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Stofskiftesygdomme hos malke-
køer resulterer i ganske betydelige
tab i form af øget arbejde, tidlig
udskiftning af køer og øgede
behandlingsomkostninger.

Erkendes problemerne med
subkliniske sygdomme hurtigt, og
stilles der en korrekt diagnose på
syge dyr, er der mange ressourcer
at spare, ligesom dyrenes velfærd
og produktion bliver væsentligt
forbedret.

Besætninger bliver større og
større, og landmanden skal passe
og overvåge et væsentligt større
antal dyr. Der er derfor et stigende
behov for optimering af metoder/
strategier, som kan udpege risiko-
køer og kan stille en sikker diag-
nose på syge dyr – og her kan
blodprøver potentielt være
“af værdi”.

Muligheden for at analysere
udvalgte blodparametre  “i felten”
vil øge sikkerheden i diagnostice-
ringen af stofskiftesygdomme og
fysiologisk ubalance hos malke-
køer. Hidtil har dyrlæger primært

benyttet forskellige sticks til semi-
kvantitativ måling på mælk, urin,
og blod. Kvantitative og ofte mere
sikre resultater kan opnås ved for-
skellige vådkemiske analyser af
blodprøver. Dette betyder, at blod-
prøven først skal transporteres til
egen klinik eller sendes til  et
større laboratorium til analyse.

Resultaterne er således ikke
tilgængelige umiddelbart efter, at
blodprøven er udtaget, og derfor
ikke relevant i forbindelse med
akut behandling af dyrene.

Nyt analyseapparat
For få år siden blev PalmLabTM
Portable Chemistry Analyzer (PL)
apparatet introduceret i USA. PL
er et lille batteridrevet analyse-
apparat (vægt: 470 g., mål: 23 cm
lang,  8,5 cm bred, 5 cm høj), der
gør det muligt at foretage analyser
af prøver  “on-site” med maksi-
mum 30 min. analysetid. PL er et
analyseapparat baseret på filter-
fotometer teknologi, der gør ap-

paratet egnet til en lang række ko-
lorimetriske analyser. PL-appara-
tet er angivet til at kunne foretage
28 forskellige analyser i enten
kolostrum, serum eller plasma
(mineraler, metabolitter, enzymer
og IgG).

Typiske stofskifterelaterede
sygdomme, såvel kliniske som
subkliniske, hos malkekøer i tidlig
laktation er ketose, fedtlever og
mælkefeber. Relevante blodpara-
metre for disse sygdomme er frie
fedtsyrer (NEFA), aspartat amino
transferase (ASAT), β-hydroxybu-
tyrat (BOHB), glukose og kalcium.
Forud for anvendelse af et måleud-
styr er det dog vigtigt, at man ken-
der apparatets målesikkerhed mv.

Formålet med denne Grøn Vi-
den er derfor at sammenligne re-
sultater målt med en gennemtestet
Autoanalyser og PL-apparatet
samt evaluere nøjagtigheden af
PL-apparatet for nogle centrale
parametre.

Metoder

I kvægbesætningen på Forsk-
ningscenter Foulum blev der
udvalgt 10 køer fra hhv. gold-
perioden, tidlig laktation og
midtlaktationen samt 5 køer
i tidlig laktation med høje plas-
maværdier for NEFA (>1 mmol
NEFA/l). Der blev udtaget 20 ml
blod fra de enkelte køer i vaccu-
tainere stabiliseret med Naheparin.
Inden for en 1/2 time efter prøve-
udtagningen blev prøverne cen-
trifugeret i 20 min. ved 2000g og
4 ºC. Efterfølgende blev plasmaet
afpipetteret og opbevaret ved
-20 ºC,  indtil analyserne blev
gennemført. Plasmaprøverne
blev analyseret i triplikater på
hhv. PL-apparatet samt en Auto-
analyser (OpeRATM Chemistry
System, Bayer Cooperation).
Analyserne på Autoanalyseren
er gennemført efter kendte og
validerede metoder (OpeRATM

Chemistry System, Bayer Coope-
ration) samt metoder udviklet
i Afd. for Husdyrsundhed og
Velfærd.

Plasma blev analyseret
for ASAT, BOHB, kalcium, glu-
kose  og NEFA efter forskrift fra
PalmLabTM, og procedurerne
er kort beskrevet i det følgende.

Resultater og diskussion

PL-apparatet er nemt at anvende
og kræver ingen speciel installe-
ring, justering eller tilvænning.
Imidlertid er det dog væsentligt at
bemærke, at analyserne tager tid
at udføre. Hvis f.eks. en plasma-
prøve skal analyseres for alle 5
parametre, vil det omfatte mindst
1 times analysearbejde. Som ek-
sempel tager NEFA analysen i alt
mindst 25 min. for en enkelt be-
stemmelse, og desuden kræves
det, at prøverne kan inkuberes
ved 37 ºC (vandbad). Endvidere
kan analyserne for NEFA, BOHB,
glukose og ASAT kun foretages
på plasma, hvilket betyder, at
prøverne skal centrifugeres.

Resultatet af plasmaanalyserne
foretaget på Autoanalyseren og
PL-apparatet er vist i Tabel 1. PL-
apparatet målte 16%, 25%, 4% og
55% højere værdier for hhv.
NEFA, BOHB, glukose og ASAT
end de tilsvarende analyser fore-
taget på Autoanalyseren. Modsat

målte PL-apparatet 20% lavere
værdier for kalcium end Auto-
analyseren.

Af Figur 1 fremgår det, at for-
skellene mellem PL-apparatet og
Autoanalyseren ikke afhænger af,
om koncentrationerne i plasma-
prøverne er høje eller lave. At for-
skellige analyseapparater viser for-
skellige værdier på samme prøver
er ikke ualmindeligt, men forskel-
len mellem analyserne for NEFA,
BOHB, Ca og ASAT synes dog at
være meget store. Da forskellen i
værdierne er forholdsvis systema-
tiske, må PL-apparatet anses for
at kunne anvendes, når blot der
tages højde for den systematiske
fejl. En brugbar måde at korrigere
PL-apparatet for systematiske fejl
er ved at teste apparatet mod
kendte standarder og beregne en
korrektionsfaktor. Det må tilrådes
jævnligt at teste PL-apparatet som
en generel kvalitetssikring af ana-
lyseresultaterne.

Den tilfældige variation, ud-
trykt som variationskoefficient,

på gentagne målinger af samme
plasmaprøve, var på mellem 6,0%
og 10,2% afhængig af analyse for
PL-apparatet og mellem 1,7% og
2,3% for Autoanalyseren. For at
være sikker på, at analyserne fra
PL-apparatet viser en  “sand
værdi”, må det derfor tilrådes,
at der anvendes dobbeltbestem-
melser.

PL-apparatet er ikke egnet til
forskningsprojekter pga. en for
stor usikkerhed og et for stort
tidsforbrug. Men for en konstate-
ring af om analyseparametrene
har et højt eller et lavt  niveau
“i felten”, synes PL-apparatet at
være anvendeligt.

For at opnå sikre resultater er
det væsentligt, at alle forskrifter
følges, og specielt de anførte inku-
beringstider er vigtige. Vi testede
således PL-apparatet for følsom-
heden over for tidsforskydning i
inkuberingstid for hovedparten
af analyserne og fandt således
udsving på op til 100%, hvis
prøverne inkuberede i 0,5 min.
mere, end forskriften anbefalede.

Kalcium
25 µl plasma blev afpipetteret i
3 prøverør indeholdende reagens.
Prøven blev inkuberet i 1 min. ved
ca. 22 ºC, hvorefter koncentratio-
nen blev aflæst i PL.

Glukose
10 µl plasma blev afpipetteret i
3 prøverør indeholdende reagens.
Prøven blev inkuberet i 10 min.
ved ca. 22 ºC, hvorefter koncen-
trationen blev aflæst i PL.

BOHB
100 µl reagens A samt 25 µl rea-
gens B blev tilsat 3 prøverør. Der-
efter blev der tilsat 25 µl plasma.
Prøven blev inkuberet i 10 min.
ved ca. 22 ºC, hvorefter koncen-
trationen blev aflæst i PL.

ASAT
100 µl plasma blev afpipetteret i
3 prøverør indeholdende reagens.
Efter inkubering i 5 min. ved ca.
22 ºC blev prøverne tilsat 6 dråber
farvereagens med samme tids-
interval som plasma, hvorefter
glassene blev rystet og inkuberet i
endnu 5 min. før koncentrationen
blev aflæst i PL.

NEFA
Reagens A og B blev opløst som
beskrevet i forskriften. 3 prøverør

blev anbragt i vandbad ved 37 ºC
i ca. 5 min. og tilsat 250 µl reagens
A. Derefter blev der tilsat 50 µl
plasma. Prøverne blev inkuberet i
15 min. ved 37 ºC. Herefter blev
der tilsat 500 µl reagens B, hvor-
efter prøverne blev inkuberet i
yderligere 5 min. ved 37 ºC, inden
koncentrationen blev aflæst i PL.

For alle analyser gælder, at de
i manualen anførte tider og mæng-
der blev nøje overholdt samt at
glassene er vendt/rystet i forbin-
delse med iblanding af reagenser
og plasma som anført i manualen.

Analyserne af glukose, kal-
cium, NEFA og BOHB på Auto-
analyseren er foretaget som be-
skrevet af Mashek et al. (Domestic
Animal Endocrinology 21, 2001,
169-185) og analysen af ASAT er
foretaget efter standard forskrifter
fra Technicon RA Systems (Bayer
Corporation, Tarrytown, NY, USA).

Analyseresultaterne er stati-
stisk behandlet i SAS vha. proce-
duren Mixed med ko inden for
laktationstrin som tilfældig effekt
og laktationstrin som systematisk
effekt. På basis af residual-varia-
tionen er der beregnet en varia-
tionskoefficient (CV, %), der er et
mål for den tilfældige variation
mellem gentagne målinger  på
samme plasmaprøve.

Analyseapparat

Autoanalyser

PalmLab

Type NEFA
(mmol/l)

n=35

BOHB
(mmol/l)

n=30

Glukose
(mmol/l)

n=35

Ca
(mmol/l)

n=30

ASAT
(U/l)
n=30

Gns.
CV, i %

Gns.
CV, i %

0,38
2,1

0,44
6,2

0,88
1,7

1,10
8,2

3,29
2,2

3,41
10,2

2,65
1,7

2,12
6,0

93,2
2,3

144,0
7,5

Tabel 1. Gennemsnit og tilfældig variation (CV) på plasmaprøver målt på Autoanalyser og på PalmLab-apparatet
(30-35 køer med 3 gentagelser)
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Mulighed for kvantitativ analyse
af kvægplasma “i felten“
Analyse af frie fedtsyrer, β-hydroxybutyrat, glukose,
kalcium og aspartat aminotransferase
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Konklusion
• Et lille håndholdt analyseapparat,

PalmLabTM Portable Chemistry
Analyser, kan anvendes ude i
kvægbesætninger til analyse
af bl.a. NEFA, BOHB, glukose,
Ca og ASAT i kvægplasma.

• For at opnå en rimelig sikker-
hed i analyserne på PalmLabTM
Portable Chemistry Analyser, må
det tilrådes at foretage dobbelt-
bestemmelser på plasmaprøver
samt teste apparatet mod kendte
standarder for at sikre sig, at PL-
apparatet viser  “sande værdier”.

• PalmLabTM Portable Chemistry
Analyser er nemt at anvende,
men behovet for centrifugering
og tidsforbruget til gennemfø-
relse af analyserne vil givetvis
begrænse dyrlægernes anven-
delse af PL-apparatet  “i felten”.

Figur 1. Sammenligning af analyser
foretaget på Autoanalyseren og PalmLab
apparatet (•: gennemsnit af triplikater;
stiplet linie: regressionslinien mellem
PalmLab og Autoanalyser; fuldt optruk-
ken linie: Y = X)

Anerkendelser
PL-apparatet og reagenser er stillet til rådighed af
Jørgen Kruuse A/S. Laboranterne Jens Balslev Clausen
og Lene Niklassen har  udført hovedparten af analyserne
på PL-apparatet og Autoanalyseren.


