellulær væske (en del blod 

fortyndes med to dele af dets eget plasma) og beregnes ved 

at bruge en tredjedel af ctHb for blod i ligningen. Alterna-

tivt kan en standardværdi for hæmoglobinkoncentrationen i 

den totale ekstracellulære væske (inklusive blod) på 3 mmol/L 

anvendes,

cBase(Ecf)  =  cBase(B)  for  ctHb  =  3 mmol/L

Det systematiske symbol for standard base-exces er 

cBase(Ecf). Apparatursymbolet er SBE eller cBase(Ecf).

Hvad fortæller cBase(Ecf) dig?

cBase(Ecf) er base-exces i den totale ekstracellulære væske, 

hvori blod udgør ca. en tredjedel. Bufferkapa citeten er for-

skellig i de forskellige dele, hvilket gør cBase(Ecf) mere repræ-

sentativ for in vivo-baseoverskuddet sammenlignet med 

aktuel BE.
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Klinisk betydning og overvejelser

Standard base-exces (standard baseoverskud/underskud) er 

uafhængig af den aktuelle pCO2 i blodprøven og giver et 

godt indtryk af eventuelle forandringer i den ikke-respiratori-

ske del af syre-basestatus. SBE skal altid vurderes i relation til 

pCO2 og pH. Se pH.
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Anion Gap(K+)

Anion Gap(K+) referenceområde (voksne): 10 – 20 mmol/L.

Definition

Anion Gap(K+) er koncentrationsforskellen mellem kationer-

ne, natrium og kalium, og de målte anioner, klorid og bikar-

bonat.

Anion Gap(K+)  =  cNa+  +  cK+  -  cCl-  -  cHCO3
–

Det systematiske symbol er Anion Gap(K+). Apparatursymbo-

let er Anion Gap(K+).

Hvad fortæller Anion Gap(K+) dig?

Anion Gap(K+) er et udtryk for de ikke målte anioner i plas-

ma, f.eks. proteiner, organiske syrer, sulfater og fosfater 

(forandringer i plasmacalcium og – magnesium vil dog også 

påvirke Anion Gap(K+)).

Anion Gap(K+) er værdifuld i differentialdiagnosen ved meta-

bolisk acidose. Metabolisk acidose kan klassificeres i to grup-

per.

1.  Metabolisk acidose med øget Anion Gap(K+),  

hvilket indikerer tilstedeværelsen af forhøjede 

mængder organiske syrer.

2.  Metabolisk acidose med normal Anion Gap(K+), 

som skyldes tab af bikarbonat.
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Klinisk betydning

A. Nedsat Anion Gap(K+) kan være forårsaget af:

•	 reduceret	plasmaproteinkoncentration

•	 hyponatriæmi

•	 øget	mængde	af	ikke	målte	kationer

B. Forhøjet Anion Gap(K+) kan være forårsaget af:

•	 ketoacidose

•	 laktoacidose

•	 nyresvigt

•	 	forgiftning	med	salicylater,	methanol	og	 

ethylenglykol

C.  Metabolisk acidose med normalt Anion Gap(K+)

 kan være forårsaget af:

•	 diaré

•	 nyligt	opstået	uræmisk	acidose

•	 renal	tubulær	acidose

•	 ureterosigmoideostomi
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Laktatkoncentration

cLaktat(aP) referenceområde (voksne):

0,5 – 1,6 mmol/L (4,5 – 14,4 mg/dL)

Definition

claktat(aP) er koncentrationen af laktat i plasma. Det syste-

matiske symbol for arterielt blod er claktat(aP). Apparatur-

symbolet er cLac.

Klinisk betydning

For så vidt angår iltstatus eller cirkulatorisk påvirkning, se 

Del 1.

Med de nedenfor angivne undtagelser har en øget laktatkon-

centration vist sig at være en god indikator i patientprognose 

[2,21].

Sandsynlighed for død inden hospitalsudskrivelse relateret 
til laktatkoncentration i arterielt blod hos kritisk syge patienter 

Reference [2,21].

M
or

ta
lit

ät
 (%
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Lactat
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Overvejelser

Forhøjet laktat ses ud over ved svær sygdom under og efter 

kramper og fysiske anstrengelser. I sjældne til fælde af med-

fødte stofskiftesygdomme kan man ligeledes finde meget 

høje laktatværdier. I disse situationer er vurderingen af lak-

tatværdierne anderledes end i tilfælde af akut sygdom.

Laktatkoncentrationer i blodprøver fra kapillære eller perifere 

vener vil ikke altid være repræsentative for den generelle sta-

tus og bør derfor ikke anvendes til vurdering af patientens 

tilstand. I mange blodgasanalyseapparater vil laktatmåling 

blive påvirket af flere både endogene og exogene stoffer. 

Laktatmåling på Radiometer’s apparatur er uden interferens 

fra de normalt sete oxiderende stoffer.



96

cBilirubin

Bilirubinkoncentration

Referenceområder:

< 24 timer efter fødslen, for tidligt fødte: 17 – 137 µmol/L (1 – 8 mg/dL)

< 24 timer efter fødslen, fuldbårne: 34 – 103 µmol/L (2 – 6 mg/dL)

< 48 timer efter fødslen, for tidligt fødte: 103 – 205 µmol/L (6 – 12 mg/dL)

< 48 timer efter fødslen, fuldbårne: 103 – 171 µmol/L (6 – 10 mg/dL)

3 – 5 dage efter fødslen, for tidligt fødte: 171 – 239 µmol/L (10 – 14 mg/dL)

3 – 5 dage efter fødslen, fuldbårne: 68 – 137 µmol/L (4 – 8 mg/dL)

> 1 måned efter fødslen: 3,4 – 17 µmol/L (0,2 – 1,0 mg/dL)

Definition

cBilirubin er den totale koncentration af bilirubin i plasma. 

Det systematiske symbol for arterielt blod er cBil irubin(aP). 

Apparatursymbolet er ctBil.

Hvad fortæller ctBil dig?

Bilirubin dannes som et resultat af katabolismen af hæm. 

Størstedelen af bilirubin i plasma kommer typisk fra nedbryd-

ningen af røde blodceller. Det meste af det først produce-

rede, ukonjugerede bilirubin i plasma er reversibelt bundet 

til albumin, men den ubundne del er toksisk. Hos børn og 

voksne konjugeres bilirubin i hepatocytterne til det vandop-

løselige, ikke-toksiske konjugerede bilirubin, som udskilles i 

galden. Nyfødte har en øget nedbrydning af hæmoglobin, 

begrænset leverfunktion og lave koncentrationer af albumin. 

Hos nyfødte med gulsot er koncentrationen af fri, ukonjuge-

ret bilirubin derfor forholdsvis høj med risiko for neurotoksi-

citet (kernicterus). Hvis bilirubinkoncentrationen hos nyfødte 

overstiger bestemte niveauer, kræves speciel behandling (se 

nedenfor).
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Hvis cBilirubin overstiger 30 – 40 µmol/L, forekommer en gul-

farvning af huden, dvs. gulsot.

Klinisk betydning

Hyperbilirubinæmi skyldes øget produktion eller nedsat elimi-

nering af bilirubin, eller en kombination af begge dele.

A.	Øget	bilirubinproduktion

Hæmolyse

Hyppige årsager:

•	 infektion

•	 kemisk-toksisk	reaktion

•	 	immunisering(autoimmun	sygdom	eller	 

iso-immunisering)

•	 arvelig	sygdom

B. Nedsat eliminering af bilirubin

Intrahepatisk cholestase

Hyppige årsager:

•	 virusinfektion	(hepatitis	af	enhver	art)

•	 primær	galdecirrose

•	 toksiske	reaktioner	(medikamenter)

Extrahepatisk cholestase

Hyppige årsager:

•	 galdesten

•	 galdeblærebetændelse

•	 kræft

•	 galdeatresi
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Overvejelser

Hos børn og voksne vil gulsot næsten i alle tilfælde skyld-

es konjugeret bilirubin. Hyperbilirubinæmi er i sig selv kun et 

symptom, og behandlingen vil afhænge af årsagen til hyper-

bilirubinæmien.

Hos nyfødte er hyperbilirubinæmi typisk forårsaget af ukon-

jugeret bilirubin og kræver derfor speciel behandling.

Behandlingsmulighederne er:

•	 lysbehandling

•	 udskiftningstransfusion

Koncentrationen af bilirubin, der kræver behandling, va rierer 

afhængig af den nyfødtes alder, vægt samt generelle sund-

hedstilstand. Jo tidligere født og mere syg babyen er, jo tidli-

gere iværksættes behandling.

Adskillige sygdomme hos nyfødte, såsom immunisering, 

infektion, hypothyroidisme, galdeatresi og galaktosæmi, kan 

forårsage hyperbilirubinæmi, og selvom der i de fleste tilfæl-

de er tale om simpel hyperbilirubinæmi, bør lægen være klar 

over de eventuelt tilgrundliggende sygdomme. Tegn herpå 

er høje bilirubinkoncentrationer i navlestrengsblod, tidligt 

indtrædende (<24 timer) hyperbilirubinæmi, kraftig stigning i 

cBilirubin og langvarig hyperbilirubinæmi.
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Glukosekoncentration

cGlukose(aP) referenceområde (voksne):

3,89 – 5,83 mmol/L (70 – 105 mg/dL)

Definition

cGlukose(P) er koncentrationen af glukose i plasma. Det 

systematiske symbol for arterielt blod er cGlukose(aP). Appa-

ratursymbolet er cGlu.

Klinisk betydning

Da både hyper- og hypoglykæmi kan medføre neurologisk 

skade, anbefales aggressiv behandling af forskydninger i glu-

kosekoncentrationen.

Overvejelser

Måling af glukose skal foretages så hurtigt efter prøvetag-

ning som muligt for at forhindre ændringer som følge af fort-

sat stofskifte i blodprøven. I mange blodgas analyseapparater 

vil glukosemåling blive påvirket af flere både endogene og 

exogene stoffer. Glukosemåling på Radiometer’s apparatur er 

uden interferens fra de normalt sete oxiderende stoffer.
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Kaliumkoncentration

cK+(aP) referenceområde (voksne): 3,4 – 4,5 mmol/L

Definition

cK+(aP) er koncentrationen af kalium (K+) i plasma. Det syste-

matiske symbol for arterielt blod er cK+(aP). Apparatursym-

bolet er K+ eller cK+.

Klinisk betydning

A. Lav cK+ kan være forårsaget af:

•	 diuretika

•	 diaré

•	 opkastning

•	 respiratorisk	eller	metabolisk	baseose

•	 hyperaldosteronisme

B. Høj cK+ kan være forårsaget af:

•	 nyresvigt

•	 metabolisk	acidose

•	 toksisk	acidose	(salicylater,	methanol	osv.)

Overvejelser

Høje cK+-værdier kan også være forårsaget af hæmolyse af 

de røde blodlegemer i en blodprøve. Dette ses typisk ved for 

voldsom aspiration fra kateter og ved kapillær blodprøvetag-

ning (dårlig prøvetagningsteknik).
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Noter
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Natriumkoncentration

cNa+(aP) referenceområde (voksne): 136 – 146 mmol/L

Definition

cNa+(P) er koncentrationen af natrium (Na+) i plasma. Det 

systematiske symbol for arterielt blod er cNa+(aP). Appara-

tursymbolet er Na+ eller cNa+.

Klinisk betydning

A. Lave cNa+-værdier kan være forårsaget af:

•	 vandforgiftning

•	 nyresvigt

•	 hjertesvigt

•	 leversvigt

•	 øget	ADH-sekretion

•	 diuretika

•	 nefrotisk	syndrom

B. Høje cNa+-værdier kan være forårsaget af:

•	 forhøjet	natrium-indgift

•	 steroider

•	 opkastning

•	 diaré

•	 udtalt	svedtendens

•	 osmotisk	diurese

Overvejelser

Regionalt ødem kan ved kapillær blodprøvetagning forårsage 

falskt lave cNa+-værdier.
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Noter
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Kloridkoncentration

cCl-(aP) referenceområde (voksne): 98 – 106 mmol/L

Definition

cCl-(P) er koncentrationen af klorid (Cl-) i plasma. Det syste-

matiske symbol for arterielt blod er cCl-(aP). Apparatursym-

bolet er Cl- eller cCl-.

Klinisk betydning

cCl- som parameter er i de fleste sammenhænge af mindre 

betydning. Lave værdier kan imidlertid medføre muskelkram-

per, apati og anoreksi.

Overvejelser

Den væsentligste betydning af cCl- som parameter er i bereg-

ningen af Anion Gap. Se Anion Gap.
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Notes



108

cCa2+(aP)

Calciumkoncentration

cCa2+(aP) referenceområde (voksne): 1,15 – 1,29 mmol/L

Definition

cCa2+(P) er koncentrationen af ioniseret calcium (cCa2+) i plas-

ma. Det systematiske symbol for arterielt blod er cCa2+(aP). 

Apparatursymbolet er Ca2+ eller cCa2+.

Klinisk betydning

A. Lave cCa2+-værdier kan være forårsaget af:

•	 baseose

•	 nyresvigt

•	 akut	cirkulatorisk	svigt

•	 mangel	på	vitamin	D

•	 hypoparathyroidisme

B. Høje cCa2+-værdier kan være forårsaget af:

•	 malign	sygdom

•	 thyreotoksikose

•	 pancreatitis

•	 immobilisering

•	 hyperparathyroidisme

Overvejelser

cCa2+ er den elektrolytparameter, som er mest følsom over 

for brug af ikke elektrolytbalanceret heparin. Når cCa2+ 

måles, anbefales det derfor at bruge elektrolyt balanceret 

heparin.
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Noter
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