
 

 

 

 fT3 گیری هورموناندازهکیت 

 انسان سرم در
fT3 ELISA Kit 96t Cat. NO: 3024-96 
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 : مقدمه

اسد    های غدد  تیروییدد  هورمون ی ازیک  (T3)یدوتیرونینتری

 کندد  مدی  در خدون ردرد    ،هدای اامد   به پروتئین اتصالکه با 

 تص  شوند  به تیروکسیناصلی ترین پروتئین اام ، رلوبولین م

(TBG)   بخددآ ازاد  اسددT3  هددای )غیددر متصدد  بدده پددروتئین

  باشدد ایدن هورمدون مدی    مسئول کلیه اعمدال بیولدوکیکی  اام ( 

 متفداو   شرایط کلینیکدی های اام  در غلظ  پروتئین همچنین

عملکرد شرایط در  شوند از جمله دوران بارداری دچار تغییر می

 تدا   T3مقدار  ، غلظ  پروتئین های اام ر، با تغییتیرویید نرمال

(tT3) االیکه غلظ  در   کندسر  نیز تغییر میT3 ازاد (fT3)، 

نظر بالینی ارز  از  ،fT3ریری بنابراین انداز   ماندمی ثاب  باقی

هدای ددد   مصدر  قدر    ،به عنوان مثال بدارداری   بیشتری دارد

در    tT3طحباعد  بدار رندتن سد     ،با اسدتروکن بارداری و درمان 

تغییدر  بددون    fT3که در این شرایط سطحود، در االیشمیخون 

بدا   fT3ریدری مسدتقی    انداز  شرایط ،این کی در   ماندباقی می

 نراه  شد  اس   بهینه و با کمترین وسای ،  اساسی  یک

 

  :اصول آزمایش

راای شد  اس   اسی انزیمی رقابتی طاین تس  بر اساس ایمونو

 ازاد fT3ها که ااوی های سر  و کالیبراتورنمونهدر این رو ، 

 HRPکونژورده بدا اندزی      fT3و غیر کونژوره هستند به همرا  

کن هر دو انتدی  در این صور شوند  ها ریخته میدرون چاهک

متص  شد  به سدطح پلید  بدا     fT3بادی دد برای اتصال به انتی

نمونه بیشدتر    fT3هر چه مقدار کنند  بنابراین   مییکدیگر رقاب

شدود   میبادی متص  کونژوره کمتری به انتی fT3باشد، میزان 

، ها، ادانه کردن محلول رنگزاپس از تخلیه و شستشوی چاهک

شدود کده بدا اندزودن محلدول      منجر به پدید امدن رنگ ابی مدی 

در دهد  این محصدول  یمتوقف کنند  به رنگ زرد تغییر رنگ م

ن میزان جذب را دارد  شد  رنگ نانومتر بیشتری 054طول موج 

موجددود در نموندده و  fT3و در نتیجدده میددزان جددذب، بددا غلظدد   

در  fT3در نهایدد  غلظدد   هددا، نسددب  م کددوس دارد کالیبراتور

منحنی استاندارد )نمدودار کالیبراتورهدا( محاسدبه     ها توسطنمونه

   رردد می

 

 :محتویات کیت

بنددی  بسدته  تستی  fT3  96 دد بادیپلی  کو  شد  با انتی  1

 ریر ا رطوب شد  در کیسه الومینیومی همرا  ب

  18، و 6/8، 7/5، 3/3، 8/1، 4 مقددادیر در fT3 هدای   کالیبراتور2

pg/mlتهیه شد  در سر  انسان ،   
هددا در هددر سدری تولیددد، ممکددن اسدد   توجده: غلظدد  کالیبراتور 

و  هدا با مقادیر درج شد  بر روی لیب  ویال متفاو  باشد و مطابق
 باشد می (COA) رواهی انالیز محصول

 لیتری                      میلی 11ویال  fT3   :1 کونژوره  3

 لیتری میلی 24ویال X)54(  :1محلول شستشو   0

 لیتری میلی 5/6 ویالA  :1محلول رنگزا   5

 لیتری میلی 5/6 ویالB  :1محلول رنگزا   6

 لیتری میلی 12ویال 1ول متوقف کنند  واکنآ: محل  7

 بر چسب مخصو  پلی    8

 

درجده سدانتی ردراد      8تدا   2 یدمدا  در هدا کلیده محلدول   : توجه 
  محلول متوقف کنندد  در دمدای اتدای نیدز قابد       شوند نگهداری

  نگهداری اس 

 

 

 احتیاط در استفاده از کیت:

 د یررد هیت ب  یک نیاستفاد  در هم یبرا  یک نیا ا یمحتو  1

سداخ    یهدا شدمار   اید  و ها یک ریستفاد  مشترک با ساا لذا از

  دیینما یجدا خوددار گرید

-ها تا زمان انقضاء کی  پایدار هستند  از محلدول   کلیه محلول2

 هایی که تاریخ انقضاء انها رذشته اس ، استفاد  ننمایید 

 ها در مجاور  نور و ررما قرار نگیرند   توجه نرمایید محلول3

از نظدر   ،یانسدان  شداء منبدا    ید کایدن   ا یمحتوبا وجود اینکه   0

 چیه ولی، اندتس  شد  HCVو   HIV1/2 ،HBsAgدبو یمنف

بدودن مدوارد    یبه طور کام  قادر به مشخص کدردن منفد   یروش

ر نظدر  بدالقو  الدود  د   ر رز  اس   به صو نی  بنابراس ینوی ن

 انجا  شود  یمنیا یهاررنته شود و کار با انها طبق دستورال م 

  اس  یدر هنگا  کار الزام نکیاستفاد  از دستکآ و ع  5

 ایبه صور   ا یکه محتو دیدق  نرمای  یدر هنگا  کار با ک  6

 مخداط جددا   رینقاط بدن نپاشدد و از تمداس بدا دهدان و سدا      ریسا

 رردد    یخوددار

 

  :سازی نمونهوری و آمادهآجمع

ررنتن خون باید با استفاد  از تکنیک استاندارد خدون ریدری     1

 سیاهرری انجا  شد  و به سرع  سر  ان  جدا رردد 

کددور  و   های  لیپمیدک همدرا  بدا   انجا  تس  بر روی نمونه از
پالسدما جهد  انجدا  ایدن     هدای  نمونده  یدد  همولیز خودداری نمای

  باشندمناسب نمیتس  
توان انهدا را  روز می 3ها باید کامال بسته باشد و تا رب نمونهد  2

ر، تد ردراد و بدرای مدد  طدورنی    سدانتی  درجده  8تدا   2 دمای در

 نگهداری کرد  ررادسانتی  -24ما  در دمای  1اداکثر تا 

 

 :هاسازی معرفآماده

 984را بدا  (x54) محلول شستشدو ک  محتویا  شو : محلول شست

 لیتر اب مقطر مخلوط کنید میلی

لیتدر از  میلدی  1را با   Aلیتر از محلول رنگزامیلی 1گزا: رن محلول

دقیقده   14محلدول ندوی ب دد از      مخلوط نمایید   Bمحلول رنگزا

 باشد ردیف کانی می 2قاب  استفاد  و برای 

گ ابدی در محلددول رنگدزا و یددا   توجده: در صددور  مشداهد  رندد  
 کدور  و رشد باکتری، از این محلول استفاد  نشود 

 

  :روش انجام آزمایش

ها، کالیبراتور هیکه کل دیااص  کن نانیقب  از شروع تس ، اطم

( گرادیدرجه سانت 25تا  24اتای ) یها به دماها و نمونهم ر 

 یبه ارامها را با سر و ته کردن لیه کالیبراتورکاند  د یرس

                               دیمخلوط نمای

را برداشته و  آیانجا  ازما یبرا ازیمورد ن یها  ت داد چاهک1

قرار  یومینیالوم سهیدر ک ریها را همرا  رطوب  رچاهک هیبق

رراد یدرجه سانت  8تا  2 یداد  درب ان را بسته و در دما

  دینگهدار

های مورد در چاهک ها نمونهاز کالیبراتورها و  میکرولیتر 54  2

 مونده یدا اسدتاندارد بده صدور      نظر بریزید  بهتر اس  که از هر ن

(Duplicate)  ها ریخته شوددر چاهک  

 Enzyme)از محلددول انددزی  کونژوردده    میکرولیتددر 144  3

Conjugate)      34به هر چاهک ادانه کنید و پلی  را بده مدد 

 تکان دهید   ثانیه

 مدد   و بده ها را با برچسب مخصو  پلی   بپوشانید چاهک  0

 دقیقه( در دمای اتای انکوبه نمایید  14±) دقیقه 64

کنیدد   پلید  تخلیده   هدا را بدا وارونده کدردن     کمحتویا  چاه  5

میکرولیتدر محلدول    344و هر مرتبه با  مرتبه 5را ها سپس چاهک

شدود در  مدی  ارر شستشو به صور  دستی انجا   شستشو بشویید

ریدر  ا بدر روی دسدتمال رطوبد    انتهای شستشو به ارامی پلید  ر 

  بزنید



 

 

 

هدا بریزیدد   درون تما  چاهکمحلول رنگزا  از میکرولیتر 144  6

انکوبده   در دمدای اتدای و تداریکی    دقیقده  15مدد   و پلی  را به 

   از تکان دادن پلی  در این مراله خودداری کنید نمایید

بده دسد     2میزان جذب کالیبراتور کمتر از توجه: ارر بارترین 
 14امد، می توانید زمان انکوباسیون محلدول رنگدزا را بده مدد      

  دقیقه انزایآ دهید 

محلددول متوقددف کننددد  واکددنآ بدده کلیدده   از  میکرولیتددر 54  7

تکان ارامی ثانیه به  24به مد  ها ادانه کنید و پلی  را چاهک

  بدی  شودما  رنگ ابی ان به زرد تدهید تا ت

ندانومتر     054مدوج  را برای هر چاهک در طدول   ذبمقدار ج  8

دقیقده ب دد از    15تدا   اداکثر   Point to Pointبا استفاد  از متد

 624-634از طول موج رنرانس )  بخوانیدمتوقف کردن واکنآ 

  نانومتر استفاد  کنید(

در این کی  به عنوان نمونه  میزان جذب و نمودار کالیبراتورهای

   اورد  شد  اس  زیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غلظدد  کالیبراتورهددا در هددر سددری تولیددد ممکددن اسدد   : توجدده
متفاو  باشد لذا جه  ازمایآ، به غلظد  ککدر شدد  بدر روی     

مراج ه ( COAمحصول ) زیانال یرواه ها وویال کالیبراتورلیب  
  نمایید

 
 

 ELISAبه روش  fT3ت تس مقادیر مورد انتظار برای

 

Pg/ml Normal Range 

1.4 – 4.2 Adult 
1.8 – 4.2 Pregnancy 

 

 

 پارامترهای کنترل کیفی
Intra - Assay 

در یدک    نمونده سدر    سده با ارزیابی تکرارپدذیری   دق  داخلی  

 رردید  نوب  تس  انجا 

 

 

 
 

 

 

Inter - Assay 
نوبد  هدر    3در  نمونه متفاو  سر  سهارزیابی دق  بین تستی با 

 انجا  پذیرن   بار  5نوب  

 

 

 

 

 

 

Recovery 

به نسب  مساوی با یکددیگر ترکیدب    در این تس  دو نمونه سر 

 شد  ریریدر ان انداز   fT3  غلظ ،شد  و به عنوان یک نمونه

 

 

 

 

 

 

Linearity 
بدرای   ف نمونه سر های مختلرق در   fT3 غلظدر این تس  

  ریری شدنداز  یین خطی بودن کی  ات

 

 

 

 

 

 
ityificSpec 

هدای  ن ازمایآ بدا کمدک اددانه کدردن غلظد      اختصاصی  ای

ار ررند    مورد سدنجآ قدر   ٬رر به سر مختلفی از مواد مداخله

رر به ریری نسب  بین مقدار ماد  مداخلهواکنآ متقاطع با انداز 

برای ایجاد همان مقددار جدذب   یاز تیرونین مورد نودیمقدار تری

 آ شد    سنج

 

 

 

 

 

 

 

 

itySensitiv 
صفر و سه برابر انحرا   کالیبراتوربر اساس جمع میانگین جذب 

 pg/ml 804/4 داق  غلظ  قاب  تشخیص در این کی ا ،م یار

 باشد می
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 هایروز هررونه مشک  خواهشمند اس  با شمار در صور  ب

 تماس بگیرید  (بخآ پشتیبانی)مندرج بر روی ج به 

 

Calibrators 

 
Well  Abs. 

 
Mean  Value 

Number Abs.    (pg/ml) 

Cal A1 2.300 
2.326 

0 
 A B1 2.352 

Cal C1 1.864 
1.875 

1.8 
  B D1 1.886 

Cal E1 1.423 
1.435 

3.3 

C F1 1.447   

Cal G1 0.993 
0.923 

5.7 

D H1 1.027   

Cal A2 0.587 
0.613 

8.6 

E B2 0.639   

Cal C2 0.384 
0.412 

18 

F D2 0.440   

 

Serum sample 1 2 3 

No.of Repeats 20 20 20 

Mean fT3 )pg/ml) 2.8 6.1 14.5 

S.D (pg/ml) 0.12 0.33 0.54 

C.V (%) 4.2 5.4 3.7 

 

Serum sample 1 2 3 

No.of Repeats 15 15 15 

Mean fT3 (pg/ml) 3.4 7 12.9 

S.D (pg/ml) 0.21 0.36 0.57 

C.V (%) 6.2 5.1 4.4 

 

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

1 2.3 4.2 3.25 3.4 104.6 

2 5.8 7.1 6.45 6.8 105.4 

3 6.5 8.5 7.5 7.3 97.3 

4 12.7 9.4 11.05 10.9 98.6 

 

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

      Recovery  %  

1 7.7 99.3 99.2 97 

2 8.3 100.1 98.5 99.3 

3 9.5 97.4 102.3 98.6 

4 13.8 99.4 97.5 101.5 

 

Analyte 
 

Cross  Concentration 
 Reactivity 

L-T3 1  
L-T4 <0.0002 10 µg/ml 

Iodothyrosine <0.0001 10 µg/ml 

Diiodothyrosine <0.0001 10µg/ml 
Diiodothyronine <0.0001 10µg/ml 
Phenylbutazone <0.0001 10µg/ml 
Sodiumsalicylate <0.0001 10µg/ml 

 


