
Medicinsk service  
   

 Gäller from 
2021-10-21 

Revision 
02 

Sida 
1(2) 

Metodbeskrivning Godkänd av:  

U-LSD (screen) på Atellica (NPU04932) 
Gäller för 
Klinisk kemi 

LU  
  

Utarbetad av 
 

Dokumentförvaltare 
 

Dokument id 
21-254 

Original lagras elektroniskt! Användaren ansvarar för att gällande revision används.  

U-LSD (screen) på Atellica (NPU04932) 

 

Bakgrund, indikation och tolkning 
 
LSD (lysergsyradietylamid) är en hallucinogen som användes illegalt som narkotika. LSD intas 
peroralt. Vanlig dos (tripp) är c:a 60 - 100 µg. LSD säljs och sprids indränkt som en tripp på en 
pappersbit av växlande utseende. Huvuddelen utsöndras som LSD och LSD-metaboliter i urinen där 
de kan påvisas med olika immunologiska metoder. I vår screeningmetod använder vi CEDIA (Cloned 
Enzyme Donor Immuno Assay)-reagens. Dessa antikroppar är optimerade för LSD och dess 
metaboliter men korsreagerar även med en del andra ämnen tex mycket höga nivåer av fentanyl [1]. 
Positiva fynd från CEDIA-screeningen måste verifieras med en masspektrometrisk metod [2].  

Referensintervall 
Negativt (< gränsvärde 1,0 µg/L) 

Analysprincip 
LSD bestäms med CEDIA (Cloned Enzyme Donor Immuno Assay) teknik [1]. CEDIA är ett homogent 
immunotest som bygger på konkurrens om inbindningsställena på antikropparna mellan LSD och dess 
metaboliter i provet och LSD bundet till ett inaktivt fragment av β-galaktosidas som tillsätts i testet. När 
det enzymfragmentmärkta LSD är bundet till antikroppen blockeras reassociationen av de inaktiva β-
galaktosidasfragmenten och därmed bildas inget aktivt enzym, som kan förbruka testets substrat. 
Omvänt när det enzymfragmentmärkta LSD icke är bundet till antikroppen kan de inaktiva β-
galaktosidasfragmenten reassocieras och därmed bildas aktivt enzym, som kan förbruka testets 
substrat. Förbrukningen av substrat ger upphov till en färgförändring som mäts bikromatiskt vid 570 
och 660 nm. Detta innebär att absorbansförändringen är direkt proportionell mot LSD-koncentrationen 
i provet [1]. Analyserna utförs vid 37 ° C i analysautomat (Atellica CH 930). Instrumentet beräknar 
automatiskt LSD-koncentrationen ur absorbansförändringen [3]. 

Metodkarakteristika 

Interferenser och felkällor 
Strukturellt liknande föreningar kan ge upphov till falskt positiva resultat. Korsreaktivitet för olika 
föreningar: Se produktblad [1]. 
 

Mätområde 
Mätområde: 0,11 - 3,0 µg/L [1]. 

Kvantifieringsgräns 
Kvantifieringsgräns (LOQ): 0,11 µg/L [1]. 
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Mätosäkerhet 
Utvärdering från inkörning av metoden våren 2021 [3]. 
 

Nivå  
(µg/L) 

Imprecision 
(CV%) 

n 

0.86 5.8 49 
1.63 8.2 50 

 

Spårbarhet  
Metoden är spårbar till spårbarhetsintyg CEDIA LSD Drugs of abuse Calibrators, Thermo Fisher [4].  

Ackreditering 
Metoden är ackrediterad. 
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