
Taskuopas: cobas h 232 
-vieritestijärjestelmä
Sydänmerkkiaineiden testaus sydän- 
sairauksien erotusdiagnostiikan  
tukena: Kun päätös on tehtävä heti



cobas h 232 -vieritestijärjestelmä
Sydänmerkkiaineet yhdellä silmäyksellä

Parametri
Tuotenumero

Kliininen merkitys Reaktio- 
aika

Measuring
range

Cut-off / reference range

Troponiini T

 
Roche CARDIAC POC Troponin T 
07007302190

Akuutin sydäninfarktin varhaisen diagnosoin-
nin apuna sekä tunnistamaan potilaat joilla 
on kohonnut kuolleisuusriski.

12 min 40 – 2 000 ng / l Potilaista 68 %, joilla troponiini T > 50 ng/L, oli akuutti sydäninfarkti. Tropo-
niini T > 50 ng/L ennusti korkeaa kuolleisuutta.*

< 50 ng / l – BPotilaille, jolla Troponiini T-arvo on <50 ng/l ja joilla 
epäillään akuutin sydäninfarktia joko tyypillisin tai epätyypillisin oirein 
tai jotka hakeutuvat tutkimuksiin akuutin rintakivun vuoksi , on tehtävä 
lisätutkimuksia, kuten uusi cTnT-tutkimus esim. 3-6 tunnin kuluttua, jotta 
Troponiini T -arvon mahdollinen suureneminen voidaan todeta3 - 5.

≥ to 50 ng / L – Tämän ylittävä Troponiini T -arvo  ennustaa selkeästi pit-
kän aikavälin kuolleisuutta siitä riippumatta, onko potilaalla todettu akuutti 
sydäninfarkti vai ei. Asianmukainen hoito katetrisaatiolaboratoriossa, 
sydänyksikössä tai muussa akuuttihoitoyksikössä on varmistettava 3

NT-proBNP

Roche CARDIAC proBNP+ 
05533643190

Epäillyn sydämen systolisen vajaatoiminnan 
diagnosoinnin apuna, ja sepelvaltimotauti-
kohtauksen oireiden riskin arviointiin6

12 min 60 – 9 000 pg / l < 125 pg / ml – ei-akuutin sydämen vajaatoiminnan poissulku
< 300 pg / ml – akuutin sydämen vajaatoiminnan poissulku

Potilaan ikään suhteutetut raja-arvot7

Potilaan ikä NT-proBNP-arvo 

< 50 v > 450 pg / ml
50 – 75 v > 900 pg / ml
> 75 v > 1800 pg / ml

D-dimeeri 

Roche CARDIAC D-Dimer 
04877802190

Syvän laskimotukoksen8 ja keuhkoembolian9 
poissulkuun

8 min 0,1 – 4,0 μg / ml <0,5 μg / ml – Keuhkoembolia tai syvä laskimotukos epätodennä-
köinen. Jos edelleen kliininen epäily, on noudatettava normaalia 
tutkimusprotokollaa
>0,5 μg / ml – Keuhkoemboliaa tai syvää laskimotukosta ei voida 
poissulkea. Keuhkoembolian tai syvän laskimotutkoksen normaalia 
tutkimusprotokollaa on noudatettava 10

Myoglobin

Roche CARDIAC M 
04877799190

Sydänlihaksen vaurion merkkiaine akuutin 
sepelvaltimotaudin tai sydäninfarktin varhai-
sen diagnosoinnin tukemiseen11, 12

8 min 30 – 700 ng / ml Naiset: 7 ng / ml – 64 ng / ml
Miehet: 16 ng / l – 76 ng / ml 
*99. persentiili, jonka alapuolelle jää 99 % terveistä

CK-MB

Roche CARDIAC CK-MB 
04877900190

Akuutin sepelvaltimotaudin tai sydäninfarktin
diagnosointiin ja infarktin uusiutumisen 
arviointiin12, 13

12 min 1.0 – 40 ng / mL Female: 4 ng / mL*
Male: 7 ng / mL*

*99. persentiili, jonka alapuolelle jää 99 % terveistä



Parametri
Tuotenumero

Kliininen merkitys Reaktio- 
aika

Mittaus-
alue

Raja-arvo/viitealue

Troponiini T

 
Roche CARDIAC POC Troponin T 
07007302190

Akuutin sydäninfarktin varhaisen diagnosoin-
nin apuna sekä tunnistamaan potilaat joilla 
on kohonnut kuolleisuusriski.

12 min 40 – 2 000 ng/l Potilaista 68 %, joilla troponiini T > 50 ng/l, oli akuutti sydäninfarkti.  
Troponiini T > 50 ng/l ennusti korkeaa kuolleisuutta.

< 50 ng/l – Potilaille, jolla Troponiini T-arvo on <50 ng/l ja joilla epäillään 
akuuttia sydäninfarktia joko tyypillisin tai epätyypillisin oirein tai jotka 
hakeutuvat tutkimuksiin akuutin rintakivun vuoksi, on tehtävä lisätutkimuk-
sia, kuten uusi cTnT-tutkimus esim. 3-6 tunnin kuluttua, jotta Troponiini T 
-arvon mahdollinen suureneminen voidaan todeta3 - 5.

≥ 50 ng/l – Tämän ylittävä Troponiini T -arvo  ennustaa selkeästi pitkän 
aikavälin kuolleisuutta siitä riippumatta, onko potilaalla todettu akuutti 
sydäninfarkti vai ei. Asianmukainen hoito katetrisaatiolaboratoriossa, sydä-
nyksikössä tai muussa akuuttihoitoyksikössä on varmistettava 3

NT-proBNP

Roche CARDIAC proBNP+ 
05533643190

Epäillyn sydämen systolisen vajaatoiminnan 
diagnosoinnin apuna, ja sepelvaltimotauti-
kohtauksen oireiden riskin arviointiin6

12 min 60 – 9 000 ng/l < 125 ng/l – ei-akuutin sydämen vajaatoiminnan poissulku
< 300 ng/l – akuutin sydämen vajaatoiminnan poissulku

Potilaan ikään suhteutetut raja-arvot7

Potilaan ikä NT-proBNP-arvo 

< 50 v > 450 ng/l
50–75 v > 900 ng/l
> 75 v > 1800 ng/l

D-dimeeri 

Roche CARDIAC D-Dimer 
04877802190

Syvän laskimotukoksen8 ja keuhkoembolian9 
poissulkuun

8 min 0,1 – 4,0 mg/l <0,5 mg/l – Keuhkoembolia tai syvä laskimotukos epätodennä-
köinen. Jos edelleen kliininen epäily, on noudatettava normaalia 
tutkimusprotokollaa.
>0,5 mg/l – Keuhkoemboliaa tai syvää laskimotukosta ei voida 
poissulkea. Keuhkoembolian tai syvän laskimotutkoksen normaalia 
tutkimusprotokollaa on noudatettava. 10

Myoglobin

Roche CARDIAC M 
04877799190

Sydänlihaksen vaurion merkkiaine akuutin se-
pelvaltimotaudin tai sydäninfarktin varhaisen 
diagnosoinnin tukemiseen11, 12

8 min 30 – 700 μg/l Naiset: 7 μg/l – 64 μg/l 
Miehet: 16 μg/l  – 76 μg/l 

CK-MB

Roche CARDIAC CK-MB 
04877900190

Akuutin sepelvaltimotaudin tai sydäninfark-
tin diagnosointiin ja infarktin uusiutumisen 
arviointiin12, 13

12 min 1,0 – 40 μg/l Naiset: 4 μg/l *
Miehet: 7 μg/l *

*99. persentiili, jonka alapuolelle jää 99 % terveistä



Roche CARDIAC POC Troponin T –vieritesti 
tunnistamaan sydäninfarktiepäilypotilaat, 
joilla on suuri kuoleman riski
Ehdotus diagnostiseksi alogritmiksi potilailla, 
joilla epäillään akuuttia sydäninfarktia
   
Troponiini T:n tason nousu tai lasku on tärkeä diagnosointikriteeri korkean riskin 
potilaille, joilla on sydäninfarkti ilman ST-nousua (NSTEMI).14 Roche CARDIAC
POC Troponin T –testi tukee sydäninfarktin varhaista diagnosointia, johon liittyy 
kohonnut pitkän aikavälin kuolleisuus.3 

Potilas, jolla sydäninfarktiepäily

ROCHE CARDIAC POC Troponin T–testin tulos 12 minuutissa

≥ 50 ng / l

Kohonnut kuolleisuuden 
riski, käynnistä asian-
mukainen hoito

< 50 ng / l

Jos cTnT-hs –labora-
toriotesti on saatavilla 

Varmista testitulos 
cTnT-hs –laboratorio- 
testillä välittömästi

Noudata Sydäninfarktin 
diagnostiikan Käypä 
hoito -suositusta (2014) 
tai noudata cTnT-hs- 
testillä toteutettavaa 
tunnin rule-in/rule-out 
–algoritmia15,16, 31

Jos cTnT-hs –laboratorio-
testiä ei saatavilla

Toista vieritesti 3, 6 ja 12 
tunnin kuluttua

Toista testi Kohonnut 
kuolleisuuden 
riski, käynnistä 
asianmukai-
nen hoito

< 50 ng / l ≥ 50 ng / l

Tämä algoritmi on ehdotus, jota ei ole sellaisenaan julkaistu 
virallisessa hoitosuosituksessa.



Point-of-care testing 1 heparinized tube Laboratory

Luotettavat Roche Troponin T -määritykset
Yhteisen standardisoinnin ja tulosten vertailukelpoisuuden vuoksi Roche 
CARDIAC POC Troponin T –testiä voidaan käyttää yhdessä Elecsys® Troponin T 
high-sensitive –laboratoriotestien ja akuutin sydäninfarktin nopean rule-out/
rule-in –tunnin algoritmin kanssa.14-16

Vieritestaus     Heparinisoitu näyteputki             Laboratorio



Epäillyn systolisen sydämen vajaatoiminnan 
diagnosoinnin apuna ja sepelvaltimotauti-
kohtauksen oireiden riskin arviointiin6 
NT-proBNP sydämen vajaatoiminnan 
diagnosointiin tai poissulkuun
Vakiintuneet diagnostiset raja-arvot NT-proBNP-testille
NT-proBNP on vakiintunut ja erittäin luotettava merkkiaine akuutin ja kroonisen 
sydämen vajaatoiminnan diagnosointiin ja ennusteen tekemiseen. 

Duodecimin Käypä hoito –suosituksen (2017) mukaan sydämen vajaatoiminnan 
diagnostiikassa natriureettiset peptidit (NP) ovat keskeisessä asemassa jatko-
tutkimuksiin ohjaamisessa, ja sydämen vajaatoimintaa epäiltäessä suositellaan 
mittaamaan NP-pitoisuus. Diagnoosi tulee varmentaa sydämen ultraäänitutki-
muksella.32

NT-proBNP:n diagnostiset raja-arvot 7,19, 20

Akuutin sydämen vajaatoiminnan diagnosointi

Kroonisen sydämen vajaatoiminnan diagnosointi
NT-proBNP:n raja-arvot

< 125 ng / l sydämen vajaatoiminta epätodennäköinen
 > 125 ng / l sydämen vajaatoiminta todennäköinen, sekoittavat tekijät huomioitava

NT-proBNP -arvo (ng/l)Potilaan ikä (v)

< 50
50 – 75
> 75

> 450
> 900
> 1 800

< 300

Tulkinta Akuutti sydämen 
vajaatoiminta 
todennäköinen, 
sekoittavat tekijät 
huomioitava

Akuutti sydämen 
vajaatoiminta 
epätodennäköinen

Akuutti sydämen 
vajaatoiminta melko 
epätodennäköinen, 
vaihtoehtoisia syitä 
oireille/löydöksille 
selvitettävä

300 – 450
300 – 900
300 – 1 800

Negatiivinen ennuste-
arvo (NPV) = 98%

Positiivinen ennuste-
arvo (PPV) = 92%



Luotettavat Roche NT-proBNP -määritykset
•  NT-proBNP on kustannustehokas, luotettava määritys, joka parantaa  

hoitotuloksia21– 23

•  Vertailukelpoiset tulokset ja raja-arvot kaikilla cobas® -immunokemian  
analysaattoreilla ja Rochen vierianalytiikkamittareilla 24

•  In vivo- ja in vitro -stability mahdollistavat tehokkaan testaamisen ja työnkulun 
erityisesti sairaalan ulkopuolella 25

•  NT-proBNP soveltuu sydämen vajaatoiminnan biomerkkiaineeksi sakubitriili- 
valsartaaniyhdistelmähoitoa (Entresto®) saatavilla potilailla34



D-dimeeri syvän laskimotukoksen (SLT) ja 
keuhkoembolian (KE) poissulkuun 
Suositeltu diagnostinen algoritmi 
D-dimeerin käyttöön
European Society of Cardiology (ESC) suosittelee, että päivystykseen tuotavan 
potilaan tilan arviointi aloitettaisiin mittaamalla D-dimeeri ja arvioimalla syvän 
laskimotukoksen tai keuhkoembolian todennäköisyys esitietojen ja potilaan tilan 
perusteella.10, 26

Keuhkoemboliaepäily

D-dimeeri< 0,5 mg/l

Todennäköisyys 
ennen testiä

Vähäinen/
keskisuuri

Suuri

Positiivinen

Negatiivinen

Vähäinen

KE positivinenKE negatiivinen

TT-tutkimus

≥ 0,5 mg/l

Negatiivinen

Todennäköisyys 
ennen testiä

Keskisuuri/suuri

Ventilaatio-perfuusiotutkimus, 
kompressiokaikututkimus

Positivinen



Luotettavat Roche D-dimer -määritykset
D-dimeeri on nopea ja luotettava poissulkutesti, kun epäillään syvää laskimotu-
kosta tai keuhkoemboliaa (yhdessä todennäköisyysarvion kanssa). 8, 9, 28, 29

Duodecimin Käypä hoito –suosituksen ”Laskimotukos ja keuhkoembolia” (2016) 
mukaan D-dimeeritesti sopii SLT:n ja KE:n sulkemiseen pois potilailla, joilla 
tukoksen todennäköisyys on enintään kohtalainen. KE-potilaalla diagnoosi-
vaiheessa todettu plasman suuri D-dimeeripitoisuus korreloi lisääntyneeseen 
kuolemanriskiin. 33

Kun SLT:n tai KE:n todennäköisyys arvioidaan riskipisteytyksellä enintään 
kohtalaiseksi ja D-dimeeritulos on negatiivinen, on negativiinen ennustearvo 
(NPV) 100 %. 27



Määritä ja vastaa – vain 4 askelta 30

1. Aseta testiliuska mittariin
•  Valitse kosketusnäytöltä “Potilastesti”

•  Näytölle ilmestyy testiliuskan asettamista 
kuvaava symboli 

•  Testi voidaan tehdä jääkaappikylmällä 
testiliuskalla

•  Työnnä testiliuska mittariin perille saakka 
yhtäjaksoisella liikkeellä (näyte- ja  
mittausalue ylöspäin)

2. Lisää näyte
•  Annostele tarkalleen 150 μl heparinisoitua 

laskimokokoverta pipetillä näyteputkesta – 
huomaa sininen merkkiviiva pipetissä

•  Tyhjennä pipetissä oleva näyte kokonaan 
testiliuskan näytealueelle

•  Kun näyte on lisätty testiliuskan näyte- 
alueelle, vahvista painamalla näytön  
vahvistussymbolia 

•  Mittaus kestää 8–12 minuuttia



3. Lue tulos 8–12 minuutin kuluttua
•  Tulokset tulevat näkyville näytölle ja tallentuvat 

automaattisesti laitteen muistiin

•  Troponin T -testi: Kun Troponiini T on koholla, 
mittariin tulee jo mittauksen aikana teksti 

“TnT koholla”

4.  Vastaa tulokset ja päivitä potilastietojärjestelmä langattomasti
•  Tulokset voidaan siirtää välittömästi wlan-verkossa tai QR-koodin avulla

•  Automaattinen reaaliaikainen  
tulosten siirto potilastieto- 
järjestelmään mahdollista

•  Lue QR-koodi laitteen näytöltä. 
Tulokset siirtyvät välittömästi poti-
lastietoihin (vaatii sovelluksen) 
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