1 İSİM

ARK™ Linezolid Miktar Tayin Testi
2 AMAÇLANAN KULLANIM
ARK Linezolid Testi, otomatik klinik kimya analizörlerinde insan serumu veya plazmasında
linezolid'in kantitatif tayini için kullanılan homojen bir enzim immunoassaydir. Elde edilen
ölçümler uygun tedavinin sağlanmasına yardımcı olmak için linezolid seviyelerinin
izlenmesinde kullanılır.

Sadece ithalat içindir – ABD'de satışı yoktur

ARK™ Linezolid Miktar Tayin Testi

ARK Diagnostics, Inc. tarafından hazırlanan bu prospektüs ARK Linezolid Miktar Tayin Testi
kullanılmadan önce dikkatle okunmalıdır. Prospektüs yönergeleri gerektiği gibi takip
edilmelidir. Bu prospektüste verilen yönergelerin dışına çıkılması halinde test neticelerinin
güvenilirliği garanti edilemez. ARK Linezolid Miktar Tain Testi test sistemi, ARK Linezolid
Testi, ARK Linezolid Kalibratörü ve ARK Linezolid Kontrolü için ayrı olarak sağlanan test
kitlerini içerir.
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3 TESTİN ÖZETİ VE AÇIKLAMASI
Linezolid (ZYVOX®, Pfizer, Inc.) [(S) -N - [[3- [3-Floro-4- (4-morfolinil) fenil] -2-okso-5oksazolidinil] metil] -asetamit] metisilin veya vankomisine dirençli Gram pozitif bakterilerin
neden olduğu ciddi enfeksiyonlara karşı ağırlıklı olarak bakteriyostatik etkiye sahip bir
oksazolidinon türevidir.1
ZYVOX, yetişkinlerde ve çocuklarda, duyarlı Gram pozitif bakterilerin neden olduğu aşağıdaki
enfeksiyonların tedavisi için endikedir: Nozokomiyal zatürree; Toplum kökenli zatürree; Eşlik
eden osteomiyelit olmaksızın, diyabetik ayak enfeksiyonları dahil, komplike cilt ve cilt yapısı
enfeksiyonları; Komplike olmayan cilt ve cilt yapısı enfeksiyonları; Vankomisine dirençli
Enterococcus faecium enfeksiyonları.2
4 İŞLEMİN İLKELERİ
ARK Linezolid Miktar Tayin Testi, numunedeki ilaç ile antikor reaktifine bağlanma için
rekombinant enzim glikoz-6-fosfat dehidrojenaz (rG6PDH) ile etiketlenmiş linezolid arasındaki
rekabete dayanan homojen bir immünoassaydır. Enzimin antikora bağlanması ile enzim
aktivitesi azalır. Numunede ilaç olması halinde enzim aktivitesi artar ve bu direkt olarak ilaç
konsantrasyonu ile orantılıdır. Aktif enzim ko-enzim nikotinamid adenin dinukleotid (NAD)’i
NADH’a dönüştürür ve bu spektrofotometrik olarak abzorbans değişim hızı şeklinde
ölçülebilir. Endojen serum G6PDH neticelerle etkileşmez çünkü ko-enzim NAD sadece testte
kullanılan bakteriyel enzim ile işlev görür.
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5 REAKTİFLER

Ürün tanımı

REF
5034-0001-00

KULLANILAN SEMBOLLER İÇİN ANAHTAR

Parti kodu

Katalog Numarası

Yetkili Temsilci

Kullanım yönergelerine bakın

l
RX Only

Sıcaklık Sınırlaması

H
YYYYMM-DD

Son kullanma tarihi

M

– Enzim
Reaktif
Rekombinant glukoz-6-fosfat dehidrojenaz
(rG6PDH), tampon, sığır serum albümini, sodyum
azit ve stabilizatörlerle etiketlenmiş Linezolid

Üretici

C

Miktar/hacim

ARK Linezolid Miktar Tayin Testi
–Antikor/Substrat
Reaktif
tavşan poliklonal linezolid antikorları, glukoz-6fosfat, nikotinamid adenindinukleotid, sığır serum
albumin, koruyucu ve dengeleyiciler

CE İşareti

Reaktif 1/ Reaktif 2

Vücut Dışında Kullanılan
Tıbbi Tanı Cihazı

1 X 28 mL

1 X 14 mL

Reaktif Kullanma ve Saklama
ARK Linezolid Miktar Tayin reaktifleri sıvı olarak sunulur, kullanıma hazırdır ve direkt
buzdolabından çıkarılıp kullanılabilir. Reaktifler kullanılmadığı zaman 2–8°C (36–46°F) de,
dik ve kapakları sıkıca kapalı olarak saklanmalıdır. Belirtildiği gibi saklanırsa reaktifler etiket
üzerinde verilen son kullanma tarihine kadar stabildir. Reaktifleri dondurmayın. Uzun süre 32°
C (90°F) üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın. Reaktiflerin uygunsuz saklanması test
performansını etkileyebilir.
ARK Linezolid ürünleri, ≤% 0,09 sodyum azit içerir. Bir önlem olarak, enstrümantasyon da
dahil olmak üzere etkilenen sıhhi tesisat, patlayıcı metal azitlerin potansiyel birikimini
azaltmak için uygun şekilde su ile yıkanmalıdır. Diğer test bileşenleri ile ilgili özel bir işleme
gerek yoktur.
6 İKAZ VE TEDBİRLER
• Vücut Dışı Tıbbi Tanı kullanımı içindir. Sadece reçeteli kullanım içindir.

Sadece reçete ile kullanım

• Reaktifler
ve
değiştirilmemelidir.

set olarak sunulmuştur ve farklı lot numaralı reaktifler ile

• Reaktifler ≤0.09% sodium azid içerir.
• Test sadece klinik değerlendirmelerden ve diğer teşhis işlemlerinden elde edilen bilgilerle
birlikte kullanılmalıdır.
7 NUMUNE TOPLANMASI VE ANALİZ İÇİN HAZIRLIK
• Serum gereklidir. Sabit durum, çukur düzey (doz-öncesi) numune, genellikle linezolid
terapötik ilaç izleme için en uygun olarak kabul edilir. Son dozdan bir sonraki kan alma
zamanı kayıt edilmelidir.
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Reaktif Kit

5034-0001-00

• Kan toplama, terapötik ilaç izlemeyle (TDM) kullanım için uyumlu toplama tüpleriyle
yapılmalıdır.

• Köpük oluşturmayın ve numunenin alınma zamanından analiz zamanına kadar ki sürede
bütünlüğünün korunması için tekrarlanan dondurma ve çözme işlemlerinden sakının.
• Fibrin, kırmızı kan hücreleri ve diğer partiküller hatalı sonuçlara sebebiyet verebilir.Yeterli
şekilde santrifüj yapılmasını sağlayın.
• Arıtılmış örnekler bir haftaya kadar 2 ila 8 ° C'de saklanabilir. Test bir haftadan daha fazla
gecikecekse, numuneler test edilmeden dört hafta öncesine kadar dondurulmuş (≤ -20 °
C) saklanmalıdır. Donma - çözünme döngüsünün sayısını sınırlamaya özen gösterilmelidir.
• Bütün hasta numuneleri bulaşma potensiyeli varmış gibi muamele edilmelidir.

8 UYGULAMA
Sağlanan malzemeler
ARK Linezolid Testi –
5034-0001-00
Gerekli olacak malzemeler- ayrı olarak sağlanır
ARK Linezolid Kalibratör –
5034-0002-00
Kalite Kontroller– ARK Linezolid Kontrol –
5034-0003-00
Cihazlar
kullanılmadan önce analizöre özgün reaktif kaplarına alınmalıdır.
Reaktifler
ve
ve
nin birbirine karıştırılmaması gerekir.
Test sıralaması
Testi çalıştırmak veya kalibre etmek için, cihaza özgü kullanım kılavuzuna ve cihaza özel
uygulama sayfasına bakın.
Kalibrasyon
ARK Linezolid Kalibratörleri A, B, C, D, E ve F'yi kullanarak (6-noktalı) tam bir kalibrasyon
yapın; Kalibratörleri iki kopya halinde test edin. Kalibrasyon eğrisini, belirlenen laboratuvar
kalite güvence planına göre en az iki kalite kontrol seviyesiyle doğrulayın.
Yeni bir reaktif lotu kullanıldığında veya kalite kontrol sonuçlarında belirtildiği gibi yeniden
kalibre edin (Aşağıdaki Kalite Kontrol'e bakın). Yeni bir kalibrasyon eğrisini doğrulamak için
kabul edilebilir kalite kontrol sonuçlarına ihtiyaç vardır. Aynı lot numarasına sahip yeni bir
reaktif seti kullanılırsa, kontrolleri test ederek sistemi doğrulayın.
Depolanan bir kalibrasyon eğrisi, destekleyici verilere dayanarak en az 14 güne kadar etkili olmuştur.
Kalite Kontrol (QC)
Labarartuvarlar ARK Linezolid Miktar Tayini Testi için QC uygulamaları oluşturmalıdır Bütün
kalite kontrol ihtiyaçları ve testi lokal, bölgesel ve/veya ulusal yönetmelikler veya akreditasyon
şartlarına uygun şekilde yapılmalıdır. Hasta sonuçlarını bildirmeden önce kalite kontrol
sonuçlarının kabul kriterlerini karşıladığından emin olun.
İyi laboratuvar uygulamaları, her gün hasta numunelerinin analizi ile ve kalibrasyon
yapıldığında en az iki seviye (tıbbi karar noktalarının altı ve üstü) kalite kontrol çalışılmasını
tavsiye eder. Kontrol değerlerini yükselmeler veya belirli yönde kaymalar için izleyin.
Kaymalar veya yükselmeler tespit edilirse veya kontrol belirlenen aralıkta çıkmazsa bütün
uygulama parametrelerini klinik laboratuvar kalite uygulamalarına göre gözden geçirin. Daha
fazla yardım için Müşteri Servisini arayın.
El ile Seyreltme Prosedürü

ARK Linezolid Testinin ölçüm aralığı 0.75 - 30.00 μg / mL'dir. Linezolid içeren numunelerde
daha yüksek konsantrasyonlarda (> 30.00 μg / mL), numunenin ölçüm aralığına
seyreltilmesiyle test edilir. Örneği sıfır kalibratörle (CAL A) seyreltin. Dört kat dilüsyon faktörü
önerilmektedir. Test edilen sonucu dilüsyon faktörü ile çarpın.
Ek ile seyreltme faktörü= (Numune Hacmi + CAL A Hacmi)
Numune Hacmi
9 SONUÇLAR VE BEKLENEN DEĞERLER
Sonuçları μg/mL veya μmol/L olarak raporlayınız. μg/mL linezolidi μmol/L linezolid'e çevirmek
için, μg/mL'i 2.964 ile çarpın. Bu testteki linezolid değeri diğer klinik bilgilerle birlikte
kullanılmalıdır. Hata sonuç kodları için cihazın kullanım kılavuzuna başvurun.
Test sadece klinik değerlendirme ve diğer teşhis işlemlerinden elde edilen bilgi ile bağlantılı
olarak kullanılmalıdır. Bakınız, Beklenen Değerler.
10 İŞLEM SINIRLAMALARI
Bu test sadece serum ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır; Numune Toplanması ve
Analiz İçin Hazırlık bölümüne bakınız. Metotlar arası değişkenlik potansiyeli
(numune matrisi dahil) nedeni ile genel olarak iyi uygulama her bir numune için sürekli
aynı metodu kullanmaktır. Aşağıda verilen Beklenen Değerler bölümüne bakınız.

11 BEKLENEN DEĞERLER
Linezolid, metisilin veya vankomisine dirençli gram pozitif bakterilerin yanı sıra ilaca dirençli
tüberkülozun neden olduğu ciddi enfeksiyonların tedavisinde dünya çapında kabul gören ilk
oksazolidinon antibiyotiklerdir. Minimum önleyici konsantrasyonların (MIC90) S. aureus, E.
faecalis, E. faecium, S. pneumoniae ve koagülaz-negatif streptokok izolatları için ≤ 2 mg/L
olduğu rapor edilmiştir.3 M. tuberculosis için MIC90 , 0.5 mg/L olarak rapor edilir.4

Tedavi etkinliği, iki farmakokinetik parametreye bağlanmıştır-plazma konsantrasyon eğrisi
altındaki günlük alanın minimum inhibitör konsantrasyona oranı (AUC24/MIC), ve organizma
için plazma konsantrasyonunun minimum inhibitör konsantrasyonunun üzerinde olduğu
sürenin oranı (%T>MIC).5 AUC ve çukur düzey konsantrasyonları oldukça korelasyonlu
olduğu için, çukur düzey linezolid konsantrasyonlarının (Cmin) ölçümleri, bilinen MIC veya
MIC90 (tipik olarak 2 mg/L), üzerindeki Cmin'i hedefleyerek veya AUC'un MIC'in 80-120 kat
fazla olmasını öngören bir çukur düzey konsantrasyonunu hedefleyerek etkili bir tedavi
sağlamak için kullanılmıştır.6,7,8
Linezolid tedavisi ile bağlantılı advers etkiler, kullanımını sınırlar ve periferal nöropati,
karaciğer fonksiyon bozukluğu ve kemik iliğinin baskılanmasını içerir, anemi, trombositopeni
ve pansitopeniye yol açar. Bu etkilerin ortaya çıkması hem doz hem de tedavi süresi ile
ilişkilidir. Çalışmalar, linezolid oluk konsantrasyonlarını 7 mg/L'nin altında tutmak için (tedavi
süresi ≤14 gün)9,10 veya tüberkülozla ilişkili daha uzun tedavi süreleri için 2 mg/L'nin altında
tutmak için advers olayların en aza indirilebileceğini göstermektedir.11
Bazı hasta gruplarında (bozulmuş kreatinin giderimi, kritik hastalar, yenidoğanlar,
hemodiyalizdeki hastalar ve levotiroksin gibi P-glikoprotein indükleyicileri alan hastalar)
farmakokinetikte önemli farklılıklar gözlenmiştir.12,13 Günde iki kez 600 mg standart doz verilen
hastane hastalarının sadece %50'si, 2-7 mg/L'lik14 bir hedef terapötik aralık içinde
konsantrasyonları gerçekleştirmiş ve TDM'nin Linezolid için önemini vurgulamıştır.
Linezolid ilaç konsantrasyonları, terapötik ilaç yönetiminin tek yolu olmamalıdır. Test, klinik
değerlendirmelerden ve diğer teşhis prosedürlerinden elde edilen bilgilerle birlikte
kullanılmalıdır. Klinisyenler, tedavi ve dozaj ayarlamaları sırasında hastaları dikkatle
izlemelidir.
12 ÖZGÜN PERFORMANS ÖZELLİKLERİ
Her laboratuvar, kendi analizörleri için oluşturululmuş cihaz parametreleri kullanarak
performans geçerliliğini sağlamakla sorumludur. Aşağıdaki performans özellikleri Beckman
Coulter AU680 Sisteminde elde edilmiştir.
Hassasiyet
Miktarsal Tayin Limiti (LOQ)
ARK Linezolid Miktar Tayin Testi için aşağıdaki özellikler CLSI EP17-A2'ye
göre belirlenmiştir. Analizöre özgü performans değişebilir.
Kriter
Analit Limiti (LoB); N = 60
μB + 1.645 SD , SD = 0.002
Tespit Limiti (LoD); N = 60 LoB +
1.652 SD, SD = 0.041
Miktarsal Tayin Limiti (LoQ); N = 40
LoQ – 2 SD > LoD
Kabul edilebilir geri kazanım ve doğrusallık ile

Linezolid (μg/mL)
0.003
0.071
0.75

Her laboratuvar Linezolid konsantrasyonları için raporlama kriterlerini belirlemekten
sorumludur. CLSI EP17-A2'den aşağıdaki öneriler uygun olabilir:
Netice ≤ LoB
LoB < Netice < LoQ
Netice ≥ LoQ

“tespit edilmedi; konsantrasyon < LoD” olarak bildir
“analit tespit edildi; konsantrasyon < LoQ” olarak bildir
sonucu ölçülen olarak bildir

Ölçüm Aralığı
ARK Linezolid Testinin ölçüm aralığı 0.75 - 30.00 μg/mL'dir. Daha yüksek konsantrasyonlarda
(> 30.00 μg/mL) linezolid içeren örnekler, kantitatif bir sonuç için numunenin ölçüm aralığına
seyreltilmesi veya 'ölçüm aralığının üstünde tespit edildi' şekilde rapor edilmesiyle test
edilebilir. Bölüm 8 Uygulama-Elle Seyreltme Prosedürü'ne bakınız.
Geri Kazanım
Analitik iyileşme, linezolid için negatif insan serumuna konsantre linezolid ilacı eklenerek
değerlendirildi. Metanol içindeki linezolidin bir stok konsantrasyonu, linezolid için negatif olan
insan serumuna hacimsel olarak ilave edildi; test aralığı boyunca ilaç konsantrasyonlarını
temsil etti. Her numunenin altı kopyası analiz edildi. Sonuçların ortalaması alınarak hedef
konsantrasyon ve hesaplanan geri kazanım yüzdesi ile karşılaştırıldı.
% Geri kazanım = 100 x Ortalama kazanılan konsantrasyon
Teorik konsantrasyon

Teorik
Konsantrasyon
(μg/mL)

Ortalama kazanılan
Konsantrasyon
(μg/mL)

Yüzde
Geri kazanım
(%)
108.9
97.4
100.0
102.1
102.2
99.8
101.9
96.0
99.9

0.82
1.5
3.0
4.1
8.2
12.0
18.3
23.0
28.0

0.75
1.5
3.0
4.0
8.0
12.0
18.0
24.0
28.0

1.çalışma
tahmini
neticeler

2.çalışma
tahmini
neticeler

0.0
0.75
1.5
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
21.0
24.0
27.0
30.0

0.0
0.80
1.4
2.9
6.0
9.0
11.8
14.9
17.4
20.7
23.6
25.0
28.9

0.18
0.90
1.6
3.1
5.9
8.8
11.7
14.5
17.4
20.3
23.2
26.0
28.9

-0.05
0.72
1.5
3.0
6.0
9.0
11.9
14.8
17.6
20.4
23.1
25.8
28.5

DÜŞÜK
ORTA
YÜKSEK

Fark
NA
-0.18 μg/mL
-8.4%
-1.6%
1.5%
2.1%
2.0%
1.7%
1.2%
0.6%
-0.1%
-0.7%
-1.4%

Metot Karşılaştırma
Metot karşılaştırma çalışmaları kılavuz olarak CLSI Protokolü EP9-A3 kullanılarak yapıldı.
ARK Linezolid Testinden elde edilen sonuçlar, LC-MS/MS sonuçları ile karşılaştırıldı. 0.70 μg/
mL ile 30.6 μg/mL arasında değişen LC-MS / MS ile linezolid konsantrasyonlarına sahip 105
serum örneği için Passing-Bablok regresyon analizi yapıldı. Passing-Bablok15 regresyon
istatistikleri aşağıda gösterilmektedir (% 95 güven sınırlarıyla).

30.0

ARK Linezolid Testi (μg/mL)

Analiz içi
SD

Günler arası

CV (%)

SD

CV (%)

Toplam
SD

CV (%)

160
160
160

2.0
10.4
20.2

0.08
0.41
0.84

3.9
4.0
4.2

0.03
0.19
0.41

1.7
1.9
2.0

0.08
0.45
0.93

4.2
4.3
4.6

160
160
160

1.9
10.6
20.7

0.08
0.39
1.03

4.1
3.7
5.0

0.04
0.15
0.50

2.2
1.4
2.4

0.09
0.43
1.14

4.6
4.0
5.5

İnsan Serum
DÜŞÜK
ORTA
YÜKSEK

Etkileşen Maddeler
Etkileşme çalışmaları CLSI Protokolü EP7-A2 rehber alınarak yürütülmüştür. Aşağıda verilen
klinik olarak yüksek konsantrasyonlu etkileşen endojen maddeler serumda bilinen linezolid
seviyelerinde (2.0 μg/mL ve 10.0 μg/mL) değerlendirilimiştir. Her bir örnek ARK Linezolid
Miktar Tayin Testi kullanılarak, linezolid serum kontrolü ile beraber analiz edilmiştir. Linezolid
ölçümleri, test edilen seviyelerde endojen maddelerin varlığında ≤10%'luk bir hataya neden
olmuştur.
Etkileşen
Konsantrasyon

Etkileşen
Madde

Albumin
Bilirubin - conjugated

Geri kazanım yüzdesi (%)
2.0 µg/mL
10.0 µg/mL
Linezolid
Linezolid

12 g/dL

99.8

99.4

72 mg/dL

97.9

95.1

Bilirubin - unconjugated

72 mg/dL

98.5

98.3

Cholesterol

620 mg/dL

103.3

94.5

Human IgG

12 g/dL

98.9

95.2

Hemoglobin

1050 mg/dL

104.3

91.8

Rheumatoid Factor

1080 IU/mL

100.2

105.6

Triglycerides

1670 mg/dL

101.7

102.7

30 mg/dL

95.6

97.5

Uric Acid

Özgüllük
Metabolizma
Linezolid, sitokrom P450 sistemine dahil olmadan, morfolin halkasının oksidasyonu yoluyla
karaciğerde metabolize edilir. Linezolidin giderimi yaş ve cinsiyete göre değişir; Çocuklarda
en hızlıdır (yarı ömrü daha kısadır) ve kadınlarda erkeklerden% 20 daha düşük
görünmektedir.
Linezolid, aslen ana ilaç olarak plazmada dolaşır. Linezolid ve iki majör, inaktif metabolit, ana
eliminasyon yolunu temsil eden idrar atılımı ile birlikte linezolid depozisyonunun büyük
bölümünü oluşturur. PNU-142586, ortalama kararlı durum plazma radyoaktivitesinin
AUC'sinin yaklaşık% 26'sını oluşturur. Sekonder metabolit PNU-142300, ortalama kararlı
durum radyoaktivitesi AUC'nin yaklaşık% 7'sini oluşturur.16

35.0

25.0

Metabolit
ARK Linezolid Testinde PNU-142586 linezolid metabolitinin (100.0 μg/mL) ve PNU-142300
linezolid metabolitinin (100.0 μg/mL) çapraz reaktivitesi klinik olarak anlamlı değildir (≤% 0.2
çapraz reaktivite). Linezolid (insan serumunda 2.0 μg/mL veya 10.0 μg/mL), metabolitlerin
varlığında, beklenen metabolit konsantrasyonlarından daha yüksek düzeyde test edildi.

20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
0.0

Ortalama
(μg/mL)

ARK Linezolid Kontrol

Doğrusallık
CLSI EP6-A'da önerildiği gibi doğrusallık çalışmaları yapıldı. 36.00 μg/mL linezolid serum
örneği hazırlanmış ve linezolid için negatif olan insan serumuyla orantılı olarak seyreltmeler
yapılmıştır. Doğrusallık özgün seyreltmelerde beklenen 1inci ve 2inci çalışma
konsantrasyonları yüzde farkı ±%10, veya ≤1.0 μg/mL konsantrasyonlarda ±0.2 μg/mL
olması durumunda kabul edildi. 0.75 ve 30.0 μg/mL (y = 0.9571x + 0.1817) arasında doğrusal
bir ilişki gösterilmiştir.
Ölçülen
Neticeler
(μg/mL)

N

Numune

Yüzde geri kazanım: 100.9%

Nominal
(μg/mL)

Kararlılık
Kararlılık çalışması CLSI Protokolü EP05-A3 belirtildiği gibi yapılmıştır. Üç-seviye kontrol ve
linezolid içeren üç insan serumu havuz çalışmada kullanılmıştır. Her bir seviye 4'lü tekrar ile
20 gün boyunca günde iki kere analiz edilmiştir. Günlük çalışmadaki iki analiz arası en az iki
saat olmuştur. Analiz içi, günler arası, toplam SD, ve yüzde CV ler hesaplanmıştır. Neticeler
aşağıda gösterilmiştir. Kabul kriterleri: ≤10% toplam CV.

5.0

10.0

Eğim

1.04 (1.0 to 1.07)

y-kesişim

-0.14 (-0.38 to 0.02)

Korelasyon katsayısı (r2)

0.98 (0.97 to 0.99)

Numune sayısı

105

15.0

20.0

LC-MS/MS (μg/mL)

25.0

30.0

35.0

Metabolit
(Test edilen
Konsantrasyon)

Metabolit Varlığında Ölçülen Linezolid(μg/mL)
Linezolid
mevcut değil

2.0 μg/mL
Linezolid

10.0 μg/mL
Linezolid

PNU-142586
(100 μg/mL)

0.0 µg/mL

1.9 µg/mL

10.0 µg/mL

PNU-142300
(100 μg/mL)

0.0 µg/mL

2.0 µg/mL

10.4 µg/mL

Çapraz reaksiyon
Aşağıda listelenen bileşikler, linezolid (2.0 μg/mL ve 10.0 μg/mL) varlığında test edildiklerinde
ARK Linezolid Testi ile etkileşime girmedi. Test edilen seviyeler maksimum fizyolojik veya
farmakolojik konsantrasyonlarda veya üzerinde idi. Enterferan (karışan madde) içeren
numunelerin linezolid konsantrasyonları normal serum kontrolünde linezolid seviyesi ile
karşılaştırıldı.
Test edilen
Test edilen
Bileşik
Bileşik
konsantrasyon
konsantrasyon
(μg/mL)
(μg/mL)
Acetaminophen
Acetazolamide
Acetylsalicylic acid
Amikacin
Amitriptyline
Amoxapine
Amphotericin B
Ampicillin
Apixaban
Ascorbic acid
Baclofen
Buproprion
Caffeine
Chloramphenicol
Diazepam
Digoxin
Doxepin
Edoxaban
Erythromycin
Ethotoin
Ethosuximide
Felbamate
Fluoxetine
Furosemide
Gentamicin
Haloperidol
Ibuprofen
Kanamycin A
Lamotrigine
Lidocaine
Lincomycin
Meropenem
Mesoridazine

200
100
1000
100
20
10
100
100
10
100
100
10
100
250
20
10
10
10
200
100
250
250
10
100
100
10
500
200
200
100
1000
100
10

Methicillin
Metronidazole
Naproxen
Neomycin
Niacin
Nitrazepam
Nortriptyline
Olanzapine
Oxcarbazepine
Paroxetine
Penicillin V
Perphenazine
Phenobarbital
Phenytoin
Pregabalin
Procainamide
Prochlorperazine
Ranitidine
Rifampin
Risperidone
Rivaroxaban
Sertraline
Spectinomycin
Stiripentol
Sulfamethoxazole
Theophylline
Thioridazine
Tobramycin
Trimethoprim
Valproic Acid
Vancomycin
Vigabatrin
Voriconazole

250
200
600
1000
100
20
20
10
100
10
100
100
200
200
10
100
10
100
100
10
10
100
100
100
400
200
10
100
100
600
100
150
100
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