
 

 

  انسان در سرم  T3 اندازه گیري هورمون تیک

T3 ELISA Kit  
96 Tests: Cat. No: 0724-96 

192 Tests: Cat. No: 2124-192 
Rev: 11 (1400/08/05) 

 

 : مقدمه

غده  اصلی    یهاهورمون(  T4)  ن یروکسیتو    (T3)  نیرونیدوتی  یتر

که  دیروئیت جر  هستند  بهخون    انی در  متصل  یا  آزاد  صورت   به 

منتقل  (  TBG)  نیروکسیمتصل شونده به ت   نیگلوبول  رینظ  اییهحامل

غلظت  شوندمی  .T3  از    اریبس ول  T4کمتر  واست  فعالیت    ت یقابل   ی 

ادارد  یباالتر  اریبس  کیمتابول درها  هورمون  ن ی.  اساسی  رشد،    نقشی 

و    یاسکلت  ستمیتکامل س  ،هاهورمون  یتعادل عموم  ،سمیمتابول  ز،یتما

مها  اندام سطحاندازه   .ندنمایی ایفا  خون   TSHو    T3  ،T4  گیری  در 

پایش  درمان    جهت سم  افتراق  ، دیروئیت  اختالالتو  از    T3  یترشح 

سم  و  دیروئیت  یپرکار ت  یعود  ب  دیروئیشدن  شده   مارانیدر  درمان 

دارد بهاهمیت  کل.    ، یباردار  د،یروئیت  اختالالتمانند    یعوامل  ،یطور 

 منجر به  ی،ضد باردار  یکرا خو  یاروهادرمان با استروژن و استفاده از د

گیری کمی  اندازه    T3 ELISA Kitحیطه .دنشویم  T3ترشح    شیافزا

 انسان به روش االیزا است. یا پالسما  در سرم نیرونیدوتی یترغلظت 

 

 : اصول آزمایش

 T3شددده اسددت.  یطراح یرقابت یمیآنز  یمونواسیتست بر اساس ا  نیا

 ایدد سددرم  یاهدد ونددهنم ه ارهم( بددهHRP می)متصددل بدده آنددز هکونژوگدد 

-چاهددک  بدده  هستند،کونژوگه(  ری)غی  عیطب  T3  یکه حاو  کالیبراتورها

د. در زمددان نشددویم اضددافه T3ضد  تثبیت شده  یبادیآنت حاوی یها

 صددورت  یبددادیاتصال بدده آنت  یبرا  هاژنآنتی  انیمرقابت    ون،یانکوباس

 اب ها،های ایمنی و شستشوی چاهکتشکیل کمپلکسپس از    .گیردیم

و   هدداچاهددکبدده  (  HRP)سوبسددترای آنددزیم    زامحلول رنگن  درفه کضاا

شددود کدده در می  ولیدددمحصددول نهددایی ت  ،کننددده محلول متوقف  سپس

رنگ   میزان.  را داردنوری  نانومتر بیشترین میزان جذب    450  موجطول

موجددود در   T3  غلظددتبددا    ،نددوری  جذب  شدتو در نتیجه    شده   جادیا

-نمونه  T3  در نهایت غلظت  رد.ادکس  ع  بتسن  ها و کالیبراتورها،نمونه

 گردد.ها( محاسبه میتوسط منحنی استاندارد )نمودار کالیبراتورها 

 

 

 محتویات کیت: 

 محتویات کیت تستی  96کیت  تستی   192کیت 

 عدد  یک عدد  دو
تثبیت ی بادیآنتحاوی تستی  96 تیکروپل یم

  شده.

سری ویال با   یک

های غلظت

 اوتمتف

با  یال و  یسر کی

های لظتغ

 متفاوت

شش  : T3 (T3 Cal A-F) یهاکالیبراتور

، و  5، 5/2  ،1، 5/0،  0 هایویال با غلظت

5/7 ng/mL انسان  سرم  ازشده  ه یته  

   3ویال  یک

 لیتریمیلی
  1/ 5ویال  یک

 لیتریمیلی
 T3    آنزیمی  کونژوگهمحلول  

(T3 Enzyme Conjugate) 
  12 الیو دو

 یلیترمیلی

  12 الیو یک

 یتریلیمیل 
   کننده کونژوگه  قیرق محلول

(Conjugate Diluent) 
  20ویال  یک

 لیتریمیلی
  20یال و یک

 لیتریمیلی
 (50X)محلول شستشو 

50X) -(Wash Solution  

  6/ 5ویال  دو

 لیتریمیلی
  6/ 5ویال  یک

 لیتریمیلی
   Aزا  محلول رنگ

(Substrate Solution A) 

  6/ 5ویال  دو

 رییتلیمیل 
  6/ 5 لویا کی

 لیتریمیلی
 Bزا محلول رنگ

)B (Substrate Solution 
  12ویال  یک

 لیتریمیلی
  12یال و یک

 لیتریمیلی
 کننده واکنش محلول متوقف

(Stop Solution)  

  5/0  ویال )های(

 لیتریمیلی

های با غلظت

 متفاوت

  5/0  ویال )های(

 لیتریمیلی

های با غلظت

 متفاوت

   لمحلول کنتر

(T3 Control ) 

 برچسب مخصوص پلیت ورق یک ورق دو

محلول کلیه  دمای  توجه:  در  سانت  8تا    2ها  نگهداری  گیدرجه  راد 

 کننده در دمای اتاق نیز قابل نگهداری است.شوند. محلول متوقف

 

 مواد و وسایل مورد نیاز تأمین نشده در کیت: 

 ر)فیلتدد  رمتنددانو 630و  450گر پلیددت دارای فیلتددر  ( دستگاه خوانش1

 .  مرجع(

 ( سمپلر کالیبره.2

 ( آب مقطر دیونیزه.3

 

 احتیاط در استفاده از کیت:

 ده یدد گرد  هیدد تعب  تیدد ک  نیاستفاده در همدد   یبرا  تیک  نیا  اتیتوحم  (1

سدداخت   یهاشددماره   ایدد   و  هاتیک  ریاستفاده مشترک با سا  لذا از  است؛

 .کنید یخوددار جداً گرید

هددایی کدده . از محلولندر هستادکیت پای ءانقضا زمان ها تاکلیه محلول  (2

 د.ها گذشته است استفاده نکنیتاریخ انقضاء آن

 قرار نگیرند.  مستقیمنور   عرضها در ممایید محلولفر توجه  (3

، HBsAgمحتویددات کیددت بددا منشدداء انسددانی از نظددر منفددی بددودن  (4

HIV1/2    وHCV   فددی نمولی تشخیص قطعددی در مددورد    اند؛بررسی شده

هددای متددداول زا بددا اسددتفاده از روشبیمدداری  ونیفدد عوامددل  ع  ماتمدد بودن  

با در نظر گرفتن احتمال آلودگی   ،ین. بنابراپذیر نیستآزمایشگاهی امکان

 زایی محتویددات کیددت، تمددام مراحددل آزمددایش بایددد مطددابق بدداو بیماری

 د.نهای ایمنی انجام شودستورالعمل

در هنگام کار   .است  یمازکار النگام  در ه  نکیاستفاده از دستکش و ع  (5

نقدداب بدددن  ریسا  ایصورت    ر رویب  آن  اتیکه محتو  دییدقت فرما  تیبا ک

 . کنیدجلوگیری  مخاب جداً ریبا دهان و سامواد از تماس   نشود.ته ریخ

 دیاستفاده شده با  و سر سمپلرهای  هاچاهک،  اهکنترل  ماران،ینمونه ب(  6

دفددع  الزامدداتبا  قبمطاو  دنوگرفته شنظر در    یعفون  یعنوان پسماندهابه

 گردند.امحاء  یعفون یپسماندها

 

 نه:  نمو  و نگهداري سازيآماده، آوريجمع

نمونه مناسب بددرای ایددن آزمددایش سددرم یددا پالسددما اسددت. از نموندده   (1

نمونه خون با استفاده از . کنیداستفاده  EDTAحاوی هپارین یا پالسمای  

د از لختدده م بعدد رسدد شددود و    هیسیاهرگی ته  گیریتکنیک استاندارد خون

های خونی جدا شددود. حتددی لدقیقه( از سلو  60تا    30شدن کامل خون )

  .دیاستفاده نکن زیهمولو  کیمیپل ک،یکتریا یهااز نمونهن  مکااال

  2روز در دمای    5ها تا  ( درب ظروف نمونه باید کامالً بسته باشد. نمونه2

گراد  سانتیدرجه    -20دمای    رماه د  1تا    گراد و حداکثر درجه سانتی  8تا  

نمونه و ذوب کردن مکرر  از منجمد  نگهداری هستند.    ها خودداری قابل 

 .یدکن

 

 : معرف هاو نگهداري آماده سازي 

محلول(  1 نگهداری  و  سازی    کونژوگه محلول  :  آنزیمی  کونژوگه  آماده 

  ق یرق 1:9نسبت  باکننده کونژوگه قی بافر رقتوسط را  )غلیظ( T3 آنزیمی

کونژوگهمیکرولیتر    200  ل امث  یبرا)  دیکن ب  T3آنزیمی    از    1/ 8  هرا 

کنیدکنند قیرق  محلول  تریلیلیم اضافه  کونژوگه  آنزیمی کونژوگه    (.ۀ 

 پایدار است.گراد درجه سانتی 2-8در دمای ساعت  24تا  شده آماده 

لیتر از محلول میلی 20حجم    ( آماده سازی و نگهداری محلول شستشو:2

لیتر آب مقطر دیددونیزه اضددافه و پددس از میلی  980  هبا  ر  (50X)شو  شست

نگهداری کنید. در صددورت د  گرادرجه سانتی  8تا    2سازی در دمای  آماده 

 درجدده 37در بددن مدداری  آن رامشدداهده رسددوب در محلددول شستشددو، 

گراد قرار دهید تا رسوب حل شود. در صورت مشاهده کدددورت در سانتی

 کنید. یرف آن خوددامحلول شستشو، از مصر

رنگزا:  (  3 محلول  سازی  رنگزا  محلولآماده  با    Bو    Aهای  را 

  2عنوان مثال، برای تهیه  کنید )به  ب ( مخلو1:1های مساوی )حجم

را به    Aلیتر از محلول رنگزا  میلی  1  ،لیتر محلول آماده مصرفمیلی

در دقیقه    10مدت  اضافه کنید( و به  Bلیتر از محلول رنگزا  میلی  1

بی و یا وبه کنید. در صورت مشاهده رنگ آانک  یکو تاری  قدمای اتا

 .اری فرماییددمحلول رنگزا، از مصرف آن خودکدورت در 

 

 روش انجام آزمایش:  

هددا قبل از شروع آزمایش مطمئن شوید که تمام اجزاء کیت و نمونه

 ،هددااند. کالیبراتورگراد( رسیده درجه سانتی  28تا    22به دمای اتاق )

بار سر و ته کددردن بدده آرامددی یکنواخددت   5را با    هامونهها و نکنترل

 کنید.

 هیدد و بقریددد تسددت را بردا انجام یبرا ازیمورد ن  یهاچاهک  تعداد  (1

درب  دهید،قرار  یومینیآلوم سهیدر ک ریگهمراه رطوبترا  ها  چاهک

 .کنید یگراد نگه داریدرجه سانت 8تا  2 یآن را بسته و در دما

ونمونه  الیبراتورها،ک  از  رولیترمیک  50  محج  (2   در   کنترل  یا  ها 

کالیبراتور    یا  نمونه   هر  از   که  است  بهتر .  بریزید  نظر  مورد  هایچاهک 

 .شود ریخته اهچاهک  در )دوپلیکیت( دوتایی صورت هب

کونژوگه    تریل کرویم  100  حجم  (3 محلول  آماده مصرف   آنزیمیاز 

آماده سازی معرف را مطالعه)بخش    ها اهکچ  مهبه ه  د(بفرمایی  ها 

  ز ی سطح م  یروبر    یبه آرام  هیثان  30مدت  را به   ت یو پل  دیاضافه کن

 .دیتکان ده

باچاهک  (4 را  پلبرچس   ها  مخصوص  به  دیبپوشان  ت یب    60مدت  و 

 .کنیداتاق انکوبه  یدر دما قهیدق

و  دیدد کن تخلیدده یا آسپیراسیون  را با وارونه کردن  پلیت  اتیمحتو  (5

محلول شستشددو   تریلکرویم  300با    و هر مرتبه  مرتبه  5  ها راچاهک

. دییبشو  ها را مطالعه بفرمایید(شده )بخش آماده سازی معرفآماده  

شستشددو بدده   یهدداشود در انتیانجام م  یصورت دستو بهاگر شستش

منظور انجددام بدده  .دیدد بزن  ریدد گدستمال رطوبت  یرا بر رو  تیپل  یآرام

رار داده ق بددا فددیلم قدد ها، مطابشستشوی مناسب و استاندارد چاهک

 .کنیداقدام   1سایت شرکتشده در وب

 

 
1. http://www.idealdiag.com/Training.aspx 

 

 



 

 

حجم6 رنگ  تریلکرویم  100  (  محلول  )بخش   شده آماده  زا  از 

مع سازی  بفرمایید(رفآماده  مطالعه  را  تمام  ها  ها  چاهک  درون 

کوبه  ان یکیو تاراتاق  یمادر د قهیدق 15 مدتپلیت را بهو  دیزیبر

  تکان دادن پلیت در این مرحله خودداری کنید.از . دیکن

باالتر  توجه: کال  زانیم  نیاگر  از    براتوریجذب  دست  به  2کمتر 

م انکوباسزم  دیتوانیآمد،  رنگ  ونیان  مدت  محلول  به  را   10زا 

 . دیده شیافزا قهیدق

  ه یش به کلکننده واکناز محلول متوقف  تریلکرویم  50  حجم  (7

تکان    یبه آرام  هیثان  20به مدت    پلیت را  و  دیافه کنها اض چاهک 

 شود. لیآن به زرد تبد یتا تمام رنگ آب دیده

نور  ارمقد  (8 برا  یجذب  طول  یرا  در  چاهک    450موج    هر 

  قه یدق 15حداکثر تا   Point to Point روشنانومتر با استفاده از 

  620فرانس  طول موج ر. از  دیبخوان  متوقف کردن واکنش  بعد از

کن   630ا  ت استفاده  نمودار   .دینانومتر  و  جذب  میزان 

 شده است. ارائه ریعنوان نمونه در زبه تیک نیا کالیبراتورهای

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 به روش االیزا  T3 مورد انتظار براي تست مقادیر

ت را  شرکت تولید کننده کیت، مقادیر مورد انتظار برای این تس

زبه قرا آنالیت ر  برای  مقادیر  این  اگرچه،  یر مشخص کرده است. 

 باید توسط آزمایشگاه مصرف کننده تعیین گردد. مورد نظر 

 

 

 

 

 

 کنترل کیفی ي هاپارامتر
 (Within-Run)دور ت درونآزمون دق-( بررسی دقت1

دور با ارزیابی تکرار پذیری نتایج حاصل از سه نمونه  دقت درون

بار تکرار برای    20کاری )ت در یک نوبتاوهای متفلظتسرم با غ

 CV˂10%هر نمونه( بررسی شد. معیار پذیرش در این آزمایش  

 است.

 
 

 

 

 
 (Between-Run)دور ن دقت بینموآز-( بررسی دقت2

از سه نمونه بیندقت   نتایج حاصل  ارزیابی تجدید پذیری  با  دور 

برای هر    بار تکرار  5کاری ) نوبت  4های متفاوت در  سرم با غلظت

کاری( انجام شد. معیار پذیرش در این آزمایش  نمونه در هر نوبت

CV˂10% است 

 
 
 

 
 

 (Recovery)بازیابی آزمون -یدرست ی( بررس3

دو نمونه سرم به نسبت مساوی   آزمون،آزمایش به ازاء هر  در این  

در آن  T3عنوان یددک نموندده غلظددت بددا یکدددیگر ترکیددب و بدده

 10پذیرش در این آزمایش تغییر کمتددر از  معیار شد.  گیریاندازه 

 درصد نسبت به نتیجه مورد انتظار است.

 
 

 

 (Linearity)آزمون خطی بودن -( بررسی درستی4
ی مختلف نمونه سرم برای تعیددین هادر رقت  T3در این تست، غلظت  

 شیآزمددا  نیدد در ا  رشیپددذ  اریدد مع  گیددری شددد.خطی بودن کیت اندازه 

Bias˂10% .است 

 

 

 

 

 
 (Cross Reactivity)آزمون واکنش متقاطع -ررسی ویژگی( ب5

های مختلفی از مواد مندرج این آزمایش با اضافه کردن غلظت  ویژگی 

رار گرفت. واکنش متقاطع دول زیر به نمونه سرم، مورد سنجش قجدر  

مددورد نیدداز  T3گیری نسبت بین دوز ماده اضافه شددده بدده دوز با اندازه 

معیددار پددذیرش واکددنش   جددذب ارزیددابی شددد.ار  همان مقدبرای ایجاد  

متقاطع )بسته به نددوع آنالیددت و مدداده اضددافه شددده( بددرای آنالیددت در 

 25بددرای مدداده اضددافه شددده حددداکثر تددا   درصد و  100±10محدوده  

 درصد است.

 

 
 

 

 
 
 
 

  (Sensitivity)( بررسی حساسیت 6

 Limit ofو Limit of Detection (LOD)حساسیت کیت بر اساس 

Blank (LOB)  با اسددتفاده از فرمددول زیددر محاسددبه شددد و برابددر بددا 

ng/mL  04 /0  تعیین گردید. 

 
sLOD = LOB + 1.645 SD 

b.645 SD1+ b LOB = Mean 

 

(s: Diluted sample & b: Blank) 
 

 

 

 

 عالئم استفاده شده در برچسب کاالها
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ر صورت بروز هرگونه مشکل خواهشمند است با تلفن های د

 مندرج بر روی جعبه بخش پشتیبانی تماس بگیرید.

 

Calibrators 
Well 

Number 
OD 

Mean 
OD 

Conc. 
(ng/mL) 

Cal. A 
A1 2.274 

2.307 0 
B1 2.340 

Cal. B 
C1 1.598 

1.651 0.5 
D1 1.704 

Cal. C 
E1 1.244 

1.282 1 
F1 1.320 

Cal. D 
G1 0.736 

0.764 2.5 
H1 0.792 

Cal. E 
A2 0.483 

0.501 5 
B2 0.519 

Cal. F 
C2 0.380 

0.391 7.5 
D2 0.402 

 

No. 
Sample 
(ng/mL) 

Added 
(ng/mL) 

Exp. 
(ng/mL) 

Obs. 
(ng/mL) 

% Rec. 
 

1 1.7 3.5 2.6 2.7 103.8 

2 4.1 5.3 4.7 4.6 97.9 

3 0.9 3.89 2.4 2.5 104.2 

 

No. 
Sample 
(ng/mL) 

1/2 1/4 1/8 1/16 
% Bias  

1 0.94 -1.8 2.1 -2.2 -3.3 

2 3.56 -2.1 -2.4 -2.9 -3.5 

3 5.19 2.4 -2.5 2.7 -2.4 

 

Serum Sample 1 2 3 

No. of Repeats 20 20 20 

Mean T3 (ng/mL) 0.85 3.2 5.8 

SD (ng/mL) 0.04 0.14 0.25 

CV (%) 4.7 4.4 4.3 

 

Serum Sample 1 2 3 

No. of Repeats 20 20 20 

Mean T3  (ng/mL) 0.74 3.8 6.3 

SD (ng/mL) 0.04 0.17 0.28 

CV (%) 5.4 4.5 4.4 

 

Concentration 
Cross 

Reactivity 
Analyte 

- 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 

 

Normal Range For Euthyroid Adults 

0.52 – 1.85 (ng/mL) 

 


