
 

 

 در سرم  T3 اندازه گیري هورمون تیک
T3 ELISA Kit 96t Cat. No: 0724-96 

T3 ELISA Kit 192t Cat. No: 2124-192 
Brochure Rev: 08 (1399/06/02) 

 

 : مقدمه

 ی( و ترT4) نیروکسیت د،یروئیتمترشحه از غده  یهاهورمون

خون اغلب به صورت متصل به  انیدر جر ،(T3) نیرونیدوتی

 نیروکسیمتصل شونده به ت نیگلوبول ریپالسما نظ یهانیپروتئ

(TBG )غلظت وجود دارند .T3 کمتر از  اریبسT4 یاست ول 

رمون هو دو نیباالتر است. ا اریآن بس یکیمتابول تیقابل فعالیت و

ه  ست کا نیتنها تفاوت آنها در ا هستند و گریکدی هب هیشب اریبس

T3 کمتر از دی اتم کی T4 .بر  یندها اثر قدرتمرمونهو نیا دارد

عمال ها در بدن اهورمون یو تعادل عموم سمیمتابول ز،ی، تمارشد

  ستمیو تکامل س یکیمتابول تیعالف ینگهدار نیهمچن .کنندیم

 T3 ،T4 حگیری سطاندازه بر عهده دارند. زیرا نها و اندام یاسکلت

بسیار مهم  دیروئیت یهایماریب صیتشخدر خون جهت  TSHو 

 یکه تحت درمان پرکار یمارانیب صیتشخ یبرا T3 ی. بررستاس

د ض هایداروبا که درمان  یمارانیب نیهستند و همچن دیروئیت

 یریگازهبا اند نیهمچنباشد. یم دیمف ،اندکردهرا متوقف  دیروئیت

T3 یمسترشح  ،پرکار دیروئیتاز  نرمال روئدیت صیعالوه بر تشخ 

T3  هبه عالو. توان تشخیص دادمینیز  دیروئیت یپرکاررا از 

 دیروئیشدن ت ینشانه عود سم T4 شیبدون افزا T3مقدار  شیافزا

 یرکارپ مانند یعوامل یباشد. به طور کلیدرمان شده م مارانیدر ب

د ض یااروهدرمان با استروژن و استفاده از د ،یباردار د،یروئیت

 .دنشویم T3ترشح  شیافزا منجر به ،یخوراک یباردار

 

  :ول آزمایشاص

شده است.  یطراح یرقابت یمیآنز یمونواسیتست بر اساس ا نیا

 ( به همراهHRP می)متصل به آنز هکونژوگ T3 ،تست نیدر ا

( کونژوگه ری)غ یعیطب T3 یکه حاو هاکالیبراتور ایسرم  هاینمونه

    اضافه T3ضد  یبادیکوت شده با آنت یهاچاهک به هستند،

 ایسرم موجود در  T3 انیم یرقابت ون،یباسد. در زمان انکونشویم

کوت  یهایبادیاتصال به آنت یبرا ژوگهکون T3و  هاکالیبراتور

های تشکیل کمپلکسشود. پس از یم جادیا ها چاهک شده در

متصل نشده، شسته و  ، محتویات پلیت تخلیه شده و اجزاءایمنی

ه ب( HRP سوبسترای آنزیم) محلول رنگزا سپس شوند.حذف می

منجر به ایجاد محصول زرد رنگ        که اضافه شده هاچاهک

شود. در ادامه افزودن محلول متوقف کننده منجر به تغییر رنگ می

نانومتر بیشترین میزان  450موج  طول در محصول به آبی شده که

با  و در نتیجه میزان جذب، شده جادیشدت رنگ اجذب را دارد. 

نسبت  ،هاو کالیبراتورها در نمونهغیر کونژوگه موجود  T3 غلظت

ها و موجود در نمونه T3 در نهایت غلظت عکس دارد.

نی استاندارد )نمودار کالیبراتورها( محاسبه ها توسط منحکالیبراتور

 گردد.می

 محتویات کیت:   

 محتویات کیت تستی 96کیت  تستی 192کیت 

 عدد 1 عدد 2

  کوت شده با  تیکروپلیم

 یبندبسته T3 ضد یبادیآنت

همراه  یومینیآلوم سهیشده در ک

 .ریگبا رطوبت

با سری ویال  1

 های متفاوتغلظت

با سری ویال  1

 های متفاوتغلظت

، 0 ریدر مقاد T3 یهاکالیبراتور

 ng/ml 5/7، و 5، 5/2، 1، 5/0

 انسان شده در سرم هیته

 3عدد ویال  1

 لیتریمیلی

  5/1عدد ویال  1

 لیتریمیلی
 3Tکونژوگه 

 12 الیعدد و 2

 یتریلیلیم

   12 الیعدد و 1

 یتریلیلیم
 کننده کونژوگه قیبافر رق

 20عدد ویال  1

 لیتریمیلی
   20عدد ویال  1

 لیتریمیلی
 (x50محلول شستشو )

 5/6عدد ویال  2

 لیتریمیلی
  5/6عدد ویال  1

 لیتریمیلی
 Aمحلول رنگزا 

 5/6عدد ویال  2

 لیتریمیلی
  5/6عدد ویال  1

 لیتریمیلی
 Bمحلول رنگزا 

 12عدد ویال  1

 لیتریمیلی
   12عدد ویال  1

 لیتریمیلی
 محلول متوقف کننده واکنش

 5/0عدد ویال  1

 لیتریمیلی
  5/0عدد ویال  1

 لیتریمیلی
 محلول کنترل

 برچسب مخصوص پلیت ورق 1 ورق 2

گهدداری   گراد ن درجه سانتی 8تا  2دمای  در ه محلول هاتوجه: کلی
 .محلول متوقف کننده در دمای اتاق نیز قابل نگهداری است  شوند.

 

 :احتیاط در استفاده از کیت

 دهیدگرد هیدتعب تیدک نیاستفاده در هم یبرا تیک نیا اتیمحتو. 1

 گریدساخت  یهاشماره ای و هاتیک ریاستفاده مشترک با سا لذا از

 .دیینما یجدا خوددار

ی هایلولان انقضاء کیت پایدار هستند. از محها تا زم. کلیه محلول2

 که تاریخ انقضاء آنها گذشته است، استفاده ننمایید.

 ند.ها در مجاورت نور و گرما قرار نگیر. توجه فرمایید محلول3

 HIV1/2دبدو یاز نظدر منفد یمنبد  انسدانبا  تیکاین  اتیمحتو. 4

،HBsAg   وHCV ل به طدور کامد یروش چیه ولیاند. تست شده

م الز نی. بندابراسدتیبودن موارد فوق ن یقادر به مشخص کردن منف

طبدق  ر نظر گرفته شود و کار با آنهدابالقوه آلوده د رتبه صو است

 انجام شود. یمنیا یهادستورالعمل

در و  اسدت یدر هنگدام کدار الزامد نکیاستفاده از دستکش و ع. 5

 ریسدا ایدبده صدورت  اتیکه محتو دیدقت فرمائ تیهنگام کار با ک

 یرمخداط جدداخ خدوددا رینقاط بدن نپاشد و از تماس با دهان و سدا

 گردد.  

  :سازي نمونهآوري و آمادهجمع

 یریدگاسدتاندارد خدون کیدبدا اسدتفاده از تکن دید.گرفتن خون با1

جددا  یخدون یهداانجام شود و به سدرعت سدرم از سدلول یاهرگیس

 گردد. 

 کددورت و همدراه بدا کیدمپیل  یهدانمونه یانجام تست بر رو از  

ت  تسد نیداجهت انجدام  پالسما یها. نمونهدینمائ یخوددار زیهمول

 باشند.یمناسب نم

ن آنها توایروز م 5کامأل بسته باشد و تا  دی. درب ظروف نمونه با2

      تددریمدددت طددوالن یگددراد و بددرایدرجدده سددانت 8تددا  2 دمددای را در

 .کرد یگراد نگهدارینتدرجه سا -20 یماه در دما 1اکثر تا حد

 

 

 

 :هاسازي معرفآماده

کنندده  قیدبافر رق را با T3 کونژوگهمحلول  :T3 محلول کونژوگه 

 200ار مثددال مقددد ی.  بددرادیددکن قیددرق 1 /10کونژوگدده بدده نسددبت 

 20 یبدراکننده  قیبافر رق تریل یلیم 8/1 از کونژوگه را بامیکرولیتر 

 دیدسداعت با 24 یطدده در ش قیرق. کونژوگه دینمائچاهک آماده 

 .ردیمورد استفاده قرار گ

را ( x50محلددول شستشددو)کددل محتویددات ویددال : محلددول شستشددو  

 لیتر آب مقطر مخلوط کنید.میلی 980با

لیتدر از یمیلد 1را بدا   Aلیتر از محلول رنگدزا میلی 1:  رنگزا محلول

ابدل دقیقده ق 10محلول فوق بعد از  .مخلوط نمایید Bمحلول رنگزا 

 باشد.ردیف کافی می 2فاده و برای است

توجه: در صورت مشاهده رنگ آبی در محلول رنگزا و یا کدورت 
 .و رشد باکتری، از این محلول استفاده نشود

 

  :روش انجام آزمایش

 و هامعرف ،کالیبراتورها کلیه که کنید حاصل اطمینان آزمایش شروع از قبل

 .اندرسیده( گرادسانتی درجه 20-25) اتاق دمای به هاهنمون

 .ییدنما مخلوط آرامی به کردن ته و سر با را کالیبراتورها کلیه

 و شتهبردا را آزمایش انجام برای نیاز مورد هایچاهک . تعداد1

 داده ارقر آلومینیومی کیسه در گیرهمراه رطوبت را هاچاهک بقیه

 . ریدنگهدا گرادسانتی درجه 8 تا 2 یدما در و بسته را آن درب

 هایهکچا در ها و کنترلنمونه ،کالیبراتورها از میکرولیتر 50. 2

 صورت بهر کالیبراتو یا نمونه هر از که است بهتر. بریزید نظر مورد

(Duplicate )شود ریخته هاچاهک در. 

 (Enzyme Conjugate)کونژوگه  میاز محلول آنز تریلکرویم 100. 3

 یساز)بخش آماده دیاضافه کن هاچاهک مهبه هشده با بافر  قیرق

 یه آرامب هیثان 30را به مدت  تیو پل( دیها را مالحظه نمائمعرف

 .دیتکان ده زیسطح م یرو

 60 و به مدت دیبپوشان تیپلبرچسب مخصوص  ها را باچاهک. 4

 .دییانکوبه نمااتاق  یدما( در قهدقی 10±) قهیدق



 

 

 5 ا راهو چاهک دیکن تخلیهرا با وارونه کردن  تپلی اتیمحتو. 5

اگر  .دییمحلول شستشو بشو تریلکرویم 300مرتبه و هر مرتبه با 

 یامشستشو به آر یشود در انتهایانجام م یشستشو به صورت دست

 .دیبزن ریگدستمال رطوبت یرا بر رو تیپل

و  دیزیها بردرون تمام چاهک از محلول رنگزا تریلکرویم 100. 6

از . دینکانکوبه  یکیتاراتاق و  یدمادر  قهیدق 15 مدتپلیت را به 

 تکان دادن پلیت در این مرحله خودداری کنید.

دست  به 2کمتر از  براتوریجذب کال زانیم نیاگر باالتر توجه:
 قهیدق 10 مدتمحلول رنگزا را به  ونیزمان انکوباس دیتوانیمآمد، 
 . دیده شیافزا
ها هکچا هیبه کلاز محلول متوقف کننده واکنش  تریلکرویم 50. 7

 تا تمام دیده تکان یآرام به هیثان 20به مدت  پلیت را و دیاضافه کن

 .شود لیتبد آن به زرد یرنگ آب

ومتر نان 450هر چاهک در طول موج  یرا برا یجذب نور مقدار. 8

 از بعد قهیدق 15 حداکثر تا Point to Point روشبا استفاده از 

 630تا  620از طول موج رفرانس  .دیواکنش بخوان ف کردنمتوق

  .دینانومتر استفاده کن

ر دونه به عنوان نم تیک نیا میزان جذب و نمودار کالیبراتورهای

 شده است. ارائه ریز

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 یزابه روش اال T3 مقادیر مورد انتظار براي تست

 

  

 

 

 

 پارامترهاي کنترل کیفی
Assay - Intra 

نوبدت در یدک  سه نمونه سدرمبا ارزیابی تکرارپذیری  دقت داخلی

 انجام گردید. تست

 

 

 

 
 

 

Inter - Assay 

نوبت هر   3در  سه نمونه متفاوت سرمتستی با دقت بینارزیابی 

 نوبت 5 بار انجام شد.

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Recovery 

به نسبت مساوی با یکدیگر ترکیب شده  نمونه سرم در این تست دو

 در آن سنجش شد. T3، غلظت و به عنوان یک نمونه
 

 

 

 

 

 

 

Linearity 
 جهدت ونده سدرمهدای مختلدف نمرقت در T3غلظت در این تست 

 گیری شد.یین خطی بودن کیت، اندازهتع

 

 

 

 

 

 
ySpecificit 

ختلفدی از هدای من تست توسط اضافه کردن غلظتاختصاصیت ای 

 اط واکنش متقد .گر به سرم، مورد سنجش قرار گرفتهمواد مداخل

مدورد   T3 گر به مقدارماده مداخله گیری نسبت بین مقداربا اندازه

  برای ایجاد همان مقدار جذب، سنجش شد.نیاز 

 

Concentration 
Cross 

Reactivity 
Analyts 

- 1 L-Thriiodothyronine 

10 µg/ml  0.0002> L-Thyroxin 

10 µg/ml  0.0001> Iodothyrosine 

10 µg/ml  0.0001> Diiothyrosine 

10 µg/ml  0.0001> Diiodothyronine 
10 µg/ml  0.0001> Phenylbutazone 
10 µg/ml  0.0001> Sodium Salicylate 

 

 

 
 

 

 

 

Sensitivity  

بدر صدفر و سده برا کدالیبراتور یجدذب ندور نیانگیبر اساس جم  م

               تیددک نیدددر ا صیحددداقل غلظددت قابددل تشددخ ،اریددانحددراف مع

ng/ml   05/0 باشد.یم 
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بروز هرگونه مشکل خواهشمند است با تلفن های در صورت 

 مندرج بر روی جعبه بخش پشتیبانی تماس بگیرید.

 

Calibrators Well  Abs. 
 

Mean  Value 
  Number Abs (ng/ml) 

Cal A1 2.274 2.307 
  

0 
  A B1 2.340 

Cal C1 1.598 1.651 
  

0.5 
  B D1 1.704 

Cal E1 1.244 1.282 
  

1 
  C F1 1.320 

Cal G1 0.736 0.764 
  

2.5 
  D H1 0.792 

Cal A2 0.483 0.501 
  

5 
  E B2 0.519 

Cal C2 0.380 0.391 
  

7.5 
  F D2 0.402 

 

Normal Range For Adults 

 
0.52 – 1.85 ng/ml 

 

 

NO. Sample Added Exp. Obs. Rec. 
  (ng/ml) (ng/ml) (ng/ml) (ng/ml) (%) 

1 1.7 3.5 2.6 2.7 103.8 

2 4.1 5.3 4.7 4.6 97.8 

3 0.89 3.85 2.37 2.45 103.3 

4 1.42 6.14 3.78 3.64 96.3 

 

NO. Sample 1/2 1/4 1/8 1/16 

      Bias  %    

1 2.14 -1.8 100 -0.2 -1.3 

2 3.56 -2.1 -2.4 -2.9 -2.5 

3 5.19 2.4 -2 1.7 -0.4 

4 6.68 -3.1 -1.9 -2.8 -2.3 

 

Serum sample 1 2 3 

No. of Repeats 20 20 20 

Mean T3 (ng/ml) 0.85 3.2 5.8 

S.D. (ng/ml) 0.036 0.11 0.25 

C.V (%) 4.2 3.4 4.3 

 

Serum sample 1 2 3 

No.of Repeats 15 15 15 

Mean T3  ng/ml 0.74 3.8 6.3 

S.D.(ng/ml) 0.04 0.24 0.34 

C.V(%) 5.4 6.3 5.4 

 


