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 مقدمه:

شلوند   متصلل ملی Pre Alb و Albو  TBG هورمونهای تیروئیدی به دلیل حاللیت کم در محیط آبی بطور عمده به پروتئین های حامل مانند 

ت مانلدن بشلش در سنجش میزان تام هورمونهای تیروئیدی چنانچه افزایش میزان تام هورمون با افزایش پروتئین های حامل همراه باشلد بلا بابل
وئیدی منوط و فعالیت فیزیولوژیک طبیعی ،فرد مشکل تیروئیدی نشواهد داشت  به عبارت دیگر تغییر صحیح میزان تام هورمون های تیر آزاد

ملله آزملون به روشن بودن وضعیت پروتئین های حامل است  لذا آزمون های مشتلفی برای تشمین میزان این پروتئین ها طراحی شده انلد از  

  برداشت تیروئیدی

 

 

 محدوده طبیعی:

ي لي پیشنهاد مو به شرح زیر می باشد در سرم افراد طبیعي که توسط تست هاي مکرر به روش االیزا بدست آمده  T-Uptakeمقادیر نرمال  
 گردد تا هر آزمایشگاه مقادیر نرمال خود را بدست آورد:

 

 درصد 21-37 % محدوده طبیعی

 
    

 

 اساس آزمایش : 
ایش و در هنگلام انجلام آزملمیشلوند    T4  , Coatآنتلی بلادی ضلد ملی باشلد  در ایلن روش چاهکهلا توسلط رقلابتی روش  اسلا  ایلن کیلت بله

یروئیلدی و سرم به چاهکها اضافه میشوند در این هنگام پروتئین های حامل هورمون هلای ت HRPکنژوگه شده با  T4به همراه   T4هورمون 

یجله کنژوگله واکنشلی نشلان دهنلد در نت T4را  لذ  ملی نماینلد، وللی نملی تواننلد بلا هورملون  T4بر حسب ظرفیت خود مقداری از هورملون 

د، کنژوگله رقابلت ملی نمایل T4که  ذ  پروتئین های حاملل نگردیلده اسلت بلر سلر اتصلال بله آنتلی بلادی هلای کل  چاهلک بلا  T4مقداری از 
ا آن در اتصلال بکنژوگه باقی مانده ودر رقابت  T4کمتری برای رقابت با  T4بنابراین هر چه ظرفیت حمل پروتئینهای سرم باالتر باشد مقدار 

ر چله هلبه آنتی بادی های ک  چاهکها ناموفق تر خواهد بود و بالعکس ، پس از شستشو محلول سوبسلترا بله چاهلک هلا اضلافه ملی گلردد کله 

ت شده توسط برداش T4ه بوده و به این معنی است که مقدار کنژوگ T4میزان رنگ زائی بیشتر باشد بیانگرباالتر بودن میزان اتصال هورمون 
ش از انلدازه و نلا برای رقابت باقی مانده است وبالعکس ، برای  لوگیری از فعالیت بلی T4پروتئین های حامل باال بوده بنابراین مقدار کمتری 

هتلرین  لذ  بکله ه ورنلگ آبلی را بله زرد تبلدیل ملی نمایلد مناسب آنزیم ، محلول متوق  کننده افزوده می گردد که فعالیت آنزیم را مشتلل کلرد

 نانومتر دارد  450نوری را در طول موج 

 

 

 جمع آوري و آْماده سازي نمونه :

 در ه نگهداری شود  -20در ه سانتیگراد به مدت دو روز و برای مدت بیشتر در  8تا  2سرم یا پالسما در دمای 

 

 محتویات کیت :

 چاهک 96( دارای Anti –T4 coated Plate) T4های پوشش داده شده با آنتی بادی ضد یک عدد پلیت حاوی چاهک -1

 ی باشد میلی لیتر م 5 0ل محتوی اکه هر ویا  43،33،23،13ویال استاندارد دارای غلظت های  4:  (Standard Set)سری استاندارد  -2

  محلول آماده مصرف ترمیلی لی 12( : یک ویال حاوی Enzyme Conjugate (محلول آنزیم کنژوگه  -3

ی ( که برای تهیه محلول شستشلوX 25میلی لیتر محلول شستشوی غلیظ ) 40: یک ویال حاوی   (Washing Solution)محلول شستشو  -4

 با آ  مقطر رقیق کنید  25/1آماده مصرف مقدار الزم از محلول شستشوی غلیظ را به نسبت 

 میلی لیتر و آماده برای مصرف  12محتوی  : یک ویال  (Chromogen Substrate)محلول رنگزا -5

 میلی لیتر  12:یک ویال محتوی  (Stop Solution)محلول متوق  کننده  -6

 (Card Board Sealer)بر چسب مشصوص پلیت  -7
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 مواد و وسایل مورد نیاز که در کیت موجود نمی باشد:

 به عنوان فیلتر رفرانس  630صورت امکان نانومتر ودر  450دارای فیلتر  (Eliza Reader)دستگاه خوانش االیزا  -1

 میکرولیتر دقیق 100و  50و 25سمپلر های  -2

 آ  مقطر  -3

 

 نكات قابل ذكر براي مصرف كنندگان :

 محتویات این كیت براي مصرف در همین كیت مي باشد     -1

 از مشلوط كردن محتویات كیتها باشماره ساختهاي مشتل   دا" خودداري نمائید     -2

ي باشند   مكنترل  گردیده اند و فاقد این عوامل  HIV,HCV, HBs AGكلیه مواد مو ود در كیت كه منشاء سرمي دارند از نظر و ود     -3

  هت احتیاط بهتراست هر کاربري كه با كیت كار مي كند از تما  مستقیم با مواد بپرهیزد  

 توضیحات عمومي:

 اخت شوند  ه ها را به در ه حرارت اتاق رسانده و به خوبي تكان دهید تا كامال" یكنوقبل از شروع مراحل آزمایش تمام مواد و نمون -1

 بهتراست به محض شروع آزمایش كلیه مراحل بدون توق  انجام پذیرند   -2

 ازنوك سمپلر یك بار مصرف براي هر نمونه استفاده كنید   -3

 م ساعت قابل قرائت مي باشد  پس از افزودن محلول متوق  كننده ،  ذ  نوري چاهكها حداكثر تا نی -4

 براي كسب نتایج مطلو  باید شستشوي چاهكها بصورت كامل صورت گرفته وآخرین قطرات پس از شستشو از چاهكها تشلیه شوند   -5

 وع آزملایشاز مهمترین فاكتورها در حصول نتیجه مطلو  ، زمان انكو باسیون مناسب مي باشد ، بنابراین پیشنهاد ملي گلردد قبلل از شلر -6

 ني بلین مراحللتمام مواد و محلولهاي مورد نیازرا آماده نموده و در  محلولهاي مورد نیاز را باز كنیلد ، ایلن عملل بلا كلاهش فاصلله زملا

 سمپلینگ باعث نتایج دقیقتري میشود 

 دقیقه به طول نیانجامد  5بهتر است كه حجم انجام تست محدود باشد وزمان ریشتن نمونه ها پیش از  -7

 

 جام آزمایش :مراحل ان

و در  آن  تعداد چاهكهاي مورد نظر را انتشا  نموده و باقي چاهكها را به همراه نمگیر درون كیسه مشصوص نگهداري پلیت قرار داده -1

 را ببندید  
یه تكان دهیلد انب 15پلیت را به آرامي به مدت   سپسمیكرولیتر از هر استاندارد ، سرم كنترل و نمونه را به داخل هر چاهك بریزید ،  25 -2

ر ین معنلي كله هلپیشنهاد مي گردد كه از استانداردها و نمونه ها به صورت داپلیكیت استفاده شود بد،  تا محتویات آن بشوبي مشلوط شوند

یکلللرو م 100 داسللتاندارد و نمونللله را در دوچاهلللك بریزیلللد و در انتهلللا از میلللانگین  لللذ  نللوري آنهلللا بلللراي محاسلللبه نتلللایج اسلللتفاده كنیللل

ت چاهکهلا بانیه پلیلت را تکلان دهیلد تلا محتویلا 15برای به هرچاهك اضافه نمائید و آنزیم کونزوگه   (Enzyme Conjugate)لیترمحلول
در در له حللرارت  سللاعت 1چاهكهللا را بله ملدت  خلو  مشللوط شللوند و آنگلاه در  چاهکهلا را بللا بلر چسلب مشصللوص پلیلت پوشلانده و

   نمائیدانكوبه  در ه( 22-28)اتاق

كانالله  8 بار با محلول شستشوي آماده مصرف بشوئید ) براي شستشو مي تلوان از سلمپلر 5محتویات چاهكها را خالي كرده و چاهكها را  -3
در نتیجله  استفاده نمود ولي باید مواظب بود كه محلول شستشو از یك چاهك به چاهك دیگر وارد نشود زیرا ملي توانلد مو لب ایجلاد خطلا

و بلا  میكرولیتر محلول شستشو در هر چاهك ریشته و سپس چاهك ها را درحالت وارونله 300دد(  در هر دفعه شستشو حدود آزمایش گر

 ضربات مالیم بر روي یك پارچه یا كاغذ نمگیر بكوبید تا قطرات اضافي محلول شستشو خارج شوند 
ارت دقیقله در در له حلر 15نمائید و چاهكها را به مدت  به هرچاهك اضافه (Chromogen–Substrate)میكرولیتر محلول رنگزا  100 -4

 اتاق و درتاریكي انكوبه نمائید  

ئیلد   بلراي به هرچاهك ادامه واكنشهاي آنزیملي را متوقل  نما   (Stop Solution )میكرولیتر محلول متوق  كننده  100با اضافه كردن  -5

 استفاده نمائید  nm 450  سنجش  ذ  نوري هرچاهك از دستگاه االیزا ریدر با فیلتر 
 به عنوان فیلتر رفرانس استفاده گردد (  nm 630) توصیه مي شود از فیلتر      

 

 شرایط نگهداري فرآورده تشخیصی:

 نگهداري شود                      ' 4Cمي باشد و بهتراست كه در    'C 8-2دماي نگهداري كیت بین   -1

ي باشلد ماه پایلدار مل 12این كیت درصورت رعایت موارد  نگهداري صحیح تا    accelerate , Full Termبا تو ه به انجام تست هاي  -2

ک ماه پایدار با تو ه به آزمایشات انجام شده در صورت باز نمودن کیت یدرصد كارایي اولیه را داراست    90ودر این مدت كیت حاضر باالي 

                 می باشد  

 پلیت همراه با نمگیر نگهداري نمائید   چاهكها را در كیسه مشصوص -3
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 درصورت بازشدن در  كیت و محلول ها تازماني كه آلودگي میكروبي و قارچي رخ ندهد كیت پایدار خواهند بود  توجه :

 

 محاسبه نتایج :

ر ر مقابلل فیلتلو در صلورت امکلان د 450nmدر طلول ملوج  Eliza Reader ذ  نوری استاندارد ها و نمونه هلا را بله کملک دسلتگاه  -1

 بشوانید  630nmرفرانس 

 ذ  نوری  رسم کنید ،به این صورت که Point To Pointبا استفاده از میانگین  ذ  نوری استاندارد ها و غلظت معلوم آنها نموداری  -2

ر را بلرای هلبلرده و نقطله تالقلی غلظلت و  لذ  نلوری   (X)و غلظت آنها را روی محور افقلی (Y)استانداردها را روی محور عمودی 

 استاندارد بدست آورید ،در ادامه نقاط بدست آمده را به یکدیگر وصل نمائید تا منحنی بدست آید 

ی بله میانگین  ذ  نوری برای هر نمونه را بدست آورده و روی محور عمودی  ای آن را پیدا کنید ، سلپس نقطله ملذکور را توسلط خطل -3

محلور  حور عمودی عمود باشد و در ادامه از محل تالقی خط و منحنی ،خطی عملود بلرمنحنی وصل نمائید بطوریکه این خط کامال بر م

 افقی وارد کنید ، نقطه تالقی این خط با محور افقی مقدار غلظت را نشان خواهد داد 

 
 

 

 
 

 

 

 

دیلدی رسلم  نوری و منحنی مربوط فقط به عنوان نمونه می باشند و هر آزمایشگاه در هر دفعله انجلام آزملایش بایلد منحنلی   ذ  های:  توجه

 نماید 

 

 شاخصهاي اجرائي:

 
 دقت آزمایش : -1

ك یلاسلي ) همشلواني غلظلت مشلشص از -اسي ) همشواني غلظت مششص از یك نمونه در یك  سري آزمایش ( و اینتر -آزمایشهاي اینترا

آمده است  2و1انجام گردید كه در  داول   T-UPTAKEاستاندارد با غلظتهاي مشتل   4نمونه در سري آزمایشهاي مشتل  ( بااستفاده از

  
 

 اسي ( -) اینترا 1 دول شماره 

 

 %SD CV % میانگین تعداد دفعات تكرار نمونه

1 12 13 0 65 3 1 

2 12 23 0 88 4 3 

3 12 33 0 96 6 8 

4 12 43 0 75 2 0 
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 اسي (  -) اینتر 2 دول شماره 

 

  %SD  CV %میانگین  تعداد دفعات تكرار نمونه

1 5 13 0 65 3 7 

2 5 23 1 45 3 5 

3 5 33 1 23 4 1 

4 5 43 0 9 2 6 

 

  انجام شده است    Duplicateهرسري آزمایش بصورت 
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