
O Thermo Scientific™ Cascadion™ SM Immunosuppressants 
Panel é o primeiro ensaio por LC-MS/MS com medicamentos 
imunossupressores a ser disponibilizado num analisador 
de acesso aleatório fácil de utilizar. O ensaio mede apenas 
os medicamentos bioativos e apresenta resultados 
individuais ao operador. 
Não é necessário o manuseamento offline de amostras. O 
Cascadion SM Clinical Analyzer realiza automaticamente 
todos os processos de pré-tratamento necessários, pelo 
que não são necessárias técnicas ou conhecimentos 
especializados. Após uma breve formação, qualquer 
elemento do pessoal de laboratório pode utilizar o analisador.

O Cascadion SM Immunosuppressants Panel é o 

primeiro ensaio por LC-MS/MS com medicamentos 

imunossupressores a ser executado num analisador 

clínico de acesso aleatório fácil de utilizar. O 

ensaio maximiza a precisão ao medir apenas os 

medicamentos encomendados para a amostra e ao 

excluir os metabolitos inativos. 

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO Cascadion™ SM Immunosuppressant Panel Assay

Maximizar a precisão com o ensaio por LC-MS/MS 
com medicamentos imunossupressores

Os medicamentos imunossupressores estão geralmente 
associados ao transplante de órgãos, mas também são 
utilizados para tratar doenças autoimunes, tais como a 
artrite reumatoide ou a esclerose múltipla1. Alguns são, 
igualmente, utilizados na terapia do cancro2.
Os medicamentos imunossupressores atuam por inibição 
de um ou mais passos na via de ativação das células T, 
geralmente interleucina-2 (IL-2) (sirolimo, everolimo)3 
ou calcineurina (ciclosporina, tacrolimo)4.  Isto inibe o 
desenvolvimento de reações de enxerto contra hospedeiro 
(GVH) (normalmente referidas como rejeição de 
transplante); por outro lado, também deixa o paciente mais 
vulnerável a doenças e infeções comuns5.  A monitorização 
do nível de medicamentos imunossupressores é essencial 
para prevenir problemas de GVH e permitir ao paciente 
viver uma vida razoavelmente normal.  
Uma questão a ter em conta no teste de imunossupressão 
é que a absorção da medicação dependerá de 
vários fatores, tais como a dieta e a toma de outros 
medicamentos6. Por conseguinte, poderá haver uma 
diferença de 8 vezes no nível mínimo de um medicamento 
imunossupressor, mesmo que o paciente esteja a cumprir 
o regime de dosagem7.
Outra questão a ter em conta no teste consiste no 
facto de ser possível combinar os medicamentos para 
proporcionar proteção ao transplante e evitar efeitos 
colaterais indesejáveis8. Qualquer método de teste tem 
de ser capaz de detetar e diferenciar com precisão vários 
medicamentos.
O imunoensaio é mais utilizado para a monitorização 
terapêutica de medicamentos imunossupressores, 
uma vez que os métodos são facilmente integrados 
em fluxos de trabalho laboratoriais gerais. Contudo, 
outros medicamentos ou suplementos e metabolitos 
medicamentosos também podem reagir num 
imunoensaio, causando uma superestimação dos níveis de 
medicamentos9. A cromatografia líquida/espectroscopia 
de massa em tandem (LC-MS/MS) é muito mais precisa, 
mas requer, historicamente, uma preparação extensiva e 
conhecimentos técnicos.

Painel de teste pronto a utilizar para ciclosporina A, everolimo, sirolimo e tacrolimo
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Ciclosporina A Tacrolimo Everolimo Sirolimo

Intervalo de medição analítica  
(ng/ml)

8,5 – 920 0,85 – 34,5 0,85 – 34,5 0,85 – 34,5

Material da amostra
Sangue total 

humano
Sangue total 

humano
Sangue total 

humano
Sangue total 

humano

Frequência de calibração 30 dias 30 dias 30 dias 30 dias

Estabilidade de norma interna 
integrada

30 dias 30 dias 30 dias 30 dias

Vantagens

•  Não é necessário pré-tratamento

•  Amostragem automatizada de tubos de colheita primária 

•  Todos os materiais de ensaio prontos a utilizar são fornecidos pela Thermo Fisher Scientific

•  Sem interferência dos metabolitos

•   Resultados consistentes em todos os laboratórios que utilizam o Cascadion SM Clinical Analyzer e o Cascadion  
SM Immunosuppressants Panel

Sem pré-tratamento 

A formulação da norma interna inclui materiais que causam a precipitação de proteínas, bem como a lise de células 
sanguíneas em amostras de sangue total. Isto elimina a necessidade de pré-tratamento manual e a possibilidade 
associada de erro humano.

Amostragem automatizada de tubos de colheita primária

Os tubos de amostra primária de sangue total podem ser destapados e colocados em prateleiras de amostras  
e o código de barras pode ser lido através da associação analisador-LIS. Isto poupa tempo e reduz a possibilidade  
de erro humano.

Capacidade de acesso aleatório

As amostras podem ser processadas à medida que são recebidas, sem necessidade de as agrupar. As amostras 
urgentes podem ser facilmente adicionadas à lista de trabalho e carregadas no compartimento de amostras sem 
colocar o analisador em pausa.  

O tempo para obter o primeiro resultado é de, aproximadamente, 30 minutos se o analisador estiver inativo. Depois 
disso, os resultados serão enviados em intervalos de, aproximadamente, 2,5 minutos. Isto proporciona aos médicos 
resultados precisos e atempados para os auxiliar nos cuidados do paciente. 

Resultados consistentes em todos os laboratórios

Os resultados dos testes desenvolvidos em laboratório podem variar entre laboratórios, uma vez que os laboratórios 
individuais criam os seus próprios calibradores. Uma vez que a Thermo Fisher Scientific fornece todos os reagentes e 
consumíveis, os resultados serão consistentes entre laboratórios, mesmo que estejam bastantes distanciados entre si.

Características de desempenho

Todos os testes foram realizados de acordo com as diretrizes do Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).

Generalidades



Especificidade

A especificidade do ensaio foi avaliada de acordo com as diretrizes EP07 e EP37 do CLSI. A fim de estabelecer 
qualquer potencial interferência de substâncias endógenas e exógenas na determinação quantitativa de medicamentos 
imunossupressores, foram avaliadas substâncias com estruturas químicas semelhantes e outros compostos endógenos 
e exógenos.

As amostras de teste foram preparadas ao adicionar às amostras de sangue total combinadas analitos para duas 
concentrações de decisão médica com os compostos potencialmente interferentes; os compostos que apresentaram 
um viés de ≤10% foram designados como não interferentes.

Composto Concentração de teste Composto Concentração de teste

Bilirrubina e bilirrubina conjugada 0,6 mg/ml Anticorpos antirrato humanos  Nível humano normal

Biotina 3,5 µg/ml Gamaglobulina humana 93,5 mg/ml 

Colesterol 5 mg/ml Fator reumatoide 1350 UI/ml

Creatinina 150 μg/ml Triglicéridos 15 mg/ml

Hematócrito 15% – 60% Ácido úrico 235 µg/ml

Albumina humana  100 mg/ml Vitamina B12 1,0 ng/ml

Eritromicina 138 µg/ml Rifampina 48 µg/ml

Fluconazol 25,5 µg/ml Sulfassalazina 75 µg/ml

Lidocaína 15 µg/ml Tobramicina 33 µg/ml

Prednisolona 1,2 µg/ml Leflunomida 126 µg/ml

Prednisona 99 ng/ml Ácido micofenólico 42 µg/ml

Precisão do ensaio

A precisão do ensaio foi avaliada de acordo com as diretrizes do CLSI EP05-A3.  Foram criados três níveis de amostras 
de teste por analito a partir de amostras combinadas de dadores e foram analisados em cada um dos dois analisadores.  
A ordem da amostra foi aleatorizada.

Na mesma 
determinação

Entre 
determinações

Entre dias Dentro do 
laboratório

Analito Amostra 
de teste

N Média 
(ng/ml)

DP % de 
CV

DP % de 
CV

DP % de 
CV

DP  % de 
CV

Ciclosporina A

Baixa 80 58,38 1,29 2,2 0,00 0,0 1,62 2,8 2,07 3,6

Média 80 353,27 8,18 2,3 3,85 1,1 5,08 1,4 10,37 2,9

Alta 80 714,28 11,70 1,6 0,00 0,0 11,61 1,6 16,48 2,3

Everolimo

Baixa 80 3,51 0,12 3,3 0,03 0,9 0,08 2,4 0,15 4,2

Média 80 5,73 0,20 3,4 0,14 2,4 0,00 0,0 0,24 4,2

Alta 80 8,85 0,30 3,4 0,09 1,0 0,00 0,0 0,31 3,5

Sirolimo

Baixa 80 4,04 0,17 4,2 0,09 2,3 0.04 1.1 0.20 4.9

Média 80 7,83 0,27 3,4 0,00 0,0 0,08 1,0 0,28 3,6

Alta 80 15,41 0,54 3,5 0,00 0,0 0,18 1,2 0,57 3,7

Tacrolimo

Baixa 80 3,57 0,10 2,9 0,00 0,0 0,08 2,1 0,13 3,6

Média 80 9,04 0,23 2,6 0,17 1,8 0,00 0,0 0,29 3,2

Alta 80 16,28 0,48 3,0 0,21 1,3 0.24 1.4 0,58 3,5
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Saiba mais em thermofisher.com/cascadion

Os produtos da Thermo Fisher Scientific são distribuídos globalmente, pelo que as utilizações, aplicações e 
disponibilidade do produto em cada país dependem do estado de autorização local para comercialização 
regulamentar. 

© 2020 Thermo Fisher Scientific Inc. Todos os direitos reservados. Todas as marcas comerciais são propriedade 
da Thermo Fisher Scientific e respetivas subsidiárias, salvo especificação em contrário. D20379-01-PT 042020
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Informações de encomenda

Item Referência Item Referência

Cascadion SM 
Immunosuppressants  

Panel Internal Standard
10018777 Quick Connect Cartridge H 992200

Cascadion SM 
Immunosuppressants  
Panel Calibrator Set

10018772 Solvent A MB123-1

Cascadion SM 
Immunosuppressants  

Panel Control 1
10018773 Solvent B MB122-1

Cascadion SM 
Immunosuppressants  

Panel Control 2
10018774 Solvent C MB124-1

Cascadion SM 
Immunosuppressants  

Panel Control 3
10018775 Probe Wash Solution 1 T001252500

Cascadion SM Clinical Analyzer 99990000 Probe Wash Solution 2 T001262500

Cascadion SM Clinical Analyzer 
Accessory Cabinet

990700 Probe Wash Solution 3 MB124-212


