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Sammanfattning 
 
Ammoniak (NH3) är en kvävehaltig gas som genereras vid nedbrytning av proteiner, 
nukleinsyror och urea. NH3 elimineras till största del i levern genom ureacykeln och 
avlägsnas sedan via urinen. Normal fastekoncentration av NH3 i plasma hos hund och 
katt är < 98 µmol/L resp. < 95 µmol/L. Vid vissa sjukdomar som exempelvis 
leversjukdom kan det leda till hyperammonemi och livshotande tillstånd, därför är 
analysen av NH3-koncentrationen i plasma av klinisk relevans. Analys av 
koncentrationen NH3 i plasma är dock komplicerad då koncentrationen av analyten 
succesivt ökar in vitro. En vanlig avsatt tid för centrifugering och analys av NH3 är 15 
minuter eftersom det har visat sig att koncentrationen av NH3 annars kan komma att bli 
starkt tidsberoende. Syftet med studien var att utvärdera hur koncentrationen av NH3 i 
plasma påverkas med tiden, från provtagning till centrifugering och analys av NH3.  
Koncentrationen av NH3 analyserades på lithium-heparin plasmaprover från 20 hundar 
och 7 katter i olika åldrar och kön. Tidsintervall för centrifugering och analys efter 
provtagning var 10 minuter, 1 timme och 6 timmar. Analyserna utfördes på instrumentet 
Catalyst Dx (Idexx laboratories, inc. Westbrook, Maine, USA) och genom en 
torrkemisk metod och analysbricka innehållandes ett reagens (bromfenolblått), som 
genom en reaktion med analyten gav ett blått färgomslag, intensiteten av detta avlästes 
spektrofotometriskt vid 587 nm. Resultaten visade att koncentrationen av NH3 i plasma 
ökade vid provförvaring över 1 timme hos både hund och katt. Prover som förvarades 
ocentrifugerade visade en högre koncentration av NH3 än de prover som centrifugerats 
direkt och förvarats som plasma. Därav vikten att hålla den avsatta analystiden. 
 



  
 

 
 

Abstract 
 
Ammonia (NH3) is a nitrogenous gas generated by degradation of proteins, nucleic 
acids and urea. Most of the NH3 is eliminated in the liver by the formation of urea in the 
urea cycle, which is then removed via the urine. 
A normal solid concentration of NH3 in blood plasma of dogs is typically < 98 µmol /L 
and of cats < 95 µmol /L. In some diseases such as liver disease, the plasma 
concentration of NH3 may increase and lead to hyperammonemia. This can lead to a 
life-threatening condition, therefore, the analysis of NH3 is of great clinical relevance. A 
direct analysis of the blood plasma concentration of NH3 is somewhat complicated since 
the concentration of the analyte has been shown to be progressively increasing in vitro. 
To limit the time dependence of the NH3 blood plasma concentration it is therefore a 
common practice to set the time for centrifugation and analysis of NH3 to 15 minutes. 
The purpose of the study was to evaluate the time-dependence of NH3 sampling to 
centrifugation and final NH3 concentration determination in plasma from dogs and cats. 
NH3 was analyzed on lithium-heparin plasma taken from 20 dogs and 7 cats of different 
ages and sex. The set time interval for centrifugation and analysis after sampling was 10 
minutes, 1hours and 6 hours. 
The analysis was performed on a Catalyst Dx (Idexx laboratories, inc. Westbrook, 
Maine, USA) instrument and by using a dry chemical method which involves an 
analytical tray that contains reagent (bromophenol blue). This reagent after a reaction 
with the analyte, gives a blue color change that can be followed spectrophotometrically 
at 587 nm. 
The study showed that NH3 levels increased significantly during 1h test storage or more 
in both dogs and cats. Samples kept uncentrifuged showed a higher NH3 content than 
those that were centrifuged and stored as plasma. Hence the importance of keeping the 
estimated analytical time. 
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Förkortningar 
 
Ala – Alanin 
 
GGT − γ-glutamyltransferas 
 
Glu – Glutaminsyra 
 
Gln – Glutamin 
 
HA − Hyperammonemi 
 
HE − Hepatisk encefalopati 
 
NH3 – Ammoniak 
 
PSS – Portosystemiska shuntar 
 
VLA – Veterinary Laboratory Quality Association 
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INTRODUKTION 
 
 
Leversjukdom hos hund och katt 
 
Levern är det mest metaboliskt aktiva organet i kroppen och har en nyckelroll när det 
gäller metabolism av bl.a. protein, lipider och kolhydrater. Den har även som 
funktion att metaboliskt reglera kvävehaltiga substanser i blodet som exempelvis 
NH3 (1). Leversjukdom hos både hund och katt kan vara svår att diagnostisera 
eftersom kliniska signaler (analysresultat som indikerar sjukdom) och fysiska 
upptäckter ofta är ospecifika (1,2). En biokemisk igenkänning är svår då läkemedel 
och andra sjukdomar kan påverka leverns funktion sekundärt. Levern har även en 
stor funktionell överkapacitet vilket gör utvecklingen av kliniska signaler vid 
leversjukdom mer diffus (1). En indikation vid nedsatt leverfunktion är metaboliska 
rubbningar, exempelvis hyperammonemi (HA) vilket innebär en förhöjd 
koncentration av NH3 i blodet. Därav är analysen av NH3 vanlig och viktig vid 
utredning om förekomst av leversjukdom (1). 
 
 
 
Ammoniak 
 
NH3 är en vattenlöslig gas som bland annat genereras genom metabolism av 
proteiner, nukleinsyror och urea. Denna metabolism sker till största del av bakterier i 
tarmkanalen (2). NH3 absorberas och transporteras till portalvenen och vidare till 
levern (1). I levercellernas mitokondrier omvandlas NH3 till urea genom ureacykeln 
(3). Ca 85 % av NH3 oskadliggörs i levern på detta sätt (4). Urean utsöndras sedan 
via njurarna och urinen (2,5). Den NH3 som passerar förbi den hepatiska 
metabolismen och över till systemcirkulationen tas upp av andra organ och vävnader 
exempelvis skelettmuskulatur, hjärtmuskulatur och hjärna. Där avtoxificeras NH3 
genom uppbyggandet av bl.a. aminosyrorna alanin (Ala) och glutamin (Gln) (5). Gln 
bildas genom att glutaminsyra (Glu) i en ATP-beroende reaktion katalyserad av 
glutamin syntetas binder upp en NH3-molekyl. Ala syntetiseras genom att pyruvat 
upptar NH3 från Gln i blodet (3). Aminosyrorna transporteras via blodet till levern. 
NH3 i Gln och Ala kan sedan metaboliseras av levern och där konverteras till urea 
genom ureacykeln (3). 
En normal fastekoncentration av NH3 i plasma hos hund är 26-70 µmol/L och 17-59 
µmol/L hos katt (6). Gränsen för hyperammonemi hos hund är > 98 µmol/L och > 95 
µmol/L för katt enligt Idexx laboratories referens för koncentration av NH3 i plasma 
hos hund och katt.  
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Rubbning av NH3 metabolism - hyperammonemi och hepatisk 
encefalopati 
 
HA innebär en ökad blodkoncentration av NH3 och är ett vanligt kännetecken vid 
hepatisk encefalopati (HE), vilket kan orsaka onormal mental status (1,2). HE är ett 
neuropsykiatriskt syndrom som uppstår när det bildas en metabolisk obalans av 
toxiska substanser. NH3 är en sådan neurotoxisk substans som kan orsaka en ökning 
av exitatoriska neurotransmittorer som exempelvis Glu. Denna ökning kan leda till 
en försämrad neurologisk funktion, kramp, och till och med död (7). 
Den vanligaste orsaken till HA är portosystemiska shuntar (PSS). Detta innebär ett 
onormalt blodflöde vid levern på grund av kollateralkärl som leder blodet förbi 
levern (8). När detta inträffar så metaboliseras NH3 otillräckligt och NH3 passerar då 
över till systemcirkulationen vilket leder till en förhöjd blodkoncentration av NH3 
(8). En annan orsak till förhöjd koncentration av NH3 i blodet är nedsatt 
leverfunktion.  Leverns hepatocyter har då försämrad förmåga att omvandla NH3 till 
urea. Dock måste leverns försämrade kapacitet vara allvarligt nedsatt för att orsaka 
ökad koncentration av NH3 i blodet. Detta beror på att ureacykeln normalt arbetar vid 
60 % av dess kapacitet (5). Defekt funktion hos ureacykelns enzymer eller minskad 
tillgång av substrat till ureacykeln kan orsaka HA hos hund och katt, dock är detta 
ovanligt. För att kunna se en markant ökning av NH3 i blodet måste ureacykelns 
funktion minska med 70 % (2,8). NH3 roll vid patogenesen av HE är omstridd. 
Ökning eller obalans av andra metaboliter som fria fettsyror och proteiners 
nedbrytningsprodukter har även de en bidragande roll till denna patogenes. Dock är 
koncentrationen av NH3 i blodplasma en av de parametrar som lättast kan mätas på 
laboratorier för indikation av HE (1).  
NH3 är en känslig analyt och det finns faktorer som är viktiga att känna till för att 
uppnå ett tillförlitligt analysresultat. Koncentrationen av NH3 kommer att succesivt 
öka in vitro vid fördröjd centrifugering och analys. Orsak till detta beror på läckage 
av NH3 från erytrocyterna eftersom dessa innehåller 2-3 gånger mer NH3 än plasman 
(5). Även aktiviteten av enzymet γ-glutamyltransferas (GGT) vid hydrolys av fria 
aminosyror, särskilt Gln i plasman är en bidragande orsak till den stigande 
koncentrationen av NH3 in vitro (9). Denna koncentrationsökning kan hämmas 
genom att provet centrifugeras direkt efter provtagning, plasma separeras och kyls 
ner till 4°C eller fryses. NH3 kan då hållas stabilt upp till 3 timmar resp. 21 dygn 
(10). 
 
 
 
Mätning av koncentrationen av NH3 hos hund och katt 
 
Catalyst Dx (Idexx laboratories, inc. Westbrook, Maine, USA) är ett 
veterinärmedicinskt instrument som används vid ett flertal olika kemiska analyser, 
bl.a. NH3. Det finns möjlighet att analysera prover från ett flertal djurarter, bl.a. hund 
och katt (11).  
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Instrumentet använder sig av torrkemisk 
teknologi, detta innebär att provet appliceras 
på en analysbricka innehållandes sex skikt 
med olika funktion beroende på dess 
komponenter och reagenser. Det översta 
skiktet är ett appliceringsskikt som sprider 
provet vidare till ett spridningsskikt där det 
distribueras jämnt över ytan. Vidare i ordning 
kommer filtreringsskiktet vars funktion är att 
filtrera bort interfererande substanser som kan 
komma att påverka resultatet. I nästkommande 
skikt, reaktionsskiktet, reagerar analyten med 
ett reagens, i detta fall bromfenolblått som 
bidrar till ett blått färgomslag enligt:  
 
NH3 + Bromfenolblått è Blått färgomslag 
 
Intensiteten av färgomslaget läses av 
spektrofotometriskt i indikatorskiktet vid 587 
nm och är proportionerlig med koncentrationen 
av NH3 i provet. Det sista skiktet är ett 
stödjeskikt med ett optiskt fönster (figur 1). Resultatet redovisas i µmol/L (11).  
 
 
 
Om studien och aktuell frågeställning 
 
NH3 är en känslig analyt och dess koncentration i blodplasma påverkas vid en längre 
provförvaring. Med anledning av detta rekommenderar företaget Idexx laboratories, 
inc. att NH3-analysen ska utföras inom 15 minuter efter provtagning för att 
provresultatet inte ska påverkas i större grad (11).  
Den kritiska preanalytiska tiden är orsaken till intresset för denna studie. Under dagar 
med högt tryck av inlämning av prover på Anicura Kalmarsund är det viktigt att få en 
förståelse varför NH3-analyser måste prioriteras. Finns det någon möjlighet för 
externa veterinärer att skicka eller lämna in prover för NH3-analys på Anicura 
Kalmarsund eller kommer koncentrationen att påverkas allt för mycket? Hur mycket 
påverkas koncentrationen av NH3 med tiden, 1 timme och 6 timmar efter 
provtagningstillfället? Finns en skillnad på blodprov som förvarats i rumstemperatur 
ocentrifugerat (helblod) jämfört med ett som centrifugerats och förvarats som enbart 
plasma? Finns det andra samband med avseende av koncentrationen av NH3 i 
plasma, korrelation mellan kön, ålder exempelvis? 
 
 
 
 
 

Figur 1. Analysbrickans olika 
lager vid torrkemisk analys på 
Catalyst Dx. (Figur från Idexx 
laboratories, inc. Westbrook, 
Maine, USA. Modifierad av 
författaren). 
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Syfte  
 
Syftet med studien var att utvärdera hur provresultatet påverkas av tiden, från 
provtagning till centrifugering och analys av koncentrationen av NH3 i plasma hos 
hund och katt. 
 
 
 
MATERIAL OCH METODER 
 
Studien utfördes på djursjukhuset Anicura Kalmarsund i Läckeby. Blodprover från 
hund och katt distribuerades av djurvårdspersonal. 
 
 
 
Provmaterial 
 
I studien ingick 20 hundar (10 hanar och 10 tikar) i åldrarna 1-12 år och 7 katter (5 
hanar och 2 honor) i åldrarna 1-13 år. Tre stycken venösa prover togs på varje patient 
i 600 µL provrör med tillsats av lithium-heparin (Multivette ® 600, Sarstedt, 
Tyskland. Lotnr: 5073911). Tiden för provtagning dokumenterades på provröret. 
Patienterna var inte fastande vid provtagningen. 
 
 
 
Preanalys 
 
Provrör 1 (förvaringsstatus plasma) centrifugerades efter 10 minuter vid 3800 g i två 
minuter (Hettich zentrifugen, Mikro 120, Tyskland) och plasman överfördes till ett 
annat provrör utan tillsats. Analys av plasma från detta provrör utfördes direkt efter 
centrifugering (s.k. 0-prov) efter 1 timme och 6 timmar efter provtagning (tabell I).  
Provrör 2 (förvaringsstatus helblod 1 timme) centrifugerades efter en timme och 
provrör 3 (förvaringsstatus helblod 6 timmar) 6 timmar efter provtagning vid 3800 g 
i två minuter (tabell I). Proverna analyserades direkt efter centrifugering och 
förvarades innan dess i rumstemperatur. 
 
 
Tabell I. Tid för centrifugering och analys av tre blodprover tagna från samma patient.  

Provrör Identitet Behandling av prover 
 
1 

 
Förvaringsstatus 

plasma 

Centrifugering och analys 10 minuter efter 
provtagning (0-prov) förvarades därefter som 
plasma och analyserades även vid 1timme och 6 
timmar efter provtagning. 

2 Förvaringsstatus 
helblod 1 timme 

Centrifugering och analys 1 timme efter 
provtagning. 

3 Förvaringsstatus 
helblod 6 timmar 

Centrifugering och analys 6 timmar efter 
provtagning. 
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Analys på Catalyst Dx 
 
Patientinformationen registrerades i informationshanteringssystemet VetLab Station 
(Idexx laboratories inc. Westbrook, Maine, USA) och NH3-analys beställdes på 
Catalyst Dx. Provplasma 80 µL tillsattes i en provkopp (Idexx laboratories, 
Westbrook, Maine, USA. lotnr: 10926205) och en NH3-analysbricka (Idexx 
laboratories, Westbrook, Maine, USA. lotnr: 008366) från frys laddades i avsatt 
hållare (11). Analysen startades och provplasma applicerades på analysbrickan. 
Plasman distribuerades genom de olika skikten och resultatet avlästes 
spektrofotometriskt vid 587 nm. Analysen pågick under 7 minuter (11). 
 
 
 
Kvalitetssäkring och kalibrering 
 
En intern kvalitetskontroll VetTrol Control (Idexx laboratories, Westbrook, Maine, 
USA, lotnr: K4433 och K4434) utfördes på Catalyst Dx. En volym på 300 µL av den 
bovinbaserade kontrollen applicerades rumstempererad i avsatt provkopp. 
Analysbricka för analys av NH3 laddades i instrumentet. Analysen startades, 
kontrollen applicerades på analysbrickan och färgintensiteten efter reaktionen 
avlästes spektrofotometriskt vid 587 nm (11). Instrumentets optik kalibrerades 
automatiskt innan analys med hjälp av en vit referens-bricka (11). 
 
 
 
Etik 
 
Samtliga patienters ägare hade skriftligt fått godkänna deltagande i denna studie. 
Alla patientprover var avidentifierade vid analys och redovisning av resultat enligt 
jordbruksverkets föreskrifter (12). Studien var godkänd av jordbruksverket, 
diarienummer 5.2.18-1689/16. 
 
 
 
Statistik 
 
Provresultaten redovisades i diagram med medelvärde ± standardfel (SEM) av 
resultaten som erhölls vid analys efter 10 minuter, 1 timme och 6 timmar vid 
förvaring i rumstemperatur som helblod resp. plasma.  
 
 
 
RESULTAT 
 
 
Analysresultat NH3 (0-prov) 
 
Analysresultatet av koncentrationen av NH3 10 minuter efter provtagning (0-prov) i 
plasma från hund visade att ingen av de 20 hundarna hade en koncentration > 98 



  
 

    6 

µmol/L (bilaga I). Åtta av hanarna och åtta av tikarna visade ett resultat på 0 µmol/L, 
två hanar visade ett resultat på 21 µmol/L resp. 1 µmol/L och två tikar visade resultat 
på 3 µmol/L resp. 6 µmol/L (bilaga I).  
Ingen av katterna hade en koncentration av NH3 > 95 µmol/L (bilaga II). En hona 
visade en NH3-koncentration på 6 µmol/L och en hane visade en koncentration på 58 
µmol/L. Resterande fyra hanar och en hona visade en koncentration på 0 µmol/L 
(bilaga II).  
 
 
 
Korrelation mellan koncentration av NH3 och förvaringsstatus, 
helblod vs plasma hos hund 
 
I ett exempel från en 9-årig tik visades att blodproverna med förvaringsstatus helblod 
gav en snabbare ökning av koncentrationen av NH3 över tid än de prover med 
förvaringsstatus plasma (figur 1 och figur 2). Den utvalda tiken visade en 
koncentration av NH3 på 0 µmol/L vid analys 10 minuter (0,17 timmar) efter 
provtagning (0-provet). Vid förvaringsstatus helblod i 1 timme och 6 timmar visade 
resultatet en koncentration på 23 µmol/L resp. 94 µmol/L. Vid förvaringsstatus 
plasma i 1 timme och 6 timmar en koncentration på 9 µmol/L resp. 11 µmol/L (figur 
2 och bilaga I). Vid statistiska beräkningar på analysresultatet från förvaringsstatus 
helblod under 10 minuter (0,17 timmar), 1 timme och 6 timmar erhölls ett 
medelvärde ± SEM på 39 ± 28 µmol/L. Vid förvaring som plasma under samma tid 
erhölls 7 ± 3 µmol/L (figur 3).  
 
 

  
Liknande mönster sågs hos ytterligare 60 % av hundarna, med en stigande NH3-
koncentration med tiden upp till 6 timmar, hos både förvaringsstatus helblod och 
plasma. Samtliga hundar som deltog i studien gav en stigande NH3-koncenration upp 
till 6 timmar vid förvaringsstatus helblod. Vid analys av prover med förvaringsstatus 
plasma sågs en stigande koncentration av NH3 i upp till 6 timmar hos 60 % av 
hundarna, 20 % visade en oförändrad koncentration jämfört med tidigare analyserad 

Figur 3. Medelvärde ± SEM på 
analysresultaten av NH3-
koncentrationen 10 minuter (0,17 
timmar), 1 timme och 6 timmar efter 
provtagning. Prov från en 9-årig tik. 
   

Figur 2. Ökning av NH3-koncentrationen 
över tid hos en 9-årig tik vid 
förvaringsstatus helblod och plasma.  
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tidpunkt. Resterande 20 % av hundarna visade en sjunkande koncentration av NH3 
jämfört med tidigare mätt tidpunkt (bilaga I). 
 
 
 
Korrelation mellan koncentrationen av NH3 och förvaringsstatus, 
helblod vs plasma hos katt 
 
Analysresultaten av NH3-koncentrationen hos en hankatt på 11 år visade en ökning 
över tid, oberoende om proverna oberoende förvaringsstatus, helblod eller plasma. 
Proverna som förvaringsstatus helblod ökade hastigare i koncentration av NH3 (figur 
4 och figur 5). Katten visade en koncentration av NH3 på 0 µmol/L vid 10 minuter 
(0,17 timmar) efter provtagning (0-provet). Vid förvaringsstatus helblod 1 timme 
resp. 6 timmar ökade koncentrationen av NH3 till 7 µmol/L resp. 76 µmol/L och som 
plasma 2 µmol/L resp. 19 µmol/L (figur 4 och bilaga II).  
Statistiska beräkningar på förvaringsstatus helblod under 10 minuter, 1 timme och 6 
timmar visade ett medelvärde ± SEM på 28 ± 24 µmol/L. Vid förvaring som plasma 
under samma tid erhölls ett medelvärde på 7 ± 6 µmol/L (figur 5).  
 

 
 
 
 
Liknande mönster som den 11-åriga hankatten sågs hos 5 av 7 katter med en stigande 
NH3-koncentration över tid upp till 6 timmar i både förvaringsstatus helblod och 
plasma. Det sågs även avvikande resultat hos 1 hona som visade samma och en 
sjunkande NH3-koncentration jämfört med tidigare mätt tidpunkt i förvaringsstatus 
helblod resp. plasma. En av hanarna visade ett resultat där NH3-koncentrationen mätt 
efter 1 timme sjunkit jämfört med analysen på provet vid 10 minuter (bilaga II). 
 
 

Figur 4. Ökning av NH3-koncentrationen över 
tid hos en 11-årig hankatt vid förvaringsstatus 
helblod och plasma. 

Figur 5. Medelvärde och SEM på 
analysresultaten av NH3-
koncentrationen vid 10 minuter 
(0,17 timmar), 1 timme och 6 
timmar efter provtagning. Prov 
från en 11-årig hankatt. 
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Undersökning av möjlig korrelation mellan kön och koncentration 
av NH3 
 
Resultatet visade att 4 av hanhundarna utmärker sig med ett högre ± SEM av NH3-
koncentrationen i förvaringsstatus plasma över tid (10 minuter, 1 timme och 6 
timmar) än övriga hundar (figur 6).  

 
 
 
Undersökning av möjlig korrelation mellan ålder och koncentration 
av NH3 
 
Resultatet visade att fyra 6-åringa hundar hade ett högre ± SEM på analysresultatet 
av NH3-koncentrationen i förvaringsstatus plasma över tid (10 minuter, 1 timme och 
6 timmar) än hundarna i övriga åldrar (figur 7). Ett r-värde på 0,05485 erhölls. 
 
 
 

Figur 6. Undersökning av möjlig korrelation mellan kön och NH3-
koncentration hos hundar, 10 hanar och 10 honor. Medelvärde ± SEM 
på analysresultatet av NH3-koncentrationen hos vardera individ i 
förvaringsstatus plasma vid 10 minuter, 1 timme och 6 timmar. 
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Kvalitetskontroll 
 
Den interna kvalitetskontrollen VetTrol Control visade 38 µmol/L. Avsatt godkänt 
värde är 36-138 µmol/L (11). 
 
 
 
DISKUSSION 
 
Syftet med studien var att utvärdera hur provresultatet påverkas av tiden, från 
provtagning till centrifugering och analys av koncentrationen av NH3 i plasma hos 
hund och katt.  
 
 
Resultat av studien 
 
Analys av 0-prover 
 
Resultatet i denna studie visade att ingen av de 20 hundarna och 7 katterna hade 
hyperammonemi eftersom ingen hade en NH3-koncentration över 98 µmol/L resp. 95 
µmol/L enligt Idexx referens för normal koncentration av NH3 i plasma.  
Om någon patient skulle visat sig ha hyperammonemi skulle man gått vidare med 
andra analyser och undersökningar för att ta reda på orsaken eftersom mätning av 

Figur 7. Undersökning av möjlig korrelation mellan ålder och NH3-
koncentration hos 20 hundar 1-12 år gamla. Medelvärde ± SEM på 
analysresultatet av NH3-koncentrationen hos vardera individ i 
förvaringsstatus plasma vid 10 minuter, 1 timme och 6 timmar, r= 0,05485. 
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NH3-koncentrationen i blod är så ospecifik (6). En gallsyrebelastning exempelvis kan 
ge en uppfattning om leverns funktion. Vid denna analys får patienten äta ett foder 
med ett specifikt fettinnehåll och sedan mäts gallsyrorna i blodet före och efter intag 
av fodret (6). Vid misstanke av PSS eller levertumör kan man gå vidare med ett 
ultraljud (6).  
 
 
 
Felkällor vid provtagning 
 
Det är viktigt att vid provtagning av NH3 ha vetskap om att djuret bör vara så 
avslappnat som möjligt, för muskler som är i anspänning kan orsaka en ökning av 
den venösa koncentrationen av NH3 (13). Denna ökning sker när muskelfibrerna 
förlitar sig på anaerob metabolism som sker vid hård muskelansträngning (14). 
Kosten visar sig också ha en bidragande roll till missvisande koncentration av NH3. 
Om patienten nyligen ätit en proteinrik måltid kan koncentrationen komma att öka på 
grund av metabolismen av proteiner i tarmkanalen (2).  
 
 
 
Jämförelse förvaringsstatus helblod och plasma 
 
Vid jämförelsen av förvaring av prover som fått stå i rumstemperatur i 1 timme eller 
mer, antingen med förvaringsstatus helblod eller plasma visade att proverna med 
förvaringsstatus helblod gav en mycket högre NH3-koncentration än plasma (figur 2 
och 4). I figur 3 och 5 med SEM på analysresultaten av NH3-koncentrationerna vid 
10 min, 1 timme och 6 timmar hos den 9-åriga tiken och den 11-åriga hankatten ses 
att spridningen är mycket stor, framförallt vid förvaringstatus helblod. Orsaken till 
den stora ökningen av koncentration av NH3 i förvaringsstatus helblod är troligen att 
erytrocyterna läckt ut NH3 i plasman, då dessa har en 2-3 gånger högre NH3-
koncentration än plasma (5). Läckaget från erytrocyterna kan inträffa redan inom 30 
minuter (10). Även större delen av proverna från både hund och katt med 
förvaringsstatus plasma gav en högre NH3-koncentration med tiden, dock inte en lika 
snabb ökning som helblod (figur 2 och 4). Med undantag av 4 hundar vars 
koncentration av NH3 visade sig vara opåverkad i upp till 6 timmar och de 4 hundar 
och 2 katter som visade samma eller sjunkande koncentration av NH3 jämfört med 
resultat vid tidigare analyserad tidpunkt (bilaga I och II).  
Den stigande plasmakoncentrationen berodde troligen på hydrolys av fria aminosyror 
i plasman, särskilt Gln med hjälp av enzymet GGT (9,13). I artikeln Preanalytical 
ammonia generation: a race with time but not with temperature, en studie utförd på 
humant blod påvisades att GGT-koncentrationen i plasman spelade roll vid ökning av 
koncentrationen NH3 (15). Prover med hög koncentration GGT visade en snabbare 
ökning av koncentration NH3 in vitro vid bestämda tidpunkter än prover med en låg 
koncentration av GGT (9,15).   
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Några av patienterna (4 hundar och 2 katter) visade en sjunkande koncentration av 
NH3 i provet som förvarades som plasma jämfört med tidigare analystillfälle. En 
felkälla som detta kan bero på är att alla tre analyserna (efter 10 min, 1 timme och 6 
timmar) togs från samma provrör. NH3 är en flyktig gas och vid öppnandet av 
provröret inför varje analys kan en del av NH3 läckt ut (10). Koncentrationen av NH3 
kan även komma att sjunka om inte provröret är korrekt fyllt eller korken ordentligt 
ditsatt (10). 
 
 
 
Analys av NH3-prover från externa laboratorier 
 
Finns det någon möjlighet för externa veterinärer och laboratorier att skicka prover 
till Anicura Kalmarsund för analys av NH3 utan att koncentrationen kommer att 
påverkas? Denna studie visar att det finns en stor risk att koncentrationen av NH3 
kommer att stiga redan efter 1 timme i rumstemperatur, även om provet är 
centrifugerat och skickas som plasma. Enligt en annan studie kan NH3-prover hålla 
längre om de förvaras som plasma och kyls ner till 4°C direkt efter provtagning och 
kan då vara stabila i maximalt 3 timmar. Ett annat alternativ är att frysa dem och 
frakta dem i det skicket. En studie utförd på häst visade att NH3-koncentrationen kan 
hållas stabil i upp till 21 dagar vid nerfryst prov (10). Men det krävs då resurser (bl.a. 
centrifug och material för nedfrysning) för att kunna göra detta. 
 
 
 
Andra möjliga samband i resultatet 
 
Kan andra samband ses i resultatet, korrelation mellan NH3-koncentration och kön 
eller ålder exempelvis? I diagrammet där hanhund och tik jämfördes sågs att 4 av 
hanhundarna stack ut lite med ett högre ± SEM av NH3-koncentrationen över tid än 
övriga hundar oberoende kön (figur 6). Om detta är slumpmässigt att hanhundar 
snabbare bildar NH3 i blodet in vitro, att det faktiskt finns ett samband mellan kön 
och NH3-koncentration över tid är svårt att säga. Eftersom det fanns så få prover så 
erhölls även begränsat med statistiskt material, vilket troligtvis inte gör denna 
undersökning rättvis.  
I jämförelsen mellan NH3-koncentrationen över tid och ålder sågs att hundarna vid 
en ålder på 6 år hade ett utstickande ± SEM på analysresultatet av NH3-
koncentrationen (figur 7). Nu inföll det sig även så att 6 år var den åldersgrupp som 
var vanligast och att 3 av dessa hundar tillhörde samma grupp hanhundar som visade 
högst värden i den förstnämnda jämförelsen mellan könen. Ett r-värde på 0,05485 
erhölls vid denna undersökning vilket säger att det inte finns någon korrelation 
mellan ålder och NH3-koncentration hos hundarna. Men även här hade det krävts 
mätningar på en större population för att kunna avgöra en rättvis koppling mellan 
ålder och koncentration av NH3 över tid.  
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Analysresultatets riktighet 
 
Det finns ingen garanti på att alla de erhållna analysresultaten vid analys av NH3-
koncentrationen i denna studie är rättvisande. Det finns en begränsning eftersom 
proverna bara analyserades en gång. Mycket kan hända under analysens gång, både 
när det gäller preanalytiska faktorer och under analys på instrumentet eftersom NH3 
är en problematisk analyt och väldigt instabil (10). Även att en godkänd 
kvalitetskontroll utfördes på instrumentet innan analys så finns det inga garantier på 
ett korrekt analysresultat. Detta då det finns så många faktorer som kan påverka (10). 
Ett alternativ för att verifiera analysresultatets riktighet skulle vara att analysera 
dubbel eller trippelprover vid varje analystillfälle och jämföra dessa resultat.  
 
För att verifiera spridningen på analysresultaten på instrumentet Catalyst Dx utfördes 
ett kontrollprov. Kontrollprovet var från en hund och plasma från detta prov 
analyserades 4 gånger efter varandra. Resultatet som erhölls vid NH3-analysen visade 
ett medelvärde på 13 µmol/L och en standardavvikelse på ca ± 3 µmol/L. 
 
Vid analys av 0-provet (10 minuter efter provtagning) visade många patienter både 
hund och katt ett värde på 0 µmol/L. Detta är underligt eftersom en normal 
koncentration av NH3 i plasma hos hund ligger mellan 26-70 µmol/L och 17-59 
µmol/L hos katt (6). Vad kan detta bero på? Är metoden inte tillräckligt känslig? 
Enligt Mikael Tarvainen på Idexx laboratories customer support (2016-03-14) så är 
det linjära intervallet på Catalyst Dx 0-950 µmol/L. Detektion av låga NH3-
koncentrationer borde då vara fullt möjlig.  
 
PocketChem BA Blood ammonia analyzer (Woodley laboratory diagnostics, 
Horwich, England) är ett instrument specificerat för just analys av NH3 i blod som 
nyligen köpts in till laboratoriet. Vid analys av NH3-koncentrationen i blod från 
samma patienter som på Catalyst Dx visades högre värden, koncentrationer mellan 
13-81 µmol/L hos hundarna och 14-19 µmol/L hos katterna. Detta instrument har 
inte tagits i bruk ännu men det hade varit en intressant studie att jämföra resultaten 
vid analys av NH3 mellan instrumenten.  
 
 
 
Val av tid för centrifugering och analys 
 
I studien användes tidpunkterna för centrifugering och analys 10 minuter, 1 timme 
och 6 timmar efter provtagning, varför? 
Den avsatta tiden för analys av NH3-koncentrationen på Catalyst Dx är inom 15 
minuter efter provtagning (11). Man vill utföra analysen så snabbt som möjligt men 
måste också räkna in tiden det tar för provet att komma till laboratoriet för analys. Då 
provtagning utförs i andra lokaler och provet ska hinna nå fram till laboratoriet, tiden 
för centrifugering och analys valdes då vid 10 minuter efter provtagning. 
Centrifugering och analys av dessa prover skulle ta ca 12 minuter. För att det inte 
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skulle bli för kort om tid mellan första och andra analys valdes centrifugering och 
analys 1 timme efter provtagning.  
Det långa tidsspannet på 6 timmar innan centrifugering och analys valdes för att det 
skulle kunna representera den tid det skulle ta för en extern veterinär att transportera 
prover till Anicura Kalmarsunds laboratorium. Men även för att öppettiderna på 
laboratoriet är begränsade till 07.00-18.00. Då proverna lämnades in löpande under 
dagen skulle det finnas några timmars tidsmarginal för att så många prover som 
möjligt skulle kunna vara med i studien. 
 
 
 
Kontroller och kvalitetssäkring 
 
Varje månad utförs en rengöring av Catalyst Dx yttre och inre komponenter, bl.a. 
provkarusell, optikfönster och provhållare. Efter varje rengöring utförs en intern 
kvalitetskontroll (Idexx VetTrol* Control) som analyseras på samma vis som vanliga 
patientprover. Detta för att verifiera integriteten på analystillbehör och instrumentets 
funktion (11). Det utförs även fyra gånger årsvis en extern kvalitetskontroll på 
instrumentet genom Veterinary laboratory association Quality Assurance program 
(VLA) (Charlottetown, Kanada). VLA är ett program anpassat för 
veterinärlaboratorier som genom att jämföra analysresultat från flera olika 
laboratorier kan erbjuda en tjänst som återger huruvida analysen på det egna 
instrumentet ligger inom ett konfidensintervall (16). Dock så finns det ingen extern 
kontroll på just NH3 eftersom denna analyt var för svår att hantera enligt Nancy 
Ingalls på VLA Quality Assurance System (Charlottetown, Kanada. 2016-02-25). 
 
På Catalyst Dx finns det preanalytiska moment som måste respekteras och 
kontrolleras. Analysbrickan måste användas inom 5 minuter efter öppnandet av 
omslutande folieförpackning, den ska även placeras först i avsatt hållare om fler 
analyser än NH3 ska utföras på samma prov (11). Provet måste kontrolleras så att inte 
hemolys förekommer, detta kan annars ge en förhöjd koncentration av NH3 (11). 
Skräpbehållaren på instrumentet bör vara tömd inför varje analys av NH3, eftersom 
NH3 från tidigare utförda analyser kan interferera med analysresultatet (11). 
Likaså den mängd NH3 som finns i analysmiljön (luft, vatten etc.) kan interferera och 
orsaka ett falskt högre värde (10). Därför ska rengöringsmedel och andra lösningar 
innehållande NH3 undvikas i laboratoriemiljön (11). 
 
 
Analys ska utföras av kvalificerad personal som kan kritiskt granska resultat som 
erhålls och kunna säkerställa att analysen utförs på ett korrekt sätt för att erhålla ett 
rättvisande resultat (17,18).  
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Etik 
 
De som jobbar inom djurhälsovård har etiska regler att förhålla sig till i sitt 
yrkesutövande bl.a. tystnadsplikt, behörighet och yrkeskompetens. Tystnadsplikten 
innebär att personal som arbetar inom djurhälsovård inte får delge information eller 
bilder på sina patienter eller kunder för obehöriga (12). 
 
 
 
Slutsats 
 
Slutsats av resultatet i denna studie är att blodprover som inte centrifugeras och 
analyseras inom avsatt tid (15 minuter) kan komma att påverkas med en ökning av 
koncentrationen av NH3 vid förvaring i rumstemperatur.  
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Bilaga I: Provresultat hund 
 
Analysresultat av NH3-koncentrationen vid 10 minuter, 1 timme och 6 timmar hos 
hund, 10 tikar och 10 hanar i blandade åldrar. Proverna förvarades antingen som 
helblod eller plasma innan analys. 
 
HUND	  

	   	   	   	   	  Patientprov	   Ålder/kön	   Förvaringsstatus	   10	  min	   1	  timme	   6	  timmar	  
	  	   	  	   	  	   (μmol/L)	   (μmol/L)	   (μmol/L)	  

1	   10	  år,	  hane	   Helblod	   0	   22	   85	  
	  	   	  	   Plasma	   0	   13	   2	  
2	   8	  år,	  tik	  	   Helblod	   0	   20	   217	  
	  	  

	  
Plasma	   0	   0	   13	  

3	   12	  år,	  hane	   Helblod	   0	   57	   260	  
	  	   	  	   Plasma	   0	   5	   31	  
4	   9	  år,	  hane	   Helblod	   0	   10	   140	  
	  	  

	  
Plasma	   0	   0	   7	  

5	   10	  år,	  tik	   Helblod	   3	   60	   212	  
	  	   	  	   Plasma	   3	   9	   23	  
6	   7	  år	  tik	   Helblod	   6	   30	   123	  
	  	  

	  
Plasma	   6	   12	   24	  

7	   9	  år,	  tik	   Helblod	   0	   23	   94	  
	  	   	  	   Plasma	   0	   9	   11	  
8	   12	  år,	  tik	   Helblod	   0	   0	   55	  
	  	  

	  
Plasma	   0	   0	   0	  

9	   6	  år,	  tik	   Helblod	   0	   7	   107	  
	  	   	  	   Plasma	   0	   10	   5	  
10	   6	  år,	  hane	   Helblod	   21	   85	   299	  
	  	  

	  
Plasma	   21	   29	   78	  

11	   5	  år,	  hane	   Helblod	   0	   34	   141	  
	  	   	  	   Plasma	   0	   0	   0	  
12	   2	  år,	  tik	   Helblod	   0	   29	   172	  
	  	  

	  
Plasma	   0	   0	   11	  

13	   8	  år,	  hane	   Helblod	   1	   16	   203	  
	  	   	  	   Plasma	   1	   0	   6	  
14	   2	  år,	  hane	   Helblod	   0	   0	   52	  
	  	  

	  
Plasma	   0	   0	   0	  

15	   6	  år,	  hane	   Helblod	   0	   14	   139	  
	  	   	  	   Plasma	   0	   6	   67	  
16	   6	  år,	  hane	   Helblod	   0	   3	   125	  
	  	  

	  
Plasma	   0	   0	   52	  

17	   6	  år,	  hane	   Helblod	   0	   6	   91	  
	  	   	  	   Plasma	   0	   0	   87	  
18	   1	  år,	  tik	   Helblod	   0	   10	   172	  
	  	  

	  
Plasma	   0	   0	   2	  

19	   2	  år,	  tik	   Helblod	   0	   36	   164	  
	  	   	  	   Plasma	   0	   28	   14	  
20	   1	  år,	  tik	   Helblod	   0	   34	   118	  
	  	   	  	   Plasma	   0	   0	   0	  
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Bilaga II: Provresultat katt 
 
Analysresultat av NH3-koncentrationen vid 10 minuter, 1 timme och 6 timmar hos 
katt, 5 hanar och 2 honor i blandade åldrar. Proverna förvarades antingen som 
helblod eller plasma innan analys. 
 
KATT	  

	   	   	   	   	  Patientprov	   Ålder/kön	   Förvaringsstatus	   10	  min	   1	  timme	   6	  timmar	  
	  	   	  	   	  	   (μmol/L)	   (μmol/L)	   (μmol/L)	  

1	   4	  år,	  hane	  
Helblod	   58	   80	   133	  
Plasma	   58	   52	   118	  

2	   11	  år,	  hane	  
Helblod	   0	   12	   59	  
Plasma	   0	   14	   47	  

3	   11	  år,	  hane	  
Helblod	   0	   7	   76	  
Plasma	   0	   2	   19	  

4	   1	  år,	  hona	  
Helblod	   6	   6	   52	  
Plasma	   6	   0	   37	  

5	   8	  år,	  hona	  
Helblod	   0	   0	   73	  
Plasma	   0	   6	   20	  

6	   13	  år,	  hane	  
Helblod	   0	   0	   40	  
Plasma	   0	   0	   8	  

7	   7	  år,	  hane	  
Helblod	   0	   0	   62	  
Plasma	   0	   0	   19	  
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