
 

 

 در سرم انسان T4 گیري هورموناندازه تیک
T4 ELISA Kit 96t Cat. No: 0424-96 

T4 ELISA Kit 192t Cat. No: 1924-192 
Brochure Rev: 09 (1399/08/11) 

 

 

 : مقدمه

غده    هایکولیفول زهورمون مترشحه ا نیتری( اصلT4) نیروکسیت

سدت ممد    ید  ت  گیدری سد آ  ن  ر سدر     و انهاز  است هیروئیت

ا بد  T4  رصده  99 از شیبد  .باشهلکر  تیروئیه میجمت ارزیابی عم

شو . یمتصل مپالسما  ناقل  ر نیبه سه پروتئ  ریپذبرگشت پیونهی

 نیروکسد یمتصدل شدونه  بده ت    نیگلوبدول  رصه با  07از این مقهار  

((TBG  07  07 و نیروکسد یمتصل شونه  به ت نی لبومپر  رصه با 

 T4از  رصده   70/7 کنه و حهو پیونه برقرار می نی لبوم  رصه با

 شیپد به عندوان ید     T4. جریان  ار  ر خون به صورت  زا  نیز 

 نده یهیُ( اسدت و بدا    T3) هید روئیهورمدون فادال ت   ر یهورمون و ذخ

کده فادالیتی بسدیار بیشدتر از      شو یم لیتبه T3 شهن  ر بافت ها به

T4  عالئدد  بددالینیهیددروئیبددر عملکددر  ت ی مددو رهددایمدداریب.  ار   

بده   توتدال  T4 زانید م یرید گ هنه. انهاز می از خو  بروز ایه یچیپ

تشدیی   جمدت تسدت   تدرین و م مئن نیترراحت  یاسمونویا روش

 سد   یهیروئیپرتی ر ه T4مقدهار   شیاست. افزا هیروئیت یهایینارسا

    رخ  حددا  یهدداتیهیددروئیو ت Plummerو  Grave یهددایمدداریب

  یمددا ر زا  یهدداسدد یهیروئیتپوی ر ه T4 نییپددا  هدده. مقددهاریمدد

   گدر ی  اید ( و موتویهاشد  یماریمزمن )ب یهاتیهیروئی  تا ما کسیم

 شو .یم ه ی  یکیژنت یهایینارسا

 

  :اصول آزمایش

شه  است.  یطراح یرقابت یمی نز یمونواسیتست بر اساس ا نیا

 نمونه ( به همرا HRP  ی)متصل به  نز هکونژوگ T4  تست نی ر ا

(  ی نز اکونژوگه بری)غ یایطب T4 یکه حاو هاکالیبراتور ایسر  

ه    اضاف T4ضه  یبا یکوت شه  با  نت یهاچاه  به هستنه 

 T4کونژوگه و  T4 انیم یرقابت ون یه.  ر زمان انکوباسنشویم

 هاس آ چاه  یهایبا یاتصال به  نت یبرا هاکالیبراتور ایسر  

  محتویات پلیت های ایمنیتشکیل کمپلکسز شو . پس ایم جا یا

 سپس شونه.تیلیه شه  و اجزاء متصل نشه   شسته و حذف می

 اضافه شه  هابه چاه  (محلول رنگزا) HRP سوبسترای  نزی 

شو .  ر ا امه افزو ن منجر به ایجا  محصول زر  رنگ می که

 محلول متوقف کننه  منجر به تغییر رنگ محصول به  بی شه  که

شهت نانومتر بیشترین میزان جذب را  ار .  057موج  طول  ر

غیر  T4 غلظتبا  و  ر نتیجه میزان جذب  شه  جا یرنگ ا

 ر  نسبت عکس  ار . هاها و کالیبراتورکونژوگه موجو   ر نمونه

نی استانهار  توسط منحها نمونهموجو   ر  T4 نمایت غلظت

 گر  .)نمو ار کالیبراتورها( محاسبه می

 

 محتویات کیت:   

 محتویات کیت تستی 99کیت  تستی 090کیت 

 عه  0 عه  0

  کوت شه  با  تیکروپلیم

 یبنهبسته T4 ضه یبا ی نت

همرا   یومینی لوم سهیشه   ر ک

 .ریگبا رطوبت

 سری 0 سری 0

  7 ری ر مقا  T4 یهاکالیبراتور

 µg/dl 05  و 05  07  5  0

 انسان شه   ر سر  هیتم

 4Tکونژوگه  لیتریمیلی 5/0ویال  0 لیتریمیلی 0 ویال 0

 کننه  کونژوگه قیبافر رق یتریلیلیم 00 الیو 0 یتریلیلیم 00 الیو 0

 (x57محلول شستشو ) لیتریمیلی 07ویال  0 لیتریمیلی 07ویال  0

 Aمحلول رنگزا  لیتریمیلی 5/9ویال  0 لیتریمیلی 5/9ویال  0

 Bمحلول رنگزا  لیتریمیلی 5/9ویال  0 لیتریمیلی 5/9ویال  0
 محلول متوقف کننه  واکنش لیتریمیلی 00ویال  0 لیتریمیلی 00ویال  0

 محلول کنترل لیتریمیلی 5/7ویال  0 لیتریمیلی 5/7ویال  0

 برچسب میصوص پلیت ورق 0 ورق 0

 

گدرا  نگمدهاری      رجه سدانتی  8تا  0 مای   ر هاه محلولتوجه: کلی
 .محلول متوقف کننه   ر  مای اتاق نیز قابل نگمهاری است  نه.شو

 

 

 

 :احتیاط در استفاده از کیت

 ه ید گر  هید تاب تید ک نیاستفا    ر هم یبرا تیک نیا اتیمحتو. 0

 گریساخت   یهاشمار  ای و هاتیک ریاستفا   مشترک با سا لذا از

 .هکنین یجها خو  ار

هایی پایهار هستنه. از محلول ها تا زمان انقضاء کیت. کلیه محلول0

 که تاریخ انقضاء  نما گذشته است  استفا   ننماییه.

 ها  ر مجاورت نور و گرما قرار نگیرنه.. توجه فرماییه محلول0

مدور  اسدتفا     ه. مدوا   ن ار یمنبع انسان تیک اتیمحتو. برخی از 0

تست  HCVو   HIV1/2  HBsAg نبو یاز نظر منف تیک نیا  ر

 یبه طور کامل قا ر به مشیص کر ن منف یروش چیه ولی. انهشه 

بالقو   لدو     رتالز  است  به صو نی. بنابراستیبو ن موار  فوق ن

انجدا    یمنیا یهار نظر گرفته شو  و کار با  نما طبق  ستورالامل 

 شو .

  است ی ر هنگا  کار الزام ن یاستفا   از  ستکش و ع. 5

 اید بده صدورت    اتیکه محتو هیفرمائ  قت تی ر هنگا  کار با ک. 9

 میدداب جددها رینقدداب بددهن نپاشدده و از تمدداس بددا  هددان و سددا ریسددا

 گر  .   یخو  ار

 

  :سازي نمونهو آمادهآوري جمع

گیدری  اسدتفا   از تکنید  اسدتانهار  خدون     گرفتن خون بایه بدا . 0

 ها جها گر  .از سلولسیاهرگی انجا  شه  و به سرعت سر  

 کدهورت  های  لیپمی  همرا  باتست بر روی نمونه انجا  ازتوجه: 
ایدن   هدای پالسدما جمدت انجدا     و همولیز خدو  اری نمائیده. نمونده   

 باشنهمناسب نمی ٬تست
 توان  نما را  ریروز م 5کامال بسته باشه و تا  هیها با رب نمونه. 0

 0اکثر تدا  تر حهیمهت طوالن یگرا  و برای رجه سانت 8تا  0  مای

 کر . یگرا  نگمهاریجه سانتر  -07 ی ما ما   ر

 

 :هاسازي معرفآماده

کننده    قید بافر رق را با T4 کونژوگهمحلول  :T4 محلول کونژوگه 

 077ار مثددال مقدده ی.  بددراهیددکن قیددرق 0/ 00کونژوگدده بدده نسددبت 

 07 یبدرا کننده    قید بدافر رق  تدر یلیلیم 0 از کونژوگه را بامیکرولیتر 

 هید سداعت با  00 یطد شه   ر  قیرقنژوگه . کوهینمائچاه   ما   

 .ر یمور  استفا   قرار گ

را ( x57محلددول شستشددو)کددل محتویددات ویددال : محلددول شستشددو  

 لیتر  ب مق ر میلوب کنیه.میلی 987با

لیتدر از  میلدی  0را بدا    Aلیتر از محلول رنگدزا  میلی 0:  رنگزا محلول

 قیقده قابدل    07محلول فوق باه از  .میلوب نماییه Bمحلول رنگزا 

 باشه.ر یف کافی می 0فا   و برای است

 

  :روش انجام آزمایش

ها  کالیبراتور هیکه کل هیحاصل کن نانیاطم شیقبل از شروع  زما

( گرا یسانت رجه  05 تا 07) اتاق یها به  ماها و نمونهمارف

میلوب  یها را با سر و ته کر ن به  رامکالیبراتور هیکلانه. ه یرس

 .                             هینمائ

را بر اشته و  شیانجا   زما یبرا ازیمور  ن یهاچاه  تاها . 0

قرار  ا    یومینی لوم سهی ر ک ریگهمرا  رطوبتها را چاه  هیبق

 .هی ار گرا  نگهی رجه سانت 8تا  0 یو  ر  ما رب  ن را بسته 

 یها ر چاه  کنترلها و نمونه  ها کالیبراتوراز  تریلکرویم 05. 0

به صورت کالیبراتور  ای. بمتر است که از هر نمونه هیزیمور  نظر بر

(Duplicate ر چاه  )شو . یتهیها ر 

 نیا  ر   ر نظر گرفته شو . : حتماً چاه  اول به عنوان بالنتوجه
 ریمراحل با سا هی. بقنشو  یتهیرکالیبراتور  ایو  چاه  نمونه

    باشه.یم کسانیها چاه 
 (Enzyme Conjugateکونژوگه )  یاز محلول  نز تریلکرویم 077. 0
   بیش ) هیاضافه کن هاچاه  همهبه   بافر توسطشه   قیرق

 هی ان 07را به مهت  تیو پل( هیها را مالحظه نمائمارف یساز ما  

 .هیتکان  ه زیس آ م یرو یبه  رام

 97 به مهت و هیبپوشان تیپلبرچسب میصوص  ها را باچاه . 0

 .هییانکوبه نمااتاق  ی ما(  ر قه قی 07±) قهی ق

 5 . سپسهیکن تیلیه تیها را با وارونه کر ن پلچاه  اتیمحتو. 5

. اگر هییمحلول شستشو بشو تریلکرویم 077مرتبه و هر مرتبه با 

 یشستشو به  رام یشو   ر انتمایانجا  م یشستشو به صورت  ست

 .هیبزن ریگوبت ستمال رط یرا بر رو تیپل



 

 

از  .هیزیها براز محلول رنگزا  رون تما  چاه  تریلکرویم 077. 9

 تکان  ا ن پلیت  ر این مرحله خو  اری کنیه.

 . هیکنانکوبه  یکیتاراتاق و  ی ما ر  قهی ق 05 مهت. پلیت را به 0

 ست به  0کمتر از   براتوریجذب کال زانیم نیاگر باالتر توجه:
 قهی ق 07 مهتمحلول رنگزا را به  ونیان انکوباسزم هیتوانیم مه  

 . هی ه شیافزا
ها چاه  هیبه کلاز محلول متوقف کننه  واکنش  تریلکرویم 57. 8

 تا تما  هی ه تکان ی رام به هی ان 07به مهت  پلیت را و هیاضافه کن

 .شو  لیتبه  ن به زر  یرنگ  ب

نانومتر  057هر چاه   ر طول موج  یرا برا یجذب نور مقهار. 9

 باه از قهی ق 05 حهاکثر تا Point to Point روشبا استفا   از 

 907تا  907از طول موج رفرانس  .هیواکنش بیوان متوقف کر ن

 .  هینانومتر استفا   کن

به عنوان نمونه  ر  تیک نیا میزان جذب و نمو ار کالیبراتورهای

 شه  است. ارائه ریز

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 به روش االیزا T4 مقادیر مورد انتظار براي تست

 

  

 

 

 

 

 

 پارامترهاي کنترل کیفی
Assay - Intra 

 ر ید   نوبدت    سه نمونه سر با ارزیابی تکرارپذیری   قت  اخلی

 گر یه. تست انجا 

 

 

 

 

 

 
 

 

Inter - Assay 

نوبدت هدر    0ت سدر   ر  نمونده متفداو   تستی با سده ارزیابی  قت بین

 انجا  پذیرفت. بار  5نوبت 

 

 

 

 

 
 

 

 
Recovery 

 شه بیترک گریکهیبا  یتست  و نمونه سر  به نسبت مساو نی ر ا

 ه.ی شریگ ر  ن انهاز  T4نمونه غلظت   یو به عنوان 

 

 

 

 

 

 

 

Linearity 
 یمیتلدف نمونده سدر  بدرا     یهدا رقدت   ر T4تست غلظت  نی ر ا

 ه.ش یریگانهاز   تیک بو ن یخ  نییتا

 

 

 

 

 

 

 
Specificity 

هدای میتلفدی از   ن تست توسط اضافه کر ن غلظتاختصاصیت ای 

تقداطع  واکدنش م  .گر به سر  مور  سنجش قرار گرفتهموا  مهاخل

مور  نیداز    T4 گر به  وزا   مهاخلهگیری نسبت بین  وز مبا انهاز 

 سنجش شه.برای ایجا  همان مقهار جذب 

  

Concentration 
Cross 

Reeactivity 
Analyts 

- 1 L-Thyroxin 

10 µg/dl 0.9800 D-Thyroxin 

100 µg/dl 0.0150 D-Thriiodothyronine 

100 µg/dl 0.0300 L-Thriiodothyronine 

100 µg/ml 0.0001 Iodothyrosine 
100 µg/ml 0.0001 Diiothyrosine 
100 µg/ml 0.0001 Diiodothyronine 

 

 

Sensitivity 
صدفر و سده برابدر     کدالیبراتور  یجدذب ندور   نیانگیبر اساس جمع م

  μg/dl تید ک نید  ر ا صیحهاقل غلظت قابدل تشدی    اریانحراف ما

 باشه.یم 05/7
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های خواهشمنه است با شمار رگونه مشکل بروز ه ر صورت 

 تماس بگیریه. (بیش پشتیبانی)منهرج بر روی جابه 

 

 

Calibrators Well  Abs Mean  Value 
  Number   Abs (µg/dl) 

Cal A1 2.376 2.394 0 

A B1 2.412     

Cal C1 1.891 1.925 2 

B D1 1.959     

Cal E1 1.481 1.498 5 

C F1 1.516     

Cal G1 1.045 1.053 10 

D H1 1.062     

Cal A2 0.792 0.812 15 

E B2 0.832     

Cal C2 0.548 0.567 25 

F D2 0.586     

 

Normal Range For Adults 

 
Male: 4.4 – 10.8 µg/dl 

Female: 4.8 – 11.6 µg/dl 
 

 

NO. 
  

Sample Added Exp. Obs. Rec. 
(µg/dl) (µg/dl) (µg/dl) (µg/dl) (%) 

1 11.7 5.3 8.5 7.99 94 

2 6.1 12.3 9.2 8.94 97.2 

3 10.3 16.3 13.3 14.1 106 

4 10.9 22.1 16.5 16.8 102 

 

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

      Bias  %    

1 4.1 2.5 -2.6 -2.2 -2 

2 8.3 -1.8 3.7 -0.7 -2.1 

3 14.6 -1 -1.8 -3.1 -1.4 

4 19.9 -1.5 2.3 2.1 -2.9 

 

Serum sample 1 2 3 

No. of Repeats 20 20 20 

Mean T4 g/dl) 4.9 9.3 15.4 

S.D. g/dl) 0.19 0.38 0.66 

C.V. (%) 3.8 4 4.3 

 

Serum sample 1 2 3 

No. of Repeats 15 15 15 

Mean T4 g/dl) 3.9 7.7 16.9 

S.D. g/dl) 0.21 0.32 0.89 

C.V. (%) 5.4 4.1 5.2 

 


