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P/S-CK 
Kreatinkinas  
Laboratoriemedicin Ackrediterad 

Provtagningsmaterial 
Provkärl 

 

  

 Li-heparin med gel   

Provtagningsetikett LJUSGRÖN   

Fyllnadsvolym (mL) 3,5   

Art.nr. (Inköpsportalen) 5023624   

Remiss 

Beställs elektroniskt i Cosmic.  
Kan även beställas på pappersremiss Rutin och Jour. Skrivs ut från sidan Remisser. 

Remissuppgifter 

Generella remissuppgifter, se Krav på remissuppgifter i Provtagning – Allmänna anvisningar. 

Provtagning 

3,5 mL Ljusgrön propp med gel (LH Lithium Heparin Sep) 
3,5 mL Guldgul propp med gel (Z Serum Sep Clot Sep Activator). 
I undantagsfall används MiniCollect Li-heparin med gel, minsta provmängd 300L. 

Provhantering 

Vid längre förvaring pipetteras plasma över i sekundärrör 5mL 75x13mm.  
Analys utförs på Laboratoriet klinisk kemi Centralsjukhuset Karlstad. 

Förvaring och transport 

Gelrör kan förvaras centrifugerat 24 timmar i rumstemperatur eller 48 timmar i kyl.  
Avpipetterad plasma kan förvaras 7 dygn i kyl. 
Långtidsförvaring sker i frys (-20°C). 

Förväntad svarstid 

Analyseras akut, dygnet runt. 

Tolkningsstöd 

Referensintervall: 
Män 18–50 år:   0,80 - 6,7 µkat/L 
Män: >50 år:  0,70 - 4,7 µkat/L 
Kvinnor:  0,60 - 3,5 µkat/L 

Källa: Referensintervall enligt NORIP. 

Indikation och medicinsk bakgrund 

Vid diagnostik och uppföljning av muskulära sjukdomar. 

Kreatinkinas (CK) är ett enzym som är viktigt fram för allt för muskelcellers energiomsättning. CK består av två 
subenheter: M (muscle) och/eller B (brain). Dessa isoenzymer (MM, MB, BB) förekommer i olika förhållanden i 
olika vävnader, i hjärtat utgör till exempel CK-MB ca 20%, av den totala mängden CK, medan det i 
skelettmuskulaturen endast utgör några få procent. Detta innebär därför att CK-MB är en mer specifik markör än 
total-CK för hjärtmuskelskada, vilket dock är av närmast historiskt intresse sedan troponinerna blivit 
standardmetod för diagnostik av myokardskada. 

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Analysportal/Remisser-/Klinisk-kemi/
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CK-aktiviteten i serum härrör till mer än 90% från skelettmuskulaturen (CK-MM), varför analysen kan användas 
som markör för olika muskelsjukdomar. Vid till exempel Duchennes muskeldystrofi gäller att serumaktiviteten är 
som störst vid spädbarnsåren upp till 7–10-års ålder. Ökningen kan här komma långt innan kliniska symtom 
debuterar. Nivåerna sjunker med ökad ålder, då den funktionella muskelmassan sjunker med 
sjukdomsprogressen. Ökade värden ses även vid virala myositer, polymyosit och liknande muskelsjukdomar. 

Däremot, vid neurogena muskelsjukdomar som till exempel myastenia gravis, MS, poliomyelit och parkinsonism är 
CK-värdena normala. 

Förhöjda CK-värden ses vid: 
- Duchennes muskeldystrofi och andra muskeldystrofier. 
- Virala myositer, polymyosit och liknande 
- Myokardischemi, myokardit 
- Svår hjärnskada 
- Infektioner med skelettmuskelpåverkan, till exempel influensa och sepsis 

Kraftigt förhöjda värden kan ses vid 
- Akut rhabdomyolys (på grund av krosskador, muskulär infarkt, nekros med flera orsaker) 
- Olycksfall, operationer, förlossning 

NPU-kod 

NPU01796 Plasma—Kreatinkinas;katalytisk koncentration(37ºC;procedur) 

Övrigt 

 

Endast för laboratoriet 

Beställs med analyskod: CK 
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