
HUSLABin tutkimustiedotteet julkaistaan osoitteessa
http://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/tutkimustiedotteet/
Samasta osoitteesta voi tilata uusista tiedotteista
ilmoittavan sähköposti-ilmoituksen tai RSS-syötteen. Sivu 1/2

TUTKIMUSTIEDOTE 2016:77
HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 23.11.2016
Kliininen kemia ja hematologia

Virtsan Huumeseulonnan, 4221 U -Huum-O määritysmenetelmä muuttuu 30.11.2016
alkaen

Tutkimukset 4221

8560

20718

U -Huum-O

U -Huum-Su

U -Huum-PS

U -Huumeseulonta, kvalitatiivinen

U -Huumeseulonta, suppea, kvalitatiivinen

U -Huumeseula PS (erikseen sovittujen yksiköiden käy-
tössä)

Osatutkimukset U -Amfet-O, U -Bendi-O, U -Bupre-O, U -Canna-O, U -Koka-O, U -Krea, U -
Metad-O, U -Ominp-H, U -Opiaa-O ja U -pH-Huu

Johdanto Analysaattorivaihdoksen vuoksi määritysmenetelmä muuttuu

Asia Huumeseulonnan määritysmenetelmä vaihtuu 30.11.2016. Kaikkien osatutkimus-
ten herkkyyksissä tapahtuu muutoksia, mutta positiivisen tuloksen raja-arvot pysy-
vät pääpiirteissään samoina. Suurin muutos koskee bentsodiatsepiineja, joissa uu-
den menetelmän nimellinen raja-arvo (200 ng/ml) perustuu oksatsepaamipitoisuu-
teen, ja aikaisemman menetelmän raja-arvo (100 ng/ml) perustui nordiatsepaamiin.
Uusi menetelmä on aiempaa epäherkempi esimerkiksi osoittamaan oksatsepaamia
virtsasta, mutta saattaa olla aiempaa herkempi osoittamaan joitakin muita bentso-
diatsepiineja. Yksilötasolla, ja erityisesti bentsodiatsepiinien, opiaattien ja kanna-
biksen kohdalla, positiivisen tuloksen raja-arvo voi näin ollen poiketa vanhasta me-
netelmästä riippuen siitä, mitä ko. ryhmien aineita näyte sisältää. Näin ollen tulok-
set eivät ole täysin vertailukelpoisia vanhaan menetelmään verrattuna.

Muutos ei koske päivystyskäyttöön tarkoitettua kvalitatiivista virtsan Huumepika-
seula -tutkimusta, 8062 U -Huseula, joka tehdään jatkossakin vieritestimäärityk-
senä.

Menetelmä Fotometrinen, immunokemiallinen. Akkreditoitu menetelmä.

Määritysmenetelmänä on fotometrisesti mitattava immunokemiallinen reaktio,
jossa yksittäiset huumausaineet mitataan kvantitatiivisesti, mutta vastatataan kvali-
tatiivisesti. Asetettujen raja-arvojen (engl. cut-off value) perusteella vastauksena
annetaan NEGAT, POSIT tai, mikäli pitoisuus on raja-arvon läheisydessä, RAJA-
LÖYDÖS.

Yhteyshenkilöt lääkäri Janne Backman, janne.backman hus.fi, 050 428 0997 ja kemisti Mia
Sneck, mia.sneck hus.fi, 050 427 1548
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