مواد و وسایل مورد نیاز که در کیت موجود نیست

کیت االیزا برای تعیین غلظت هورمون تیروکسین آزاد انسانی
( 96تستی)

Human Free Thyroxine (FT4) ELISA Kit
مقدمه :
استفاده روش سنجش ایمونولوژیکی آنزیمیی ) (EIAامکیا عییییم مای ار میی
ییاوو میی آوردو اییم روش ا ی
بسییار ا وورمیو ویا را در مایییان بی
حساسی عکیارپذییی سیع و اختصا ی بود ا ی بیخوردار اس و اییم روش
سنجش ایمونولوژیکی امکا ان ا ه گییی غلظ بسیار و وورمو عییو سیم آ اد
را در حجو می ا سیم ( 50میکیولیتی در وی ان ا ه گییی) بیآورده می سا دو
وورمو وای عییو سیم ) (T4و عیی ی وعییونیم ) (T3عم عا به پییوعئیم ویای
خا ی در سیم متصل می شون ه بینوا حامل ایم وورمو وا در جییا خیو
عمییل مییی ننیی و دو پیییوعئیم عمیی ه ع ارعنیی ا Thyroxine Binding
) Globulin (TBGو آل ومیمو در بسیار می ا ایم وورمو وا بصورن آ اد
در جییا خو وجود دارن ه ایم قسیم عامیل یالیی ویای بیولیوژیکی اییم
وورمو وا می باش و ما ار عییو سیم آ اد مستال ا اعصال پیوعئینیی اسی در
واقع غلظ  fT4حال واقیی ار ید عییوئی را نشا می دو و
اساس روش اندازه گیری :
ی االیزای  FT4موجود بی اساس سنجش ایمونولوژیکی آنزیمیی رقیابتی عیییه
ش ه اس و در ایم ی ا روش پوشش آنتی بادی استفاده شی ه اسی و  T4آ اد
موجود در نمونه وا بیای اعصال به آنتی بادی منو لونال موشیی ضی  T4پوشیش
داده ش ه بیروی چاوک وا با  T4متصل به آنزیو  (HRP-T4) HRPرقاب میی
ن و پس ا ما انکوباسیو چاوک وا عخلیه شی ه و شستشیو داده میی شیون و
سپس ب ه وی چاوک سوبستیای آنیزیو اضیا ه میی شیود یه یالیی آنیزیو ب یور
میکوس با غلظ  T4آ اد در نمونه وا متناسب اسی و اسیتان اردوای  T4آ اد بیا
غلظ مشخص ومیاه با نمونه وای مجییول آ میایش میی شیون یه بیی اسیاس
من نی استان ارد جذب نور در ماابل غلظ  T4آ اد غلظ نمونه ویای مجییول
ب س می آی و
معرف ها
 -1میکیوپلی پوشش داده ش ه :شامل  96چاوک ج اش نی ه با آنتی بادی
منو لونال موشی ض  T4پوشش داده ش ه ان و
 -2ونژوگه آنزیمی ) : (HRP-FT4یک ویال  12میلی لیتیی آماده مصیفو
 -3استان اردوا  6 :ویال یک میلی لیتیی ا اسیتان ارد بیا غلظی ویای 0 FT4
 4/0 2/0 1/0 0/5و  6/0نییانوگیم در دسییی لیتییی ) (ng/dlییه در سیییم نیمییال
انسانی عییه ش ه و ا عیومیسال بینوا نگی ارن ه استفاده ش ه اس و
 -4سیم نتیل :یک ویال یک میلی لیتیی آماده مصیفو
 -5م لول شستشو دون ه غلیظ ) : (20Xیک ویال  25میلی لیتیی م لول
شستشو ه بیای عییه م لول شستشوی آماده مصیف ال م اس ایم م لول به
نس  1/20با آب دیونیزه رقیق شودو
 -6م لول رنگ ا :یک ویال  12میلی لیتیی م لول آماده مصیف
 -7م لول متوقف نن ه وا نش :یک ویال  12میلی لیتیی اسی سولفوریک یک
نیمالو

 -1سمپلیوای  50و  100میکیولیتیی دقیق
 -2آب دیونیزه
 -3دستگاه االیزا ری ر دارای یلتی  450نانومتیی و در
نانومتیی بینوا یلتی ر یانسو
 -4اغذ جاذب رطوب

ورن امکا

630

نکات قابل توجه برای مصرف کنندگان
ا سیم انسان ی استفاده ش ه اس

ه ا نظی  HbsAgو HIV

 -1در ایم ی
منفی بوده ان و
-2ا عماس م لول متوقف نن ه وا نش ) (1N H2SO4خودداری نی و در
ورن عماس با آب یاوا آنیا بشوئی و
-3ا استفاده ا مواد پس ا عاریخ اناضاء خودداری نی و ا مخلوط ید یا
استفاده ا ی وا با شماره بچ مختلف پیویز نمائی و
 -4درب ظیوف را پس ا استفاده ب ن ی و ا عیویض درب وا ج ا خودداری
نی و
 -5م لول وای م توی مواد ا زودنی یا نگی ارن ه مثل س یو آ ای ن ای در
وا نش آنزیمی وارد شون و
تهیه و جمع آوری نمونه
 -1آ مایش را بای بی روی نمونه وای سیمی انجام دادو نمونه وای ش ی ا ومولیزه
و دارای چیبی بای حذف شون و
 -2نمونه وا را می عوا بیای دو رو در دمای  2عا  8درجه سانتیگیاد و بیای ما
وای طوالنی عی (عا سی رو ) در دمای  -20درجه سانتیگیاد نگی اری نمودو
 -3ا انجماد و ذوب مکیر نمونه وا بای خودداری یدو
آماده سازی معرف ها
 -1لیه مییف وا را به دمای اعاق بیسانی و ق ل ا استفاده آنیا را به آرامی عکا
سی و عه نمایی و
 -2بیای عییه م لول شستشوی آماده مصیف یک حجو ا با ی شستشو غلیظ
) (20Xرا با  19حجو آب دیونیزه رقیق نمائی و
روش انجام آزمایش
 -1عی اد چاوک وای ون ش ه بیای استان اردوا سیم نتیل و نمونه وای بیمار
را بصورن  2عایی انتخاب نی و مابای چاوک وا را ومیاه ماده آبگیی درو یسه
مخصوص قیار داده و درب آنیا ب ن ی و
 50 -2میکیولیتی ا استان اردوا سیم نتیل و نمونه وای بیمار را به داخل وی
چاوک بییزی و
 100 -3میکیولیتی ا ونژوگه آنزیمی ) (HRP-FT4را به عمام چاوک وا اضا ه
نی و
 -4پلی را بم ن  30 – 60ثانیه به آرامی عکا دویی عیا م توییان چاویک ویا
خوب مخلوط شون و سپس درب چاوک وا را با بیچسب مخصوص پلی پوشیان ه
آنیا بم ن یک ساع در درجه حیارن اعاق ( 22 – 28درجه سانتیگیاد) و عیاریکی
انکوبه نی و
 -5م تویان چاوک وا را خالی یده و چاوک وا را  5بار با  300میکیولیتی با ی
شستشوی آماده مصیف بشوئی و بیای شستشوی چاوک وا ابت ا  300میکیولیتی
با ی شستشو را داخل چاوک بییزی سپس چاوک وا را وارونه یده و ومیاه با
عکا د اد خالی نی و در انتیای شستشو با ضیبان مالیو بی روی اغذ جاذب
عمامی مایع موجود در چاوک وا را عخلیه نمائی و

 100 -6میکیولیتی ا سوبستیای آماده مصیف به عمامی چاوک وا اضا ه نی و
آنیا را بم ن  15دقیاه در دمای اعاق و عاریکی انکوبه نمائی و
 100 -7میکیولیتی ا م لول متوقف نن ه وا نش به ومه چاوک وا اضا ه نی و
سپس جذب نور وی چاوک را در طول موج  450نانومتی با دستگاه االیزا ری ر
قیائ نمائی (در ورن امکا ا طول  630نانومتی بینوا یلتی ر یانس استفاده
نی )و سنجش جذب نوری بای ح ا ثی عا  30دقیاه پس ا اعمام آ مایش انجام
شودو

خصوصیات کیت
 -1حساسیت
با رقیق سا ی متوالی استان ارد  0/5با سیم فی حساسی
ما ار وورمو  FT4بیابی  0/2 ng/dlب س آم و

راهنمای محاسبه
ماادیی جذب نوری ارائه ش ه در ج ول ذیل عنیا بینوا راونمایی آورده ش ه
اس و وی آ مایشگاوی بای بیای وی بار آ مایش یک من نی استان ارد ج ی
ب س آوردو
ردیف

مقدار استاندارد)(ng/dl

جذب

1
2
3
4
5
6

0
0.5
1.0
2.0
4.0
6.0

2.45
1.90
1.47
1.02
0.55
0.15

بیای م اس ه میزا دق در یک رو و رو وای مختلف آ مایش بی روی  3نمونه
سیم  20بار عکیار ش ه ضییب عغیییان به شیح ذیل اس و
ضریب تغییرات در روز
نمونه سرم
1
2
3

نمونه

دفعات

میانگین

انحراف

سرم

تکرار

)(ng/dl

معیار

)(%CV

1
2
3

10
10
10

1.16
1.52
3.28

0.08
0.06
0.13

7.1
3.7
3.9

از مواد زیر برای بررسی میزان تداخل این کیت استفاده شد.
نوع ماده

OD
0
7

6

0

)fT4 Concentration (ng/dl

مقادیر طبیعی
ب لیل اختال ان سنی نژادی و رژیو عغذیه نمی عوا بیای عمام جمیی وا
م وده میجع عیییم یدو بنابیایم وی آ مایشگاه بای م وده میجع خود را
گزارش نمای و ماادیی ط ییی در سیم ا یاد نیمال ه عوسط آ مایشان مکیر به
روش االیزا ب س آم ه اس به قیار یی می باش :
محدوده طبیعی 0.80– 2.0 ng/dl
برای تبدیل به واحد SIبه شرح ذیل می توان عمل کرد:
ng/dl × 12.9 = pmol/L

)(ng/dl

تداخل
100

لیوتیرونین

2.5

0.33

دی یدوتیرونین

1.4

0.24

سدیم سالی سیالت

10

0.34

 -4خطی بودن

0.5

5

غلظت

درصد

لووتیروکسین

1

4

20
20
20

0.86
1.2
2.2

0.06
0.07
0.11

6.9
6.2
4.9

 -3ویژگی

1.5

3

تکرار

)(ng/dl

معیار

)(%CV

ضریب تغییرات

2

2

دفعات

میانگین

انحراف

ضریب تغییرات

ضریب تغییرات در روزهای مختلف

2.5

1

ایم ی

 -2دقت

محاسبه نتایج
 -1با استفاده ا میانگیم جذب نوری استان اردوا (م ور  )Yو غلظ مشخص آنیا
(م ور  ) Xبیروی اغذ میلی متیی من نی استان اردی رسو نی و
 -2میانگیم جذب نوری بیای وی نمونه را ب س آورده و روی م ور  Yجای آنیا
پی ا نی و سپس نا ه مذ ور را عوسط خ ی به من نی و ل نی و ا نا ه
ب س آم ه خ ی عمود بی م ور  Xوارد نی عا نا ه عالقی ه نشا دون ه
غلظ نمونه اس ب س آی و

بیای عیییم

سه نمونه مختلف سرمی با استاندارد صفر به نسبت های  1:4 ،1:2و  1:8رقیق شدند.
سپس غلظت  FT4در آنها با استفاده از کیت محاسبه شد که نتایج ذیل بدست آمد.
نمونه

غلظت اولیه

سرمی
1
2
3

درصد بازیابی

)(ng/dl

1:2

1:4

1:8

1.27
2.04
3.54

109
98
101

110
102
105

107
108
104

