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Thiopurin Metiltransferaz (TPMT) için En Hızlı 

& En Düşük Maliyetli Test 

•Patentli – Piyasadaki tek kolay kullanımlı test 

•Hızlı- 1 Saat içinde ELISA  sonucu 

•LC-Kütle Spektrometre ile mükemmel korelasyon 

•Farmakoekonomi çalışmaları: önemli ölçüde karlılık 

•Geniş Piyasa Potansiyeli 
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İçerik 
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Şirket Geçmişi 
 

  Biomerica, Inc. (kuruluş yılı 1971 ) , bazı tıbbi 
koşulların ve kronik hastalıkların erken tanı 
koyulması ve izlenmesi için, geliştirme, üretim 
ve tıbbi tanı ürünlerinin dağıtımını yapmak 
amacıyla kurulmuştur.   

 

 Yenilikçi:  Aşağıdakiler için FDA onaylı testleri 
çalışan ilk şirket: 

• Histamin (Alerji) 

• H. Pylori (Sindirim Hastalıkları) 

• Kolon Hastalığı için Self-test (Sindirim) 

  Şirketin tıbbi tanı ürünleri, iki pazarda alıcı 
bulmaktadır:  

  Klinik laboratuvarlar 

  Bakım noktaları (hekim ofisleri & reçetesiz ilaç 
eczaneleri) 

  

 Üretim tesislerinin (Amerika ve Meksika),  

 CE, ISO ve FDA onayları vardır. 
 

  



TPMT: Klinik Geçmiş 

 

 

• Thiopurin ilaçları , immunosüpresyon ile ilişkili birçok hastalık 

ve durumun tedavisi için yaygın olarak kullanılmaktadır.   

 

• Normal olmayan thiopurin metiltransferaz (TPMT) enzim 

aktivitesine sahip olan hastalar thiopurin ilaçları aldığında, çok 

yüksek toksisite riski oluşmaktadır.  
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TPMT: Enzim Aktivitesi 

 

 

• TPMT (Thiopurin Metiltransfeaz), özellikle thiopurin 

bileşiklerinin metilasyonunu katalizleyen  bir enzimdir.  

 

• Enzimin sahip olduğu bu ilgi, Thiopurin ilaçları alan 

hastalardaki enzim aktivitesi ile doğrudan ilişkilidir.  
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TPMT: Thiopurin İlaçları Nelerdir? 

• Thiopurinler, bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç sınıfıdır. 
 

 Örnekler; Azathioprin, 6-merkaptopurin,ve 6-thioguanin 

 

• Bu ilaçlar, immunosüpresyon ile ilişkili olan hastalık ve 

durumların tedavisinde kullanılır. Bu hastalık ve durumlar: 

 Enfamatuar Bağırsak Hastalığı 

 Lösemi ve Lenfoma 

 Otoimmün Hastalıkları 

 Cilt Hastalıkları 

 Vücudun nakil yapılan organı reddetmesi 
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Thiopurin İlaçları ve TPMT 
Arasındaki İlişki 

 

 

• Düşük thiopurin metiltransferaz aktivitesine sahip kişilerde 
Thiopurin ilaçları ile ilişkili olan ciddi yan etkiler oluşmaktadır. 
Bu yan etkiler:  

 

 

 Beyaz kan hücreleri sayısının azalması (Enfeksiyon riskinin yükselmesi) 

 Kırmızı kan hücreleri sayısının azalması (Normal olmayan kanama) 

 Ölüme sebep olabilecek kemik iliği toksisitesi 
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Populasyonda TPMT Seviyeleri 

 

• Populasyonun %89 u normal TPMT aktivitesi gösterir. 

 

• Populasyonun %10 u orta derecede TPMT aktivitesi gösterir. 

 

• Populasyonun %0,3 ü ciddi derecede yetersiz ya da az TPMT 

aktivitesi gösterir.  
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Klinik İstatistikler 
• Thiopurin ilaçlar  aşağıdaki durumlarda immunosüpresan olarak 

kullanılır: 

  Enflamatuar Bağırsak Hastalığı(IBD) (Crohn hastalığı ve ülseratif kolit dahil) 

• Amerikada 1 milyondan fazla insan IBD ye sahip 

• Yılda 700,000 doktor muayenesi & 100,000 hastaneye yatış sayısı 

• Crohn hastalığının tedavisi yok; Ulseratif kolit ameliyatla tedavi edilebilir 

 Lösemi ve Lenfoma çeşitleri 

• Amerikada her yıl 43,000 YENİ  lösemi vakası (Bütün çeşitler) 

 Otoimmün Hastalıklar (Römatoid artrit ve lupus dahil) 

• Amerikada tahmini 1.5 milyon yetişkin RA ya sahip (2007) 

 Cilt Hastalıkları (sedef ve ciddi çocukluk egzaması) 

• Tahmini 7.5 milyon Amerikalı,  dünya çapında 125 milyon insan 

• Sedef hastası olan insanların %60 ı, günlük yaşamda büyük probleme sahip 

 Vücudun nakil yapılan organı reddetmesi 

• Amerikada 106,000  den fazla insan nakil için bekliyor (2009)  



TPMT Testi: Ne Test Ediliyor? 

• TPMT testi, bir insanın kırmızı kan hücrelerinde TPMT 

enziminin aktivite seviyesini tespit eder.   

 

• TPMT aktivite seviyesi, thiopurin bileşiklerini etkin bir şekilde 

metabolize etme yeteneği ile ilişkilidir.  

 

• TPMT aktivite seviyesi, TPMT üretiminden sorumlu genlerdeki 

varyasyonlardan (mutasyonlardan) etkilenebilir.  

 ÜretilenTPMT miktarı, her insanın sahip olduğu TPMT geninin iki kopyası 

tarafından yönetilir.  

• Yabani Tip (Gen varyasyonu yok):  Normal TPMT aktivitesi. Bu insanlar ilacı 

hızlı bir şekilde metabolize eder. %89 Prevalans 

• Heterozigot (Bir Gen Varyasyonu):  Orta derecede TPMT aktivitesi:  Bu insanlar 

ilacı daha yavaş bir şekilde metabolize eder. 10% Prevalans 

• Homozigot (İki Gen Varyasyonu): Düşük TPMT aktivitesi:  Bu insanlar ilacı çok 

zayıf bir şekilde metabolize eder. 0,3% Prevalans 
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TPMT Testi: Nasıl & Ne Zaman 
Kullanılır? 

• TPMT testi nasıl kullanılır? 

 TPMT testi, thiopurin ilaçlarından kaynaklı ciddi yan etkilerin gelişmesi 

riski taşıyan kişileri belirlemek için kullanılır. 

 Düşük aktiviteye (10% prevalans) ya da ciddi yetersiz aktiviteye (0.3% 

prevalans ) sahip hastalar, yüksek derecede yan etki oluşma riskine 

sahiptirler. 

 

• TPMT testi ne zaman kullanılır? 

 Hekim, hastaya Thiopurin ilaçları ile tedaviye başlamadan önce TPMT 

testi yaptırabilir.  

 Hastaya Thiopurin ilaçları ile tedaviye başlamadan önce, o hastanın TPMT 

durumunun bilinmesi, ilaç dozajının ayarlanması için önemlidir.   

• Tedaviye başlanmadan önce TPMT seviyesinin ölçülmesi ile yan etkilerden 

kaçınılabilir.  
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TPMT Testi: Test Sonucu Ne 
Anlama Gelir? 

• Normal TPMT Aktivitesi 

 Hekim standart dozda Thiopurin ilaç kullanacaktır.  

 

• Düşükten-Orta Dereceye TPMT Aktivitesi 

 Hasta toksisite riskine sahiptir. Hekim ilaç dozunu azaltabilir.  

 

• Yetersizden Düşük DereceyeTPMT Aktivitesi 

 Hasta yüksek derecede toksisite riskine sahiptir. Hekim alternatif bir ilaç 

bulabilir ya da düşük doz önerebilir.  
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TPMT: Maliyet Etkinliği 

 

• TPMT aktivitesinin ölçülmesi düşük maliyetlidir 

 Farmakoekonomik analizler 

• Bir çok çalışma, tedaviye başlanmadan önce TPMT  testi yapılmasının daha az 

maliyetli olduğunu ve hasta bakımını geliştirdiğini göstermiştir.   

 

• Ters reaksiyonların sayısında belirgin bir azalma.  

 

 TPMT, Farmakoekonomik analizler için altın değerindedir.   

• Farmakoekonomik çalışma ,  hastalarda tedaviye başlanmadan önce farmasötikal bir 

ürünün, maliyetini (parasal olarak ifade edilir) ve etkilerini (parasal değeri, etkinliği ya da gelişmiş 

yaşam kalitesi açısından ifade edilir)  değerlendirir.  

 

 

 

 

 

•   
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Piyasa İstatistikleri 

• TPMT test satışı 
 Şirket, TPMT testi getirisini 20,0000,000 $ olarak bildirmiştir.(2009) 

 

• TPMT testinin yapılması, bazı ülkelerde zorunludur 
 Birleşik Krallık (İngiltere, İskoçya, Galler) 

 Avustralya ve Yeni Zelanda 

 Hollanda 

 Diğer ülkeler de aynı şekilde takip edecekler 

 2004 de , FDA, Azathiopurin prospektüsünü, thiopurin toksisite riskinin 

öngörülmesinde TPMT testi kullanımının faydasını vurgulamak için revize 

etmiştir. 
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Rekabet ve Patentler 

• Amerikadaki rakipler Laboratuvarlardır. (Ticari testleri mevcut 

değildir!) 

 Mayo Klinik – LC-MS/MS metodu (patentli) 

 Prometheus Laboratuvarları - HPLC metodu (patentli) 

• Biomerica TPMT ELISA metodu patentlidir. 

• Test metodları arasındaki farklar 

 Mayo Klinik, Prometheus Lab, ve Biomerica’da, numune hazırlanması ve 

metilasyon reaksiyonu adımı aynıdır. 

 En büyük fark, tespit adımındadır.  

• Biomerica, ELISA kullanır 

• Mayo Klinik, LC-MS/MS kullanır 

• Prometheus, HPLC kullanır 

• Uluslararası (Ticari testleri mevcut değildir!) 

 Kullanılan yöntemler 

• HPLC  

• RIA 
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 Biomerica TPMT Çalışması:  
Test Prosedürü 

• Biomerica TPMT testinin üç adımlık bir prosedürü vardır.   

 
 Adım 1: Kırmızı Kan Hücrelerinin Hazırlanması 

 Adım 2: Metilasyon Reaksiyonu 

 Adım 3: ELISA 

 
• Her adım, hızlıdır ve uygulaması kolaydır 

 
 Üç adım da aynı gün içinde tamamlanır. 

 Test sonucu aynı gün içinde alınır. 

 

 

 

 
 

 



Adım 1: Kırmızı Kan Hücrelerinin 
Hazırlanması 

• Hastadan alınan tam kan yıkanır ve kırmızı kan hücrelerinin 

toplanması için santrifüj edilir.  

• Toplanmış kırmızı kan hücreleri, TPMT enziminin serbest 

kalması için parçalanır. 

• 24 numunelik partinin tamamlanması için geçen toplam zaman 

1 saat 50 dakikadır.  
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Tam Kan 

Toplanmış Kırmızı Kan Hücreleri 

Kan yıkanır ve santrifüj edilir 

Parçalanmış Kırmızı Kan Hücreleri 

Toplanmış kırmızı kan 

hücreleri parçalanır 



Adım 2:  Metilasyon Reaksiyonu 

• Parçalanmış kırmızı kan hücreleri, sonraki adım olan ELISA da 

kullanılacak son reaksiyon ürününün üretimi için metilasyon 

reaksiyonuna girer.  

• Reaksiyonun tamamlanması için geçen toplam zaman 1 saat 20 

dakikadır.  
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Parçalanmış Kırmızı Kan 

Hücreleri 

Metilasyon reaksiyonu 

substrat 1 ve substrat 2 

Metilasyon Reaksiyonu Ürünü 

37°C de inkübe 



Adım 3:  TPMT ELISA 

• TPMT ELISA, hızlı dört adımdan oluşan bir çalışmadır 

 Adım 1:  Numune (Metilasyon reaksiyonu ürünü) ve kalibratörler mikrokuyucuk 

pleytine eklenir.  Enzim konjugatı pleyte eklenir ve 30 dakika inkübe edilir.  

 Adım 2:  Pleyt yıkanır 

 Adım 3:  Pleyte substrat eklenir ve 30 dakika inkübe edilir.  

 Adım 4:  Pleyte durdurma solüsyonu eklenir ve pleyt 450 nm de okunur. 

• Toplam çalışma zamanı 1 saat 
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1) Pleyte Numune 

Kalibratör & Konjugat 

ekle 

2) 30 dakika 

inkübe et 

Pleyti yıka 

3) Substrat ekle 

ve 30 dakika 

inkübe et 

4) Durdurma 

solüsyonu ekle 

Pleyti 

450nm de 

oku 



TPMT Testinin Şematiği 
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Hastadan Alınan Tam Kan 

Kırmızı Kan Hücrelerinin 

Hazırlanması 

Test Sonuçları 

Metilasyon 

Reaksiyonu 

TPMT 

ELISA 

Adım 1 

Adım 2 

Adım 3 

Zaman: 1 saat 50 dakika 

Zaman: 1 saat 20 dakika 

Zaman: 1 saat 

Toplam Test = 4 saat 10 dakika  



Performans Karakteristikleri  

• LC-MS/MS ile korelasyon 

• Hassasiyet = 0.80U 

• Intra Çalışma Doğruluğu- 

• Inter Çalışma Doğruluğu- 

• Tam Kanın Stabilitesi 

 Tam kanın 2-8°C de stabilitesi – Kan alındıktan sonra 72 saat 

 Toplanmış yıkanmış kırmızı kan hücrelerinin -70°C de stabilitesi - 14 Gün 
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Biomerica TPMT ELISA = 1.05 TPMT LC-MS/MS – 6.35 

pearson r =  0.923 N = 25 

Control 

Sample 

Mean Value 

(U) 
N 

Coefficient   

of Variation % 

1 5.9 25 8.72 

2 45.8 25 5.32 

Sample 
Mean Value 

(U) 
N 

Coefficient   

of Variation % 

1 6.2 22 8.3 

2 46.4 22 4.0 



Biomerica TPMT  nin Avantajları 
Maliyeti Azaltır ve Lab Cirosunu Artırır  

• Maliyeti azaltır (Özellikle hastanede yatan hastalarda) 

 Mayo Klinik 

• Her numune için  200 $ 

 Prometheus Laboratuvarları 

• Her numune için 220 $ 

 Biomerica  

• Her numune için laboratuvara 100 $ dan daha az maliyet 

 

• Aynı doğruluk, çok daha az ücret 

• Lab Cirosunun Artışı ve Kar 

 Laboratuvarlar için yeni bir gelir merkezi oluşumu 

 Yüksek marj ve kar 
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Biomerica TPMTnin Avantajları   
Sonuç Alma Süresinin Kısalması, Daha iyi Hasta 

Bakımı ve Kolay Kullanım 

• Sonuç Alma Süresinin Kısalması 

 Mayo Klinik ve Prometheus Lab (numune alımından sonra3-4 gün) 

 Biomerica (aynı gün sonuç!) 

• Daha iyi hasta bakımı 
 Aynı gün sonuç, hemen tedavi 

• Yüksek doğruluk 
 Mayo LC-MS/MS ile mükemmel korelasyon 

• Kullanımı kolay ve hazır ELISA 
 Çok karışık ve pahalı LC-MS ya da HPLC test yöntemleri ile 

karşılaştırıldığında 
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Özet 

• Tedaviden önce TPMT testi yapılmasının avantajları ayrıntılı 

bir şekilde açıklanmıştır.  

 

• Biomerica ,TPMT testi için ticari olarak mevcut tek testtir ve 
patentlidir! 

 

• Biomerica TPMT kiti, TPMT aktivitesinin ölçümü için düşük 

maliyetli ve doğru bir yöntem sağlayarak laboratuar cirosunu 

ve karını artırıp, hasta bakımını geliştirir.  

 


