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TUTKIMUSTIEDOTE 2017:15
HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 2.3.2017
Kliininen kemia ja hematologia

Immunosuppressiivisten lääkeaineiden uusien massaspektrometristen
määritysmenetelmien käyttö rinnan nykyisten menetelmien kanssa on mahdollista

Tutkimukset 21262

3606

21622

4360

21623

8840

21624

20259

B -CyA-MS

B -CyA

B -TacroMS

B -Tacro

B -SiroMS

B -Sirolim

B -EveroMS

B -Everoli

B -Siklosporiini A, massaspektrometrinen

B -Siklosporiini A

B -Takrolimuusi, massaspektrometrinen

B -Takrolimuusi

B -Sirolimuusi, massaspektrometrinen

B -Sirolimuusi

B -Everolimuusi, massaspektrometrinen

B -Everolimuusi

Asia Uudet massaspektrometriset immunosuppressiivisten lääkeaineiden tutkimukset
tilattavissa rinnan nykisten tutkimusten kanssa.

Johdanto HUSLAB Erikoiskemian laboratorio ottaa käyttöön nestekromatografia-tandem-
massaspektrometriaan (LC-MS/MS) perustuvat immunosuppressiivisten lääkeai-
neiden pitoisuusmääritykset toukokuussa 2017. Käyttöönotosta tiedotetaan myö-
hemmin uudestaan. Vastataksemme asiakastarpeeseen tarjoamme nyt mahdolli-
suutta tilata B -Siklosporiini A, B -Takrolimuusi, B -Sirolimuusi ja B -Everolimuusi
–tutkimusten lisäksi vastaavan lääkeainepitoisuusmittauksen uudella LC-MS/MS –
menetelmällä (B -CyA-MS, B -TacroMS, B -SiroMS ja B -EveroMS) ilman erillistä
korvausta 1.5.2017 asti. Massaspektrometrisia analyysejä tehdään vain arkipäivisin
ja vastausviive voi olla kaksi päivää 1.5.2017 asti. Sen jälkeen analyysejä tehdään
päivittäin.

Näyte EDTA-putki 5/3 ml

Vähintään 1 ml EDTA-verta, lapset vähintään 350 µl. Kokoveri säilyy 1 vrk huo-
neenlämmössä ja 1 viikon jääkaapissa.

Menetelmä Uudet menetelmät B -CyA-MS (21262), B -TacroMS (21622), B -SiroMS (21623)
ja B -EveroMS (21624) ovat massaspektrometrisia. Nykyiset B -CyA (3606), B -
Tacro (4360)  ja B -Sirolim (8840) -menetelmät ovat immunokemiluminometrisiä,
B -Everoli (20259) on massaspektrometrinen alihankintatutkimus.
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Suorituskyky Immunometristen menetelmien tulostaso on korkeampi kuin LC-MS/MS –mene-
telmien. Kliinisillä näytteillä mitattuna ero on keskimäärin
24% siklosporiini A:lla (n = 565)
20% takrolimuusilla (n = 398) ja
28% sirolimuusilla (n = 35).

Vertailussa on mukana kaikkia HUSLABiin lähetettyjä potilasnäytteitä (aikuisten
ja lasten) HUSista ja HUSin ulkopuolelta. Uudet massaspektrometriset menetelmät
ovat spesifisempiä kuin immunometriset menetelmät, jotka saattavat mitata virheel-
lisen korkeita pitoisuuksia johtuen ristireaktioista lääkeainemetaboliittien ja mui-
den häiritsevien tekijöiden kanssa.

Viitteet Pohanka A et al. Clin. Biochem. 2016;49:1024-31.
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