
 

 

 

 در سرم انسان  Free T3گیری اندازه کیت 
Free T3 ELISA Kit 96t  

Cat. No: 3024-96 / Rev: 14 (1400/07/12) 

 

 مقدمه:

هورمون   (T3)یدوتیرونین  تری از  که  یکی  است  تیروئید  غده  های 

ترین پروتئین  اصلی  .جریان داردهای حامل در خون  پروتئینتوسط  

گلوبو هورمون،  این  متصلحامل  تیشلین  به    (TBG)روکسین  ونده 

آزاد   بخش  پروتئین  T3است.  به  متصل  مسئول  )غیر  حامل(  های 

می  هورمون  این  بیولوژیکی  اعمال  پروتئینکلیه  غلظت  های باشد. 

تغییر  دچار  بارداری  دوران  جمله  از  متفاوتی  شرایط  در  حامل 

غلظت  می تغییر  با  تیروئید،  نرمال  عملکرد  هنگام  در  شود. 

کند؛ در نیز تغییر می (tT3)تام سرم  T3 امل، مقدارهای حتئینپرو

غلظت  حالی  می (fT3)آزاد    T3که  باقی  ثابت  مصرف ،  ماند. 

رفتن  قرص باال  باعث  نیز  استروژن،  با  درمان  و  ضدبارداری  های 

  fT3که در این شرایط سطح  شوند؛ در حالیدر خون می   tT3سطح

می باقی  تغییر  کماند.  بدون     Free T3 ELISA Kitاربردحیطه 

غلظت  اندازه  کمی  به    یدوتیرونینتریگیری  انسان  سرم  در  آزاد 

 روش االیزا است.
 

 :آزمایش اصول

های سرم و نمونه. طراحی شده استرقابتی  زایاالاساس    این کیت بر

هسههتند بههه همههراه   کونژوگهههریغآزاد و    fT3کالیبراتورها که حاوی  

fT3    کونژوگه با آنزیمHRP  شوند. در این ه میا ریختهچاهکون  در

 تثبیههت شههده   fT3بادی ضد  ژن برای اتصال به آنتیصورت، دو آنتی

 fT3کننههد و هههر چههه مقههدار در سطح چاهک با یکدیگر رقابههت می

بادی متصههل کونژوگه کمتری به آنتی fT3نمونه بیشتر باشد، میزان  

 ازرنگهه اضافه کههردن مولههول با ،  هاچاهکپس از شستشوی    شود.می

موصههول   ،کننههده مولههول متوق   و سپس  (HRPای آنزیم  بستر)سو

نانومتر بیشههترین میههزان   450  موجطولشود که در  می  نهایی تولید

 جههذب  شههدتنتیجه    درشده  تولید    رنگ  میزان  .را داردنوری  جذب  

 نسبت معکوس دارد. درنهایت موجود در نمونه fT3، با غلظت  نوری

ارد )نمودار کالیبراتورها(  اند منونی است  ها توسطنمونهدر    fT3غلظت  

 گردد.مواسبه می

 محتویات کیت:

 تثبیت شده.   fT3بادی ضدتیحاوی آنتستی   96پلیت   (1

غلظتبویال  شش  :  (fT3 Cal A-F)کالیبراتورها    (2   مختل   هایا 

 ها.درج شده بر روی لیبل ویال آن

ویال  یک: (fT3 Enzyme Conjugate)کونژوگه آنزیمی مولول  (3

 تری.  لیمیلی  11

 20ویهههال یهههک: (Wash Solution-50X)و مولهههول شستشههه  (4

 لیتری.میلی

 6/ 5ویههال  یههک: A  (Substrate Solution A)زامولههول رنگهه  (5

 لیتری.میلی

 6/ 5ویههال  یههک: B (Substrate Solution B)زا مولههول رنههگ (6

 لیتری.میلی

 یتری.لمیلی 12ویال یککننده واکنش:  مولول متوق   (7

 : یک ورق.چسب مخصوص پلیت.رب  (8

مولول  :توجه دمای  کلیه  در  سانتی  8تا    2ها  نگهدرجه  داری  گراد 

متوق  مولول  است.  شوند.  نگهداری  قابل  نیز  اتاق  دمای  در  کننده 

و   باشد  متفاوت  است  ممکن  تولید،  سری  هر  در  کالیبراتورها  غلظت 

مقادیر   با  ویال  نوشتهمطابق  لیبل  روی  بر  گواهیهشده  و  آنالیز    ا 

 باشد.می (COA)وصول م

 

 مواد و وسایل مورد نیاز تأمین نشده در کیت: 

دستگا1 خوانش(  فیلتر  ه  دارای  پلیت  مرجع(    630و    450گر  )فیلتر 

 نانومتر.  

 ( سمپلر کالیبره.2

 ( آب مقطر دیونیزه.3

 

 احتیاط در استفاده از کیت:

گردیههده   کیههت تعبیههه( موتویات این کیت برای استفاده در همههین  1

های سههاخت ها و یهها شههماره ترک با سایر کیتست؛ لذا از استفاده مشا

 دداری کنید.دیگر جداً خو

کلیه مولول2 از مولول(  پایدار هستند.  انقضاء کیت  زمان  تا  هایی ها 

 ها گذشته است استفاده نکنید.که تاریخ انقضاء آن 

 د.نرقرار نگی ها در معرض نور مستقیم( توجه فرمایید مولول3

بودن  4 منفی  نظر  از  انسانی  منشاء  با  کیت  موتویات   )HBs Ag ،

HIV1/2    وHCV    اند؛ ولی تشخیص قطعی در مورد منفی  شده بررسی

بیماری  عفونی  عوامل  تمام  روشبودن  از  استفاده  با  متداول زا  های 

امکان  احتمال  آزمایشگاهی  گرفتن  نظر  در  با  بنابراین،  نیست.  پذیر 

و موتوییازبیماری   آلودگی  باید  ی  آزمایش  مراحل  تمام  کیت،  ات 

 های ایمنی انجام شود.مطابق با دستورالعمل

( استفاده از دستکش و عینک در هنگام کار الزامی است. در هنگام 5

کار با کیت دقت فرمایید که موتویات آن بر روی صورت یا سایر نقاط 

  جلوگیری  مخاط جداً  بدن ریخته نشود. از تماس مواد با دهان و سایر

 کنید. 

ب(  6 سمپلرهای  هاچاهک  ،هاکنترل  ماران،ینمونه  استفاده شده   و سر 

پسماندها به   دیاب شوند  یعفون  یعنوان  گرفته  نظر  با  و    در  مطابق 

 گردند.امواء  یعفون یدفع پسماندها الزامات

 

 سازی و نگهداری نمونه: آوری، آماده جمع

ناشتا بودن فرد  د.  کنیاده  فتسرم اس  یاهاز نمونهبرای این آزمایش    (1

گذار خواهد  دست آمده تأثیرگیری در درستی نتایج بههنگام نمونه  به

استاندارد خون   بود. تکنیک  از  استفاده  با  گیری سیاهرگی نمونه خون 

بعد از لخته شدن کامل خون ) دقیقه( از    60تا    30تهیه شود و سرم 

االمکانسلول حتی  شود.  جدا  خونی  نمونه  های   ک، یکتریا  یاهاز 

   .دیاستفاده نکن زیهمولو  کیمیپل

تا    2مای  روز در د  5ها تا  اشد. نمونهها باید کامالً بسته بدرب نمونه  (2

سانتی  8 حددرجه  و  تا  گراد  دمای  اکثر  در  ماه  درجه    -20یک 

از منجمد و ذوب کردن  سانتی قابل نگهداری و استفاده هستند.  گراد 

 .ددداری کنیها خومکرر نمونه
 

 ها:سازی و نگهداری معرف آماده

لیتههر از لیمی 20حجههم  آماده سازی و نگهههداری مولههول شستشههو:(  1

لیتر آب مقطر دیونیزه اضافه و میلی  980را به    (50X)مولول شستشو  

گراد نگهههداری کنیههد. درجه سانتی  8تا    2سازی در دمای  پس از آماده 

 37 در بههن مههاری ار شو، آندر صورت مشاهده رسوب در مولول شست

گراد قرار دهید تا رسوب حههل شههود. در صههورت مشههاهده درجه سانتی

 .ر مولول شستشو، از مصرف آن خودداری کنیدکدورت د

را بهها  Bو  Aهههای رنگههزا مولول( آمههاده سههازی مولههول رنگههزا: 2

 2عنوان مثال، برای تهیههه  ( مخلوط کنید )به1:1های مساوی )حجم

را بههه   Aلیتر از مولول رنگزا  میلی  1مصرف،    ولول آماده لیتر ممیلی

 در دقیقههه 10مههدت ید( و بهاضافه کن Bلیتر از مولول رنگزا میلی  1

تاریکی انکوبه کنید. در صورت مشاهده رنگ آبههی و یهها   دمای اتاق و

 کدورت در مولول رنگزا، از مصرف آن خودداری فرمایید.

 

 روش انجام آزمایش: 

ها  و نمونه  تیکه تمام اجزاء ک  دیوش  نئمطم  شیآزماقبل از شروع  

، هابراتوری. کالاندده یرس  (گرادیدرجه سانت  28تا    22اتاق )  یبه دما

با    هانمونهو    هاکنترل آرام  5را  به  کردن  ته  و  سر    کنواختی  یبار 

 .دیکن

 ه یو بق  دی را بردار  شیانجام آزما  یبرا  ازیمورد ن  یها( تعداد چاهک 1

بهچاهک  را  رها  ده  یومینیآلوم  سه یک  رد  ر یگبتوطهمراه    د،یقرار 

دما در  و  بسته  را  آن  سانت  8تا    2  یدرب   ی نگهدار  گرادیدرجه 

 .دیینما

نمونه  50  حجم   (2 و  کالیبراتورها  از  چاهک میکرولیتر  در  های  ها 

است   بهتر  بریزید.  نظر  یا    ازمورد  نمونه  صورت    کالیبراتورهر  به 

 ها ریخته شود.در چاهک  )دوپلیکیت(دوتایی 

چاهک    مولول  میکرولیتر   100  حجم  (3 هر  به  آنزیمی  کونژوگه 

ان  ثانیه بر روی میز تک  30اضافه کنید و پلیت را به آرامی به مدت  

 دهید.

بهچاهک   (4 و  بپوشانید  پلیت  مخصوص  برچسب  با  را    60  مدتها 

 دقیقه در دمای اتاق انکوبه نمایید.

یراسیون تخلیه وارونه کردن پلیت یا آسپ  ها را باموتویات چاهک   (5

چاهک  سپس  را  کنید.  با    5ها  مرتبه  هر  و  میکرولیتر    300مرتبه 

ها را مطالعه معرفشده )بخش آماده سازی  آماده    یمولول شستشو

شستشو    بفرمایید( اگر  می  صورتبهبشویید.  انجام  در دستی  شود 

  گیر بزنید.بتی پلیت را بر روی دستمال رطوآرامبهانتهای شستشو  

ابه چاهک منظور  استاندارد  و  مناسب  شستشوی  با  نجام  مطابق  ها، 

 اقدام نمایید. 1سایت شرکتفیلم قرار داده شده در وب
 

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



 

 

 

آماده آماده  رنگزای  از    تریکرولیم  100  حجم  (6 )بخش  شده 

و  ها بریزید  تمام چاهک درون  ها را مطالعه بفرمایید(  سازی معرف 

. دییانکوبه نما  یکیاتاق و تار  یدر دما  قهیدق  15مدت  را به  تیلپ

 .دیکن یمرحله خوددار نیدر ا تیاز تکان دادن پل

باالترجهتو اگر  کال  زانی م  نی:  از    براتوریجذب  دست  به  2کمتر 

م انکوباس  دیتوانیآمد،  به  ونیزمان  را  رنگزا    10مدت  مولول 

 .دیده شیافزا قهیدق

  ه ی کننده واکنش به کلاز مولول متوق   تر یکرولی م  50  حجم  (7

تکان    یبه آرام  هیثان  20مدت  را به  تیو پل  دیها اضافه کنچاهک 

 شود. لیآن به زرد تبد یرنگ آب تا تمام دیده

طول  (8 در  چاهک  هر  برای  را  جذب  نانومتر    450  موجمقدار 

تا   واکنش  15حداکثر  کردن  متوق   از  بعد  )از  خوانید  ب  دقیقه 

رفر موج  کنید(.  630تا    620س  انطول  استفاده  این   نانومتر    در 

روش   به  غلظت  مواسبه  اجرا   Point to Pointآزمایش    قابل 

نمودارج  میزاناست.   و  به  ذب  کیت  این  عنوان  کالیبراتورهای 

زیر در  است  نمونه  روش  آورده شده  اما  (  Logic-log)یا    4PL؛ 

-ت بهکیکالیبراتورهای این    دارجذب و نمو  میزانارجویت دارد.  

 آورده شده است. عنوان نمونه در زیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 االیزا به روش  fT3مقادیر مورد انتظار برای تست 

شرکت تولید کننده کیت، مقادیر مورد انتظار برای این تست را به  

قرار زیر مشخص کرده است. اگرچه، این مقادیر برای هر آنالیت باید 

 گردد.   مایشگاه مصرف کننده تعیین ط آزتوس

 های کنترل کیفی پارامتر
 (Within-Run)آزمون دقت درون دور -( بررسی دقت1

دور با ارزیابی تکرار پذیری نتههایج حاصههل از سههه نمونههه دقت درون

ر بار تکرار برای ه  20کاری )وبتهای متفاوت در یک نسرم با غلظت

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

 

 

 

 
 

 (Between-Run)دور آزمون دقت بین-( بررسی دقت2
دور با ارزیابی تجدید پذیری نتایج حاصل از سه نمونه سرم دقت بین

مونههه بار تکرار برای هههر ن  5کاری )نوبت  4های متفاوت در  با غلظت

د. معیههار پههذیرش در ایههن آزمههایش کههاری( انجههام شهه در هههر نوبت

CV˂10% است. 

 

 

 

 
 (Recovery)بازیابی ون مآز-یدرست ی( بررس3

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

و سطح   ترکیب  به  fT3یکدیگر  ترکیب  اندازه در  آمده  گیری  دست 

درصد نسبت    10تغییر کمتر از    ،شد. معیار پذیرش در این آزمایش

 به نتیجه مورد انتظار است.

 
 

 (Linearity) آزمون خطی بودن-رسی درستیبر( 4
هههای مختلهه  نمونههه سههرم بههرای در رقت fT3در این تست، غلظت 

 نیهه در ا  رشیپههذ  اریهه مع  گیههری شههد.تعیین خطی بودن کیت اندازه 

 است. Bias˂10% شیآزما

 

 

 

 
 

 (Cross Reactivity)آزمون واکنش متقاطع -( بررسی ویژگی5

کرد  ویژگی  اضافه  با  آزمایش  مواد  غلظت ن  این  از  مختلفی  های 

گرفت.  ندرم قرار  سنجش  مورد  سرم،  نمونه  به  زیر  جدول  در  ج 

اندازه  با  متقاطع  به  واکنش  شده  اضافه  ماده  دوز  بین  نسبت  گیری 

معیار    مورد نیاز برای ایجاد همان مقدار جذب ارزیابی شد.  fT3دوز  

شده(  اضافه  ماده  و  آنالیت  نوع  به  )بسته  متقاطع  واکنش   پذیرش 

آنالیت در مودوده  ب اضافه شده    100±10رای  برای ماده  درصد و 

 درصد است. 25حداکثر تا 

 

 

 

 

 

 

 
   (Sensitivity)( بررسی حساسیت 6

 Limitو   Limit of Detection  (LOD)حساسیت کیت بر اساس  

of Blank  (LOB)  با استفاده از فرمول زیر مواسبه شد و برابر با 

pg/mL 835 /0 تعیین گردید. 
 

sD = LOB + 1.645 SDLO 

b+ 1.645 SDb an= MeLOB  

 

(s: Diluted sample & b: Blank 
 

 

 استفاده شده در برچسب کاالهاعالئم 
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بروز هدر ص با شماره رگونه مشکل خواورت  های هشمند است 

 تماس بگیرید. (نیخش پشتیباب)مندرج بر روی جعبه 

 

 

 

Calibrators 
Well 

Number 
OD 

Mean 
OD 

Conc. 
(pg/mL) 

Cal. A 
A1 2.300 

2.329 0 
B1 2.352 

Cal. B 
C1 1.864 

1.881 1.8 
D1 1.886 

Cal. C 
E1 1.423 

1.430 3.3 
F1 1.447 

Cal. D 
G1 0.989 

0.933 5.7 
H1 1.025 

Cal. E 
A2 0.594 

0.620 8.6 
B2 0.646 

Cal. F 
C2 0.382 

0.409 18 
D2 0.438 

 

 

Normal Range (pg/mL) 

1.4 – 4.2 Adult 

1.8 – 4.2 Pregnancy 

 

No. 
Sample 
(pg/mL) 

1/2 1/4 1/8 

% Bias  

1 6.96 -1.7 3.2 -2 

2 8.50 0.1 -1.2 -0.7 

3 10.12 0.4 -3.7 -3.4 

 

Analyte 
Cross 

Reactivity 
Conc 

Levo-Triiodothyronine 
Levo-Thyroxine 
Iodothyrosine 

Diiodothyrosine 
Diiodothyronine 
Phenylbutazone 

Sodium salicylate 

1 
<0.0002 
<0.0001 
<0.0001 
<0.0001 
<0.0001 
<0.0001 

 
10 µg/mL 
10 µg/mL 
10µg/mL 
10µg/mL 
10µg/mL 
10µg/mL 

 

No. 
Sample 
(pg/mL) 

Added 
(pg/mL) 

Exp. 
(pg/mL) 

Obs. 
(pg/mL) 

% Rec. 

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 

 

Serum Sample 1 2 3 

No. of Repeats 20 20 20 

Mean (pg/mL) 2.82 6.11 14.51 

SD ((pg/mL) 0.16 0.33 0.59 

CV (%) 5.7 5.4 4.1 

 

Serum Sample 1 2 3 

No. of Repeats 20 20 20 

Mean (pg/mL) 1.51 4.36 8.65 

SD (pg/mL) 0.07 0.20 0.36 

CV (%) 4.6 4.6 4.2 

 


