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 اوساویT3  هورمون  برداشت مقدار تعییهرادیوایمووواسی کیت 

T3-Uptake RIA Kit 

 

مقدمٍ  

سم اص َّسهَى ّبی ایي ویت ثشای تؼییي ووی هیضاى ثشداؿت پشٍتئیي ّبی ع

ٍ  (T4)َّسهَى ّبی تیشٍوؼیي .  ًشاحی ؿذُ اػت تیشٍئیذی دس ػشم اًؼبًی

ّبی خبكی دس ػشم هتلل هی ؿًَذ، ػوذتب ثِ پشٍتئیي  (T3)تشی یذٍتیشًٍیي 

دٍ پشٍتئیي . وِ ثؼٌَاى حبهل ایي َّسهَى ّب دس جشیبى خَى ػول هی وٌٌذ

. ٍ آلجَهیي Thyroxine Binding Globulin (TBG)ػوذُ ػجبستٌذ اص 

جشیبى خَى ٍجَد داسًذ وِ  دسكذ ثؼیبس ووی اص ایي َّسهَى ّب ثلَست آصاد دس

همذاس آصاد . طیىی ایي َّسهَى  ّب هی ثبؿذایي لؼوت ػبهل فؼبلیت ّبی ثیَلَ

ؿذُ ثِ پشٍتئیي ّبی ػشم َّسهَى ّبی تیشٍئیذی ًؼجت ػىغ ثب همذاس هتلل 

ثیوبساى هجتال ثِ پشوبسی تیشٍئیذ غلظت ّبی ثبالیی اص َّسهَى ّبی  . داسد

تیشٍئیذی داسًذ لزا پشٍتئیي ّبی ػشم ایي افشاد ًؼجت ثِ افشاد ًجیؼی اؿجبع تش 

ثبلؼىغ افشاد هجتال ثِ ون وبسی تیشٍئیذ، غلظت ّبی ووتشی اص . دهی ثبؿي

پشٍتئیي ّبی ػشم ایي افشاد ًؼجت ثِ افشاد  َّسهَى ّبی تیشٍئیذی سا داؿتِ لزا 

دس ثشخی حبالت پبتَلَطیه غلظت پشٍتئیي ّبی . ًجیؼی ووتش اؿجبع هی ثبؿذ

یشٍئیذی ػشم افضایؾ هی یبثذ وِ دس ًتیجِ آى غلظت تبم َّسهَى ّبی ت

لزا تؼییي همذاس . افضایؾ هی یبثذ، دس حبلیىِ ػولىشد تیشٍئیذ ًجیؼی اػت

ّوشاُ ثب تؼییي همذاس تبم  (T-Uptake)ثشداؿت َّسهَى ّبی تیشٍئیذی 

ػولىشد  اسصیبثی َّسهَى ّبی تیشٍئیذی دس ؿشایي خبف ًـبًگش ثْتشی ثشای

.  تیشٍئیذ هی ثبؿذ

 

اساس ريش اودازٌ گیری  

 .سلبثتی تْیِ ؿذُ اػت سادیَاوتیَثش اػبع ػٌجؾ ایوًََلَطیىی  ویت هَجَد 

دس ایي سٍؽ اثتذا . پَؿؾ دادُ ؿذُ اًذ T3ّب تَػي آًتی ثبدی ػلیِ  لَلِ

سدیبة ػپغ . سیختِ هی ؿَد ، ػشم وٌتشل ٍ یب ػشم ًوًَِ داخل لَلِاػتبًذاسد

افِ هی امّب  لَلِثِ  ،ی ثبؿذم 125-یذ ثِ هتلل T3وِ هحتَی سادیَاوتیَ 

هَجَد دس هجوَػِ سادیَاوتیَ  T3َّسهَى . ػِ هخلَى هی گشددٍؿَد ٍ هجن

ثشای اتلبل ثِ آًتی ثبدی پَؿؾ دادُ ؿذُ ٍ ظشفیت خبلی پشٍتئیي ّبی ػشم 

ػپغ . ّب تخلیِ هی ؿًَذ لَلِپغ اص صهبى اًىَثبػیَى، . سلبثت هی وٌذ

سی هی ؿَد وِ ایي اوتیَیتِ هَجَد دس ّش لَلِ تَػي ؿوبسًذُ گبهب اًذاصُ گی

  اػتبًذاسد. دس ًوًَِ ّب هتٌبػت اػتهمذاس ثشداؿت ثب اوتیَیتِ ثٌَس هؼىَع 

T3-uptake آصهبیؾ هی ؿًَذ  هـخق، ّوشاُ ثب ًوًَِ ّبی هجَْل ثب دسكذ

ًوًَِ ّبی  ، همذاس ثشداؿتوِ ثش اػبع همذاس ثشداؿت اوتیَیتِ دس اػتبًذاسد

.  هجَْل ثذػت هی آیذ

  

معرف َا  

تْیِ  T3لَلِ وِ ثب آًتی ثبدی هذ  100ؿبهل : لَلِ ّبی پَؿؾ دادُ ؿذُ -1

.  ؿذُ دس خشگَؽ پَؿؾ دادُ ؿذُ اًذ

.  هیلی لیتشی آهبدُ هلشف 35یه ٍیبل : T3-up take سدیبة -2

ٍیبل یه هیلی لیتش وِ دس ػشم ًشهبل اًؼبًی تْیِ ؿذُ ٍ اص  یه: اػتبًذاسد -3

ادُ ؿذُ اػت وِ دسكذ همذاس ثشداؿت دس ثشگِ ًَاى ًگْذاسًذُ اػتفتیَهشػبل ثغ

.  ؿذُ اػت سوٌتشل رن

هیلی لیتش آة همٌش تْیِ  5/0ٍیبل لیَفیلیضُ وِ ثبیذ ثب  یه: ػشم وٌتشل -4

.  ؿَد

 

مًرد ویاز کٍ در کیت مًجًد ویست  مًاد ي يسایل 

هیىشٍلیتشی دلیك  300ٍ  25ػوپلشّبی  -1

آة دیًَیضُ  -2

دػتگبُ گبهب وبًتش  -3

وبغز جبرة سًَثت   -4

ای آصهبیؾ هؼوَلی ثشای ؿوبسؽ تبم لَلِ ُ -5

 

ات قابل تًجٍ برای مصرف کىىدگان  وک

 HbsAg  ٍHIVدس ایي ویت اص ػشم اًؼبًی اػتفبدُ ؿذُ اػت وِ اص ًظش  -1

.  هٌفی ثَدُ اًذ

اص اػتفبدُ اص هَاد پغ اص تبسیخ اًموبء خَدداسی وٌیذ ٍ اص هخلَى وشدى یب  -2

. ُ اص ویت ّب ثب ؿوبسُ ثچ هختلف پشّیض ًوبئیذاػتفبد

اػتفبدُ ثجٌذیذ ٍ اص تؼَین دسة ّب جذا خَدداسی  دسة ظشٍف سا پغ اص -3

.   وٌیذ

. اص لجبع ٍ دػتىؾ یىجبس هلشف ٌّگبم وبس ثب هَاد سادیَاوتیَ اػتفبدُ وٌیذ -4

لَاصم آصهبیـگبّی آلَدُ ثِ هَاد سادیَاوتیَ جذاگبًِ ٍ ثب سٍؽ ّبی ایوي  -5

. ؿؼتـَ ٍ یب پؼوبًذ ًوبیذ( ثشاػبع دػتَسالؼول ّبی حفبظت دس ثشاثش اؿؼِ)

 

: تُیٍ ي جمع آيری ومًوٍ 

ًوًَِ ّبی ؿذیذا . آصهبیؾ سا ثبیذ ثش سٍی ًوًَِ ّبی ػشهی اًجبم داد -1

. د حزف ؿًَذّوَلیضُ ٍ داسای چشثی ثبی
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دسجِ ػبًتیگشاد ٍ ثشای  8تب  2ًوًَِ ّب سا هی تَاى ثشای دٍ سٍص دس دهبی  -2

دسجِ ػبًتیگشاد ًگْذاسی  -20دس دهبی ( تب ػی سٍص)صهبى ّبی ًَالًی تش 

.  ًوَد

.  اص اًجوبد ٍ رٍة هىشس ًوًَِ ّب ثبیذ خَداسی وشد -3

. هؼشف ّب ثبیذ هؼتمیوب تِ لَلِ سیختِ ؿًَذ -4

.  ص توبع ًَن ػوپلش ثب تِ لَلِ خَدداسی وٌیذا -5

 

 آمادٌ سازی معرف َا 

اص اػتفبدُ آًْب سا ثِ آساهی لجل . ولیِ هؼشف ّب سا ثِ دهبی اتبق ثشػبًیذ -1

. ًوبئیذ ػشٍتِ

 

 ريش اوجام آزمایص 

تؼذاد لَلِ ّبی وَت ؿذُ ثشای اػتبًذاسد، وٌتشل ّب ٍ ًوًَِ ّبی ثیوبس سا  -1

ثشای ؿوبسؽ تبم اص لَلِ ّبی هؼوَلی اػتفبدُ . ًتخبة وٌیذتبیی ا 2ثلَست 

. وٌیذ

هیىشٍلیتش اص اػتبًذاسد، وٌتشل ٍ ًوًَِ ّبی ثیوبس سا ثِ داخل ّش لَلِ  25 -2

.  ثشیضیذ

.  هیىشٍلیتش اص سدیبة سا ثِ توبم لَلِ ّب اهبفِ وٌیذ 300 -3

ت آًْب خَة ثبًیِ ثِ آساهی تىبى دّیذ تب هحتَیب 15لَلِ ّب سا ثوذت  -4

ػبػت دس ّوضى گشداى هخلَف  ػپغ لَلِ ّب سا ثوذت دٍ. لَى ؿًَذهخ

ٍ  دس دسجِ ( 280rpmثب دٍس )ؿشوت پبدتي گؼتش ایثبس یب دس ؿیىش افمی 

.  اًىَثِ وٌیذ( دسجِ ػبًتیگشاد 28تب  22)حشاست اتبق 

لِ ثجض لَ)هحتَیبت لَلِ ّب سا اص ًشیك هىؾ یب ٍاسًٍِ وشدى تخلیِ ًوبییذ  -5

ثشای اًویٌبى اص تخلیِ وبهل، ثب ٍاسًٍِ ًگْذاؿتي لَلِ ّب (. ّبی ؿوبسؽ تبم

ثشٍی وبغز جبرة ٍ ثب هشثبت هالین ثش سٍی لَلِ توبهی هبیغ هَجَد دس لَلِ ّب 

.  سا تخلیِ ًوبئیذ

ثب اػتفبدُ اص گبهب وبًتش، اوتیَیتِ هَجَد دس لَلِ ّب ثوذت یه دلیمِ  -6

.   ؿوبسؽ وٌیذ

 

 

 

 

 

 

 

اسبٍ وتایج  مح

فشهَل صیش دسكذ  ٍ ثب ووه ٍ ًوًَِ ثب اػتفبدُ اص هیبًگیي ؿوبسؽ اػتبًذاسد -1

  .ثشداؿت سا دس ًوًَِ ّبی هجَْل ثذػت آٍسیذ

هیبًگیي ؿوبسؽ دس لَلِ ًوًَِ               

 T3 (%T3 up take) درصد برداضت=                                             × 30

 اػتبًذاسدهیبًگیي ؿوبسؽ دس لَلِ            

 

مقادیر طبیعی  

ثذلیل اختالفبت ػٌی، ًظادی ٍ سطین تغزیِ، ًوی تَاى ثشای توبم جوؼیت ّب 

ثٌبثشایي ّش آصهبیـگبُ ثبیذ هحذٍدُ هشجغ خَد سا . هحذٍدُ هشجغ تؼییي وشد

همبدیش ًجیؼی دس ػشم افشاد ًشهبل وِ تَػي دسكذ ثشداؿت . گضاسؽ ًوبیذ

: ایـبت هىشس ثِ سٍؽ سادیَایوًََاػی ثذػت آهذُ اػت ثِ لشاس صیش هی ثبؿذآصم

 

 درصد 25 – 35محديدٌ طبیعی 

 

خصًصیات کیت  

دلت   -1

 3ثشای هحبػجِ هیضاى دلت دس یه سٍص ٍ سٍصّبی هختلف، آصهبیؾ ثش سٍی 

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

 

 سٍص هشیت تغییشات دس

ومًوٍ 

سرم 

دفعات 

تکرار 

میاوگیه 
(%) 

اوحراف 

معیار 

ضریب 

تغییرات 
(%CV) 

1 20 20.4 1.37 6.7 
2 20 31.1 1.62 5.2 
3 20 47.2 1.70 3.6 

 

هشیت تغییشات دس سٍصّبی هختلف 

ومًوٍ 

سرم 

دفعات 

تکرار 

میاوگیه 
(%) 

اوحراف 

معیار 

ضریب 

تغییرات 
(%CV) 

1 10 21.5 1.55 7.2 
2 10 30.0 1.83 6.1 
3 10 47.0 2.63 5.6 

 
 

 


