
 

 

 

 

  

 سرم انسان در T-Uptake گیریاندازهکیت 
T-Uptake ELISA Kit 

 96 Tests / Cat. No: 1324-96 
192 Tests / Cat. No: 2224-192 

Rev: 12 (1400/08/11) 

 

 قدمه: م

های تیروئیدی آزاد موجود در خون ارتباط معکوسی با  غلظت هورمون

ها با پروتئینز  ا  سه نوع .د ردا  هاحامل این هورمونهای  سطح پروتئین

م تمایل  و  به    تفاوتظرفیت  اتصال  شده   T4و    T3برای  .  اندشناخته 

تیروکسین به  شونده  متصل  از    درصد  75تا    65،  (TBG)  گلوبولین 

می   هایهورمون حمل  خون  در  را  پرتیروئید  متصل  ه کند.  آلبومین 

تیروکسین   به  کمتری    نیز  آلبومینو    (TBPA)شونده  میزان  به  به 

مییروئیت  هایهورمون متصل  بسشوند.  دی  از   یکم   اریدرصد 

 یدر برخماند.  یم  یباق  وندیبه صورت آزاد در خون بدون پ  نیروکسیت

که منجر    ابدییم  شیسرم افزا  یهانیروتئغلظت پ  ک،یپاتولوژ  طیشرا

شود، در ی( مT4  ژهی)به و  دیروئیت  یهاغلظت کل هورمون  شیبه افزا

تیحال عملکرد  تع ستا  یعیطب  دیروئیکه    T-Uptake  زان یم  نیی. 

تع با  هورمون  ن ییهمراه  کل  شرا  دیروئیت  یهامقدار  خاص،    ط یدر 

این    کاربرد  طهیح  است.  د یروئیت  عملکرد  یابیارز  ی برا  یشاخص بهتر

  یا پالسمای   در نمونه سرم   T-Uptakeسطح    یکم  یریگاندازه   کیت

 است. زا یانسان به روش اال

 

 اصول آزمایش: 

پا  نیا بر  کونژوگه است.    شده   یطراح  یرقابت  یزایالا  هیتست    محلول 

شده   T3و  آزاد    T4  یحاو  یمیآنز  باشد.ی م  HRP  میآنز  با  کونژوگه 

  ت یظرف  اساس  رب)  در سرم  یدیروئیت  یها حامل هورمون  یهانیپروتئ

پروتئین(   اتصال مقدار  هر  آنزآزاد    T4از    یبه  معرف  در    ی میموجود 

 HRP  میآنز  باشده  کونژوگه    T3ی قابلیت اتصال به  ول  شوندمتصل می

بخشی ندارند.  پروتئ  T4از    را  به  که  نشده    یهان یآزاد  متصل  حامل 

آنت  یبرا  ،است به  شده   یبادیاتصال  چاهک  تثبیت    T3با    ،در سطح 

 افزودنبا  ها،  چاهکو شستشوی    ه یاز تخل  پس  ند.کیرقابت مکونژوگه  

  ، کننده محلول متوقفسپس  و    (HRP  میآنز  یسوبسترا)  رنگزامحلول  

موج  که بیشترین جذب نوری را در طول   شودتولید میی  ینهال  محصو

منحنی  سرم به کمک    T-Uptakeن  زایم  ت،یدر نها  نانومتر دارد.  450

  گردد.یمحاسبه م کالیبراتورها( نمودار)استاندارد 

 

 محتویات کیت:
 محتویات کیت  تستی 96کیت  تستی  192کیت 

 عدد  یک عدد دو
ی  بادی آنتتستی حاوی   96  تیکروپلیم

 تیروکسین. ضدتثبیت شده 

سری ویال با   یک

 متفاوت هایغلظت
سری ویال با   یک

 متفاوتهای غلظت

 :(T-Uptake Cal A-D) رهاوتاکالیبر

  یدرج شده بر رو هایبا غلظت الیوچهار 

 ها.آن الیو بلیل

  2/ 5ویال  یک

 لیتری میلی
  1/ 5ویال  یک

 لیتری میلی
 آنزیمیکونژوگه 

)eConjugat Enzyme( 
  11 الیو دو

 لیتری میلی

  11 الیو یک

 لیتری میلی
 کننده کونژوگه قیرق لمحلو

(Conjugate Diluent) 
  20ویال  یک

 لیتری میلی
  20ویال  یک

 لیتری میلی
 محلول شستشو

 50X)-Wash Solution ) 
  5/6ویال  دو

 لیتری میلی
  5/6ویال  یک

 ری لیتمیلی
 A رنگزامحلول 

e Solution A)(Substrat 
  5/6 ویال دو

 لیتری میلی
  5/6ویال  یک

 لیتری میلی
 B رنگزامحلول 

ubstrate Solution B)(S 
  12ویال  یک

 لیتری میلی
  12ویال  یک

 لیتری میلی
 کننده واکنش محلول متوقف

(Stop Solution) 

 برچسب مخصوص پلیت  ورق  یک ورق  دو

درج شده  مطابق با مقادیررها در هر سری تولید  کالیبراتو  توجه: غلظت

آ لیبل  روی  محصول  نبر  آنالیز  گواهی  و    تمام باشد.  می   (COA)ها 

دمای  محلول در  سانتی  8تا    2ها  محلول درجه  شوند.  نگهداری  گراد 

 کننده در دمای اتاق نیز قابل نگهداری است.  متوقف

 

 باشند:وجود نمیمواد و وسایل مورد نیاز که در کیت م

)فیلتر    نانومتر     630و    450فیلتر    یگر پلیت داراش( دستگاه خوان1

 .  مرجع(

 سمپلر کالیبره. (2

 ( آب مقطر دیونیزه.3

 

 احتیاط در استفاده از کیت:

هم  یبرا  تیک  نیا  اتیمحتو  (1 در    دهیگرد  هیتعب  تیک  نیاستفاده 

ازاست   سا  لذا  با  مشترک  ساخت   یها ره شما  ای  و  هاتیک  ریاستفاده 

 .کنید یخوددار  جداً گرید

م  (2 از  هاحلولکلیه  پایدار هستند.  انقضاء کیت  هایی  محلول  تا زمان 

 .کنیدها گذشته است استفاده نکه تاریخ انقضاء آن 

 ها در معرض نور مستقیم قرار نگیرند.توجه فرمایید محلول (3

 ،HIV1/2  دنبو  یاز نظر منف  یانسان  شاءمن با    تیکاین    اتیمحتو  (4

HBsAg     وHCV  ی منف  در مورد  قطعی  تشخیص  ولی  ؛اندشده   بررسی  

بیتمام  بودن   عفونی  روش  زااری معوامل  از  استفاده  متداول  با  های 

و  احتمال آلودگی    با توجه به  نی. بنابراستینآزمایشگاهی امکان پذیر  

با زایی  بیماری  مطابق  باید  آزمایش  مراحل  تمام  کیت،   محتویات 

 د.نانجام شو یمنیا یها دستورالعمل

در هنگام   .است  یدر هنگام کار الزام  نکیعاز دستکش و  اده  استف  (5

نقاط   ریسا  ایصورت    ر رویبآن    اتیکه محتو  دییدقت فرما  تیا کبکار  

 جلوگیری   مخاط جداً  ریبا دهان و سامواد  و از تماس    ریخته نشودبدن  

 .کنید

استتتفاده شتتده   ایسمپلرهو سر    هاچاهک  ،هاکنترل  ماران،ینمونه ب(  6

مطتتابق بتتا و  در نظتتر گرفتتته شتتوند  یعفتتون  یوان پستتماندهانعبه  دیبا

 گردند.امحاء  یعفون یفع پسماندهاد الزامات

 

 سازی نمونه:آوری و آمادهجمع

یا    (1 هپارین  از  است.  پالسما  یا  سرم  تست  این  برای  مناسب  نمونه 

EDTA  نمونه نمایید.  برای  استفاده  پالسما  به شتناهای  فرد  بودن   ا 

دست آمده تأثیرگذار خواهد بود. ایج بهیری در درستی نتگهنگام نمونه 

گیری سیاهرگی تهیه ه خون با استفاده از تکنیک استاندارد خونوننم

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

حتیسلول شود.  جدا  خونی  نمونهاالمکان    های    ک، یکتریا  یهااز 

   .دیاستفاده نکن زیهمولو  کیمیپل

 دمای  روز در  5  تاها  نمونه  .بسته باشد  کامالً  دیمونه بادرب ظروف ن  (2

سانت  8تا    2 تا  یدرجه  حداکثر  و  دما  1گراد  در  درجه   -20  یماه 

منجمد  .هستند  ینگهدارقابل  گراد  یسانت مکرر    از  کردن  ذوب  و 

 . کنیدها خودداری نمونه
 

 : هاسازی معرفآماده

با    آنزیمیه  کونژوگمحلول  :  یمیآنز  محلول کونژوگه  سازیآماده (  1 را 

 مثال   یبرا .دیکن  قیرق 1:10  نسبت به   ،نژوگه وک رقیق کننده   محلول

رقیق  لولمح   تریلیلیم   2  هرا ب  آنزیمی  از کونژوگه میکرولیتر    200

کنید  کونژوگه   کننده  محلول یا  .اضافه  قابل   کچاه  20  یبرا  ن 

است. بس  24  یطدر    شده   اده آم  محلول   استفاده   مورد  دیااعت 

 .ردیگه قرار استفاد

آماده 2 محلول شستشو:(  نگهداری  و  از  لیتمیلی  20حجم    سازی  ر 

شستشو   به    (50X)محلول  دیونیزه  میلی  980را  مقطر  آب  لیتر 

آماده  از  پس  و  دمای  اضافه  در  سانتی  8تا    2سازی  گراد  درجه 

 را آننگهداری کنید. در صورت مشاهده رسوب در محلول شستشو،  

حل شود. در دهید تا رسوب    گراد قراردرجه سانتی   37ماری  در بن

ری  ادصورت مشاهده کدورت در محلول شستشو، از مصرف آن خود

 کنید.

های را با حجم Bو   Aهای رنگزا محلول: سازی محلول رنگزاآماده ( 3

لیتر  میلی  2عنوان مثال، برای تهیه  ( مخلوط کنید )به1:1مساوی )

ممحلول   رنگزا  میلی  1  ،صرفآماده  محلول  از  به    Aلیتر    1را 

ازمیلی رنگزا    لیتر  به  Bمحلول  و  کنید(  در   10مدت  اضافه  دقیقه 

اق و تاریکی انکوبه کنید. در صورت مشاهده رنگ آبی و یا تا  دمای

 کدورت در محلول رنگزا، از مصرف آن خودداری فرمایید.

 

 : روش انجام آزمایش

ها  و نمونه  ها ل ، کنتر ه تمام اجزاء کیت شوید ک  قبل از شروع آزمایش مطمئن 

 وها  نمونه  ،ورها کالیبرات اند.  گراد( رسیده درجه سانتی   28تا    22به دمای اتاق ) 

 آرامی یکنواخت کنید.بار سر و ته کردن به   5با      را  هاکنترل

  بقیه   و  بردارید  را  آزمایش  انجام   برای  نیاز  مورد  هایچاهک  تعداد  (1

 درب دهید، قرار  آلومینیومی کیسه  در گیر راه رطوبتهم را هاچاهک 

  . کنیدنگهداری  گرادسانتی درجه 8 تا 2 دمای در و بسته را آن

نمونه  کالیبراتورهااز    تریکرولیم  25  حجم  (2 چاهک   هاو   یها در 

بر نظر   صورتبه کالیبراتور    یا  نمونه  هر  از  که  است   بهتر.  دیزیمورد 

 .ودش ریخته هاچاهک  در)دوپلیکیت(  دوتایی

آمتتاده مصتترف   یمیاز محلول کونژوگه آنز  تریکرولیم  100  حجم  (3

چاهک اضافه   ه هرب  (مطالعه بفرماییدها را  معرف  یساز)بخش آماده 

تکتتان   یآرامتت بتته  زیتت ستتطح م  یرو  هیثان  30مدت  را به  تیپلو    دیکن

 .دیده



 

 

 

 

  

  60و به مدت    دیبپوشان  ت یها را با چسب مخصوص پل چاهک  (4

 .دیینماانکوبه اتاق  یدمادر دقیقه 

. دیکن  یا آسپیراسیون تخلیه  رونه کردنرا با وا  پلیت  اتیمحتو  (5

محلول   تریکرولیم  300با  مرتبه و هر مرتبه    5ها را  سپس چاهک

هتتا را مطالعتته ی معتترف)بخش آماده ستتاز  ،آماده مصرفشستشو  

شتتود در انجام می  یصورت دستشستشو به  . اگردییبشورمایید(  بف

 ریگدستتتمال رطوبتتت یور ررا بتت  تیتت پل یآرامتت شستشو به  یانتها

هتتا، رد چاهکمنظور انجام شستشوی مناستتب و استتتاندابه  .دیبزن

 اقدام نمایید.  1سایت شرکتقرار داده شده در وبمطابق با فیلم  

بختتش ) آمتتاده مصتترفزا از محلول رنگتت  تریکرولیم 100  حجم  (6

هتتا اهتتکرون تمتتام چد(  رماییدها را مطالعه بفی معرفآماده ساز

 یکیاتتتاق و تتتار  یدر دمتتا  قتتهیدق  15را به متتدت    تیپلید و  زیبر

 داری کنید.از تکان دادن پلیت در این مرحله خود .دیه کنانکوب

بتته دستتت   2کمتتتر از    براتوریجذب کال  زانیم  نی: اگر باالترتوجه

 10زا را بتته متتدت  محلتتول رنگتت   ونیزمان انکوباستت   دیتوانیآمد، م

 .دیده شیافزا  قهیدق
 تمتتامکننتتده واکتتنش بتته  محلول متوقف  تریلکرویم  50  جمح  (7

تکتتان  یآرامتت به هیثان 20را به مدت  تیلو پ  دیها اضافه کنچاهک

 شود. لیآن به زرد تبد یا تمام رنگ آبت دیده

نتتانومتر بتتا   450هر چاهک در طول موج    یجذب را برا  مقدار  (8

از  بعتتد قتتهیدق 15حتتداکثر تتتا  Point to Pointاستفاده از متد 

 630تتتا    620. از طول موج رفرانسدیردن واکنش بخوانقف کمتو

 نیتت ا هتتایو نمتتودار کالیبراتورمیزان جذب   .دیاده کننانومتر استف

 آورده شده است. ریعنوان نمونه در زبه  تیک

 

 

 

 
 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 االیزا  شبه رو T-Uptake ستت مقادیر مورد انتظار برای

 

مقادیر مورد انتظار برای این تست را    ،ننده کیت شرکت تولید ک

است.   کرده  مشخص  زیر  قرار  ای اگرچهبه  مقادیر  ؛  برای  باید  ن 

 توسط آزمایشگاه مصرف کننده تعیین گردد. نظر  موردآنالیت 

 

 

 

 

 

 

 های کنترل کیفی پارامتر
 

 (Within-Run) دوردقت درونآزمون -برسی دقت ( 1

نمونتته  ستتهنتایج حاصتتل از ی پذیربا ارزیابی تکرار دوردرون  دقت

کرار بتترای ار تب 20کاری )نوبت در یکهای متفاوت با غلظت  سرم

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

 است.
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 (Between-Run)دور دقت بین آزمون-برسی دقت ( 2

ستته نمونتته نتایج حاصتتل از  ریپذیجدیدارزیابی ت  با  دوردقت بین

بار تکرار برای هتتر  5)  کارینوبت  4  در  های متفاوتبا غلظتسرم  

معیار پذیرش در این آزمایش .  ام شدانجری(  کاتدر هر نوب  نمونه

CV˂10% .است 

 
 
 
 
 
 

درستی(  3 مق -بررسی  روشآزمون  ها ایسه 
(Comparison of Methods) 

  50در    T-Uptake  انیت، میزتایج این کجهت بررسی درستی ن

-نمونه سرم با مقادیر پایین، نرمال و باال توسط این کیت اندازه 

مرجع مقایسه و ضریب همبستگی  کیت  گیری شد و نتایج آن با  

پیرسون   روش  اساس  بر  کیت،  دو  از  آمده  دست  به  نتایج  بین 

به حام  0/ 982 آزمایش  این  برای  پذیرش  معیار  گردید.  سبه 

 :  شده استزیر تعریف صورت 

 

0.9≤Pearson Correlation Coefficient≤1.0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در برچسب کاالها  عالئم استفاده شده
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های  شماره  با مند استمشکل خواهشرگونه در صورت بروز ه

 تماس بگیرید. (انیببخش پشتی)مندرج بر روی جعبه 

 
 
 
 
 

Calibrators 
Well 

Number 
OD 

Mean 
OD 

T-Uptake 
(%) 

Cal. A 
A1 2.341 

2.370 18 
B1 2.399 

Cal. B 
C1 1.628 

1.643 25 
D1 1.659 

Cal. C 
E1 0.721 

0.757 36.5 
F1 0.794 

Cal. D 
G1 0.329 

0.349 45 
H1 0.369 

 

Serum Sample 1 2 3 

No. of Repeats 20 20 20 

Mean T-Uptake (%) 19.34 23.56 41.27 

SD (%) 1.01 1.14 1.64 

CV (%) 5.2 4.8 4.0 

 

Serum Sample 1 2 3 

No. of Repeats 20 20 20 

Mean T-Uptake (%) 17.21 26.53 37.19 

SD (%) 0.84 1.14 1.35 

CV (%) 4.9 4.3 3.6 

 

Expected Range 

T-Uptake (%) Thyroid Status 

25 - 35 Euthyroid 

< 25 
Hypothyroid or TBG 

excess binding 

> 35 
Hyperthyroid or TBG 

saturation 

 


