کیت ایمووورادیومتریک اسی برای تعییه غلظت هورمون
محرک غده تیروئید اوساوی
Human Thyroid Stimulating Hormone (TSH) IRMA Kit
مقدمه
َّسهَى هحشن غذُ تیشٍئیذ (تیشٍتشٍپیيًَ )TSH ،ػی گلیىَپشٍتئیي ثب ٍصى
هلىَلی  28/000دالتَى هی ثبؿذ وِ اص غذُ ّیپَفیض تشؿح هی ؿَد  .ایي َّسهَى
داسای دٍ صیشٍاحذ هتفبٍت ثٌبم صًدیشُ آلفب ٍ صًدیشُ ثتب هی ثبؿذ وِ تَػي پیًَذ

 -2سدیبة (آًتی ثبدی ػلیِ ً TSHـبًذاسؿذُ ثب یذ :)125 -یه ٍیبل  12هیلی
لیتشی آهبدُ هلشف.
،0/15 ، 0
 -3اػتبًذاسدّب ٍ 8 :یبل یه هیلی لیتسی اص اػتبًذاسد ثب غلظت ّبی
 100ٍ 50 ،15 ،5 ،1/5 ،0/5ثشاػبع  µIU/mlوِ دس ػشم ًشهبل اًؼبًی تْیِ
ؿذُ ٍ اص تیَهشػبل ثؼٌَاى ًگْذاسًذُ اػتفبدُ ؿذُ اػت.
 -4ػشم وٌتشل :یه ٍیبل آهبدُ هقسف .
 -5هحلَل ؿؼتـَ دٌّذُ غلیظ ) : (20Xیه ٍیبل  25هیلی لیتشی هحلَل
ؿؼتـَ وِ ثشای تْیِ هحلَل ؿؼتـَی آهبدُ هلشف الصم اػت ایي هحلَل ثِ
ًؼجت  1/20ثب آة همٌش سلیك ؿَد.

غیشوٍَاالًی ثْن هتلل ّؼتٌذ  .ػبختوبى اٍلیِ صًدیشُ آلفبی  TSHثب صًدیشُ
آلفبی ػبیش گٌبدٍتشٍپیي ّب یىؼبى اػتٍ ،لی صًدیشُ ثتبی آًْب هتفبٍت اػت  .ایي
صًدیشُ ثتب هؼئَل ػولیبت این ًٍَلَطیىی ٍ خلَكیبت ثیَلَطیىی ایي َّسهَى ّب
هی ثبؿذ.
ػٌتض ٍ آصادػبصی  TSHاص ًشیك غلظت َّسهَى ّبی تیشٍئیذی

، T4 ٍ T3

تَػي َّسهَى آصاد وٌٌذُ تیشٍتشٍپیي )ّ (TRHیپَتبالهَع وٌتشل هی ؿَد .

مواد و وسایل مورد نیاز که در کیت موجود نیست
 -1ػوپلش  100هیىشٍلیتشی دلیك
 -2آة دیًَیضُ
 -3دػتگبُ ؿوبسًذُ گبهب
 -4وبغز خبرة سًَثت
 -5لَلِ ّبی آصهبیؾ هؼوَلی ثشای ؿوبسؽ تبم

َّسهَى ّبی تیشٍئیذی ،تشؿح  TSHسا اص ًشیك هىبًیؼن فیذثه هٌفی تٌظین
هی وٌٌذ  .ثؼجبست دیگش ،افضایؾ غیشًجیؼی غلظت خًَی  T4 ٍ T3ثبػث تَلف
تشؿح  TSHهی ؿَدّ ،وچٌیي وبّؾ غلظت  T4 ٍ T3دس خَى ،ثبػث افضایؾ
تشؿح  TSHهی گشدد  .افضایؾ غلظت ػشهی  TSHاٍلیي ٍ ثْتشیي ًـبًگش ون
وبسی اٍلیِ تیشٍئیذ هی ثبؿذ  .اًذاصُ گیشی غلظت  TSHدس ػشم ثشای تـخیق
ثیوبسی ّبی هختلف غذُ تیشٍئیذ ٍ اسصیبثی ػولىشد هحَس ّیپَفیضّ -یپَتبالهَع
ثىبس هی سٍد.
اساس روش اندازه گیری

نکات قابل توجه برای مصرف کنندگان
HIV ٍ HbsAg

 -1دس ایي ویت اص ػشم اًؼبًی اػتفبدُ ؿذُ اػت وِ اص ًظش
هٌفی ثَدُ اًذ.
-2اص اػتفبدُ اص هَاد پغ اص تبسیخ اًموبء خَدداسی وٌیذ ٍ اص هخلَى وشدى یب
اػتفبدُ اص ویت ّب ثب ؿوبسُ ثچ هختلف پشّیض ًوبئیذ.
 -3دسة ظشٍف سا پغ اص اػتفبدُ ثجٌذیذ ٍ اص تؼَین دسة ّب خذا خَدداسی
وٌیذ.
 -4اص لجبع ٍ دػتىؾ یىجبس هلشف ٌّگبم وبس ثب هَاد سادیَاوتیَ اػتفبدُ وٌیذ.
 -5لَاصم آصهبیـگبّی آلَدُ ثِ هَاد سادیَاوتیَ خذاگبًِ ٍ ثب سٍؽ ّبی ایوي
(ثشاػبع دػتَسالؼول ّبی حفبظت دس ثشاثش اؿؼِ) ؿؼتـَ ٍ یب پؼوبًذ ًوبیذ.

ویت  IRMA TSHهَخَد ،ثشاػبع ػٌدؾ ایوًََلَطیىی سادیَاوتیَ
ػبًذٍیچی تْیِ ؿذُ اػت  TSH .هَخَد دس ًوًَِ ّب ثؼٌَاى آًتی طى ثِ دٍ آًتی

تهیه و جمع آوری نمونه

ثبدی صٍج اختلبكی خَد هتلل هی گشدد ّ .ش دٍ آًتی ثبدی اص ًَع هٌَولًَبل

 -1آصهبیؾ سا ثبیذ ثش سٍی ًوًَِ ّبی ػشهی ٍ پالػوبیی اًدبم داد ً .وًَِ ّبی

هَؿی ّؼتٌذ وِ یىی ثشسٍی فبص خبهذ (لَلِ ّب) پَؿؾ دادُ ؿذُ اػت ٍ دیگشی
ثِ یذ 125 -هتلل ؿذُ اػت ً .وًَِ هَسد آصهبیؾ وِ داسای

 TSHاػت ،دس

ؿذیذا ّوَلیضُ ٍ داسای چشثی ثبیذ حزف ؿًَذ.

هؼشم دٍ آًتی ثبدی لشاس هی گیشد  .پغ اص صهبى اًىَثبػیَى ،لَلِ ّب تخلیِ ؿذُ ٍ

ً -2وًَِ ّب سا هی تَاى ثشای ّفت سٍص دس دهبی  2تب  8دسخِ ػبًتیگشاد ٍ ثشای

ؿؼتـَ دادُ هی ؿًَذ تب آًتی ثبدی هتلل ثِ یذ 125-اهبفی خبسج گشدد  .ػپغ

صهبى ّبی ًَالًی تش (تب ػی سٍص) دس دهبی  -20دسخِ ػبًتیگشاد ًگْذاسی ًوَد.

اوتیَیتِ هَخَد دس ّش لَلِ تَػي ؿوبسًذُ گبهب اًذاصُ گیشی هی ؿَد

وِ ایي

اوتیَیتِ ثٌَس هؼتمین ثب غلظت  TSHدس ًوًَِ ّب هتٌبػت اػت  .اػتبًذاسدّبی
 TSHثب غلظت هـخقّ ،وشاُ ثب ًوًَِ ّبی هدَْل آصهبیؾ هی ؽ

ًٍذ وِ

 -3اص اًدوبد ٍ رٍة هىشس ًوًَِ ّب ثبیذ خَداسی وشد.
 -4دس هَاسدی وِ همذاس ً TSHوًَِ ثیؾ اص  100 µIU/mlثبؿذً ،وًَِ سا ثب

ثشاػبع هٌحٌی اػتبًذاسد همذاس ؿوبسؽ همبثل غلظت  ،TSHغلظت ًوًَِ ّبی

اػتبًذاسد كفش سلیك ًوَدُ ٍ ػپغ آصهبیؾ سا تىشاس ًوبئیذ.

هدَْل ثذػت هی آیذ .

 -5هؼشف ّب ثبیذ هؼتمیوب تِ لَلِ سیختِ ؿًَذ.
 -6اص توبع ًَن ػوپلش ثب تِ لَلِ خَدداسی وٌیذ.

معرف ها
 -1لَلِ ّبی حٍؿؾ دادُ ؿذُ  :ؿبهل  100لَلِ وِ ثب آًتی ثبدی هٌَولًَبل هَؿی
هذ  TSHپَؿؾ دادُ ؿذُ اًذ.

شرکت پادته گستر ایثار

تلفه 086-45253368

آماده سازی معرف ها
 -1ولیِ هؼشف ّب سا ثِ دهبی اتبق ثشػبًیذ  .لجل اص اػتفبدُ آًْب سا ثِ آ ساهی ػش ٍ
تِ ًوبئیذ.
 -2ثشای تْیِ هحلَل ؿؼتـَی آهبدُ هلشف ،یه حدن اص ثبفش ؿؼتـَ غلیظ
) (20Xسا ثب  19حدن آة همٌش سلیك ًوبئیذ.
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مقادیر طبیعی

روش انجام آزمایص
 -1تؼذاد لَلِ ّبی پَؿؾ ؿذُ ثشای اػتبًذاسدّب ،وٌتشل ٍ ًوًَِ ّبی ثیوبس سا
ثلَست  2تبیی اًتخبة وٌیذ .ثشای ؿوبسؽ تبم اص لَلِ ّبی هؼوَلی اػتفبدُ وٌیذ.
 100 -2هیىشٍلیتش اص اػتبًذاسدّب ،وٌتشل ٍ ًوًَِ ّبی ثیوبس سا ثِ داخل ّش لَلِ

ثذلیل اختالفبت ػٌیً ،ظادی ٍ سطین تغزیًِ ،وی تَاى ثشای توبم خوؼیت ّب
هحذٍدُ هشخغ تؼییي وشد  .ثٌبثشایي ّش آصهبیـگبُ ثبیذ هحذٍدُ هشخغ خَد سا
گضاسؽ ًوبیذ  .همبدیش ًجیؼی دس ػشم افشاد ًشهبل وِ تَػي آصهبیـبت هىشس ثِ
سٍؽ  IRMAثذػت آهذُ اػت ثِ لشاس صیش هی ثبؿذ :
محدوده طبیعی 0.4 – 6.1 µIU/ml

ثشیضیذ.
خصوصیات کیت

 100 -3هیىشٍلیتش اص سدیبة سا ثِ توبم لَلِ ّب اهبفِ وٌیذ.
 -4لَلِ ّب ثوذت  15ثبًیِ ثِ آساهی تىبى دّیذ تب هحتَیبت آىّب خَة هخلَى

 -1حؼبػیت
ثب سلیك ػبصی هتَالی اػتبًذاسد

 0/15ثب ػشم كفش ،حؼبػیت ایي ویت ثشای

ؿًَذ .عپغ لَلِ ّب سا ثوذت یه ػبػت دس ّوضى گشداى هخلَف ؿشوت

تؼییي همذاس  TSHثشاثش  0/05 µIU/mlثذػت آهذ .

پبدتي گؼتش ایثبس ٍ یب ؿیىش افمی (ثب ػشػت  ) 280 rpmدس دسخِ حشاست اتبق

 -2دلت

( 18تب  25دسخِ ػبًتیگشاد) اًىَثِ وٌیذ.

ثشای هحبػجِ هیضاى دلت دس یه سٍص ٍ سٍصّبی هختلف ،آصهبیؾ ثش سٍی ً 4وًَِ

 -5هحتَیبت لَلِ ّب سا اص ًشیك هىؾ یب ٍاسًٍِ وشدى تخلیِ ًوبئیذ (ثدض لَلِ ُ ای

ػشم  20ثبس تىشاس ؿذ وِ هشیت تغییشات ثِ ؿشح ریل اػت .
هشیت تغییشات دس سٍص

ؿوبسؽ تبم) .ػپغ لٍلِ ّب سا دٍ ثبس ٍ ّش ثبس ثب دٍ هیلی لیتش هحلَل ؿؼتـَی

ًوًَِ ػشم

دفؼبت تىشاس

آهبدُ هلشف ؿؼتـَ دّیذ  .ثشای اًویٌبى اص تخلیِ وبهل ،ثب ٍاسًٍِ ًگْذاؿتي

1
2
3
4

20
20
20
20

لَلِ ّب ثشسٍی وبغز خبرة ٍ ثب هشثت هالین ثشسٍی لَلِ توبهی هبیغ هَخَد دس

هیبًگیي
)(µIU/ml
1.2
1.9
15.7
22.4

اًحشاف هؼیبس
0.05
0.12
0.86
1.21

هشیت تغییشات
)(CV
4.2
6.3
5.5
5.4

لَلِ ّب سا تخلیِ وٌیذ.
 -6ثب اػتفبدُ اص ؿوبسًذُ گبهب ،اوتیَ یتِ هَخَد دس لَلِ ّب سا ثوذت یه دلیمِ
ؿوبسؽ وٌیذ.

محاسبه نتایج
 -1ثب اػتفبدُ اص هیبًگیي ؿوبسؽ اػتبًذاسدّب (هحَس  ٍ )Yغلظت هـخق آًْب
(هحَس  )Xثشسٍی وبغز هیلی هتشی ،هٌحٌی اػتبًذاسدی سػن وٌیذ.
 -2هیبًگیي ؿوبسؽ ثشای ّش ًوًَِ سا ثذػت آٍسدُ ٍ سٍی هحَس  Yخبی آًشا پیذا
وٌیذ .ػپغ ًمٌِ هزوَس سا تَػي خٌی ثِ هٌحٌی ٍكل وٌیذ  .اص ًمٌِ ثذػت
آهذُ خٌی ػوَد ثش هحَس ٍ Xاسد وٌیذ تب ًمٌِ تاللی وِ ًـبى دٌّذُ غلظت
ًوًَِ اػت ،ثذػت آیذ.

ًوًَِ ػشم

دفؼبت تىشاس

1
2
3
4

10
10
10
10

هیبًگیي
)(µIU/ml
1.7
2.7
10.4
17.3

0.08
0.18
0.61
0.73

ٍ -3یظگی
آًتی ثبدی ّبی هٌَولًَبل هَسد اػتفبدُ دس ایي ویت اختلبكی  TSHاًؼبًی هی
ثبؿٌذّ .یچگًَِ تذاخلی ثب  HCG ٍ FSH ، LHاًؼبًی دس غلظت ّبی ًجیؼی
دیذُ ًـذُ اػت .
 -4خٌی ثَدى

راهنمای محاسبه
همبدیش ؿوبسؽ اسائِ ؿذُ دس خذٍل ریل تٌْب ثؼٌَاى ساٌّوبیی آٍسدُ ؿذُ اػت ٍ
ّش آصهبیـگبّی ثبیذ ثشای ّش ثبس آصهبیؾ یه هٌحٌی اػتبًذاسد خذیذ ثذػت آٍسد.
)B/T(%

سدیف

همذاس اػتبًذاسد
)(µIU/ml
ؿوبسؽ تبم

ؿوبسؽ
)(n=3
200876

----

1
2
3
4
5
6
7
8

0
0.15
0.5
1.5
5
15
50
100

428
745
1680
3840
11973
34258
104748
154800

0.21
0.37
0.84
1.92
6.00
17.13
52.37
77.06

0

هشیت تغییشات دس سٍصّبی هختلف
اًحشاف هؼیبس

هشیت تغییشات
)(CV
4.5
6.7
5.8
4.2
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ػِ ًوًَِ هختلف ػشهی ثب اػتبًذاسد كفش ثِ ًؼجت ّبی

 1:8 ٍ 1:4 ،1:2سلیك

ؿذًذ .ػپغ غلظت  TSHدس آًْب ثب اػتفبدُ اص ویت هحبػجِ ؿذ وِ ًتبیح ریل
ثذػت آهذ.
ًوًَِ عسهی
1
2
3

غلظت اٍلیِ
)(µIU/ml
2.2
4.7
7.3

1:2
105
110
108

دسكذ ثبصیبثی
1:4
98
101
104

1:8
95
99
102

 -5اثش َّن
دس ایي ویت ،پذیذُ اثش َّن تب غلظت  1000 µIU/mlدیذُ ًـذ.
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