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1.  ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ 
Імуноферментний аналіз для прямого кількісного визначення зворотнього трийодтироніну (rT3) в сироватці 
людини і плазмі крові. 
 
2. ПРИНЦИП АНАЛІЗУ 
Зворотній T3 (rT3) ІФА є конкурентним Імуноферментним аналізом, де антиген (зT3 присутній в 
калібраторах, контролях та зразках пацієнтів) конкурує з міченим біотином антигеном (кон'югат зT3-біотин) 
для обмеженої кількості антитіл, які нанесені на лунки мікропланшетів. Після однієї години інкубації після 
першої промивки, незв'язані матеріали видаляють і додають кон'югат стрептавідин-HRP і інкубують 30 хвилин. 
Після другого промивання додають субстрат ТМБ. Ферментативну реакцію припиняють додаванням стоп-
розчину, після чого вимірюють інтенсивність забарвлення з допомогою рідера мікропланшетів. Інтенсивність 
кольору обернено пропорційна концентрації зT3 у зразку. Набір калібраторів набору, що проганяють 
одночасно з зразками, використовують для побудови калібрувальної кривої і визначення концентрації зT3 у 
зразках та контролях. 
 
3. КЛІНІЧНІ ЗАСТОСУВАННЯ 
3,3 ′, 5′-трийодо-L-тиронін, також відомий як зворотній трийодтиронін або зворотний Т3 (зT3), відрізняється 
від 3,3 ′, 5-трийодо-L-тиронін (T3) в положеннях атомів йоду в молекулі. Синтезовано більшість кровообігу зT3 
шляхом периферичного дейодування тироксину (Т4). 
І Т3, і РТ3 зв'язуються з рецепторами тиреоїдних гормонів, але на відміну від Т3 ще не знайдено стимулювання 
зT3  метаболічної активності рецептора ; він блокує рецепторні сайти від активації Т3. Відношення зT3 до T3 є 
цінним біомаркером метаболізму і функції гормонів щитовидної залози, оскільки процес 5 ' монодейодація, 
що перетворює Т4 в Т3 і рТ3 до 3,3'-Т2, гальмується в ряді нетиреоїдних станів таких як голодування, нервова 
анорексія, порушення харчування, цукровий діабет, стрес, тяжка травма або інфекція, геморагічний шок, 
печінкова дисфункція, легеневі захворювання та ін. Цей сценарій відомий як «хворий» синдром «еутиреоїд» 
або синдром «Низький Т3». 
Підвищений коефіцієнт зT3 над T3, таким чином, свідчить про синдром "хворого еутиреоїда" і допомагає 
виключити діагностику гіпотиреозу, особливо у хворих з критичним станом 1–9 років. 
Концентрація зT3 може бути високою у пацієнтів з наступними препаратами: аміодарон, дексаметазон, 
пропилтиоурацил, іподат, пропранолол і анестетик галотан. Концентрація зT3 може бути у пацієнтів на 
ділантін, що знижує зT3 через його зміщення від тироксин-зв'язуючого глобуліну та отже, генерує надмірний 
кліренс зT3. 
 
4. ПРОЦЕДУРНІ  ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 
1. Цей набір призначений тільки для  ін-вітро використання . 
2. Практикуйте належну лабораторну практику при роботі з реагентами та зразками. Це включає: 
не робити піпетування ротом. 
Не курити, не пити  або не їсти в місцях, де обробляються зразки або реагенти. 
Одягайте захисний одяг та одноразові рукавички.Ретельно вимийте руки після проведення аналізу . 
Уникати контакту з очима; використовувати захисні окуляри; в разі контакту з очима, промити очі 
водою,негайно зверніться до лікаря. 
3. Користувачі повинні мати глибоке розуміння цього протоколу для успішного використання цього набору. 
Надійну продуктивність буде досягнуто лише строгим та ретельним дотриманням наведених інструкцій. 
4. Уникайте мікробного забруднення реагентів. 
5. Для кожного дослідження необхідно встановити криву калібратора. 
6. Рекомендується всім клієнтам готувати власні контрольні матеріали або змішані сироватки, які повинні бути 
включені в кожне дослідження на високому і низькому рівні для оцінки достовірності результатів. 
7. Контролі (включені в комплект) повинні бути включені в кожний пробіг, і їхні результати повинні бути в 
межах вказаних діапазонів у сертифікаті контролю якості; невдалий результат контролю може вказувати на 
неправильні процедурні методи або піпетування, неповне промивання або неадекватне зберігання реагентів. 
8. При використанні води для розведення або відновлення використовуйте дейонізовану або дистильовану 
воду. 
9. Всі реагенти і зразки набору повинні бути доведені до кімнатної температури і обережно, але ретельно 
змішані перед використанням. Уникайте повторного заморожування та відтавання зразків. 
10. Неправильні процедурні методики, неточне піпетування, неповне прання, а також неправильне зберігання 
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реагентів може бути вказано, коли значення аналізу для контролю не відображають встановлені діапазони. 
11. При зчитуванні мікропланшетів наявність бульбашок у лунках мікропланшетів впливає на оптичні густини 
(OГ). Перед виконанням кроку зчитування обережно видаліть будь-які бульбашки. 
12. Розчин субстрату (ТМБ) чутливий до світла і при належному зберіганні повинен залишатися безбарвним. 
Нестабільність або забруднення може бути зазначено розвитком синього кольору, в цьому випадку його не 
слід використовувати. 
13. Розчин кон'югату біотін-зT3 чутливий до світла і має бути світло-жовтого кольору при правильному 
зберіганні; не використовуйте, якщо  розчин має темно-зелений або чорний колір. 
14. При дозуванні субстрату та зупиняючих розчинів не використовуйте піпетки, в яких ці рідини потраплять в 
контакт з будь-якими металевими деталями. 
15. Щоб запобігти забрудненню реагентів, використовуйте новий наконечник для одноразової піпетки для 
дозування кожного реагенту, зразка, калібратора і контроля. 
16. Не використовуйте компоненти набору з різних партій комплекту в тесті і не використовуйте жодних 
компонентів за межами терміну придатності, нанесеному на етикетці. 
17. Реагенти набору повинні розглядатися як небезпечні відходи і утилізуватися відповідно до місцевих та / 
або національних правил. 
 
5. ОБМЕЖЕННЯ 
1. Всі реагенти в наборі калібруються для безпосереднього визначення зT3 в сироватці людини і плазмі. 
Набір не калібрується для визначення rT3 в інших зразках людського або тваринного походження. 
2. Не використовуйте сильно гемолізовані, ліпемічні, жовтяничні або неправильно збережені зразки 
сироватки або плазми. 
3. Зразки або контрольні сироватки, що містять азид або тимеросал, несумісні з цим набором і призводять до 
помилкових результатів. 
4. Не використовуйте результати цього набору як єдину основу для клінічного діагнозу. Наприклад, ліки і 
гетерофільні антитіла (у пацієнтів, які піддаються дії тварин або продуктів тваринного походження) можуть 
заважати імуноаналізу. Отже, клінічний діагноз повинен включати всі аспекти фону пацієнтів ,включаючи 
частоту впливу тварин / продуктів та медикаментів. 
 
6. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
6.1. ПОТЕНЦІЙНИЙ БІОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНИЙ МАТЕРІАЛ 
Сироватку людини, яка може бути використана при приготуванні калібраторів і контролів, було випробувано і 
встановлено , що є нереактивною для поверхневого антигену гепатиту В і також була протестована на 
наявність антитіл до HCV і вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) і виявилася негативною. Проте жоден метод 
тестування не може бути повним гарантії того, що ВІЛ, вірус гепатиту С і вірус гепатиту В або інші інфекційні 
агенти відсутні. Реагенти повинні  вважатись потенційною біологічною небезпекою і обробляти їх з тими ж 
заходами, що застосовуються до зразків крові. 
Всі людські зразки повинні розглядатися як потенційна біологічна небезпека і оброблятися, як якщо б вони 
могли передавати інфекції і відповідно до належної лабораторної практики. 
 
6.2. ХІМІЧНА НЕБЕЗПЕКА 
Уникайте контакту з реагентами, що містять ТМБ, перекис водню та сірчану кислоту. Якщо контактували з 
будь-яким з них реагентів, промити великою кількістю води. TMБ  є підозрюваним канцерогеном. 
 
7. Збирання та зберігання зразків 
Сироватка: Для визначення повторюваності потрібно приблизно 0,2 мл сироватки. Зберіть 4-5 мл крові в 
відповідним чином позначені пробірки і дозвольте їй згортатися. Центрифугують і обережно видаляють 
сироватковий шар. 
Плазма: Для визначення повторюваності потрібно приблизно 0,2 мл плазми. Зберіть 4-5 мл крові 
в  пробірки ЕДТА плазми . Центрифугують і обережно видаляють плазмовий шар. 
Не аналізуйте зразки в той же день, коли відбираєте кров. 
При зборі сироватки або плазми зразки повинні зберігатися: 
a) Охолодженим (2–8 ° C) протягом не більше 5 днів або 
b) Замороженим (≤ -20 ° C) протягом не більше 3 місяців. Уникайте декількох циклів заморожування / 
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відтавання. 
Розглядайте всі людські зразки як можливі біологічно небезпечні матеріали та вживайте заходи обережності. 
 
8. НЕОБХІДНІ РЕАГЕНТИ ТА ОБЛАДНАННЯ, АЛЕ НЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНІ 
1. Точна піпетка для дозування 25, 50, 100, 150 і 350 мкл 
2. Одноразові наконечники для піпеток 
3. Дистильована або дейонізована вода 
4. Шейкер для мікропланшетів 
Рекомендація: орбітальний (діаметр 3 мм) встановлений на 600 об / хв 
Результати випробувань, отримані з цими шейкерами, можуть відповідати критеріям сертифіката КЯ і 
критеріям будь-якого кінцевого користувача  контролів. 
5. Рідер мікропланшетів з фільтром, встановленим на 450 нм, і верхньою межею ОД 3,0 або більше 
6. Мікропланшетний вошер (мийка) (рекомендується) 
 
9. РЕАГЕНТИ НАДАНІ 

1. Анти-реверсивне Т3 поліклональним антитілом покритий мікропланшет-лунки, що 
відламуються – готовий до використання 
 
 МТР 

Вміст Один 96-лунковий (12x8) поликлональним 
антитілом покритий микропланшет в  
герметично закритому пакеті з осушувачем. 

Зберігання Охолодженим при 2-8 °C 
Стабільність 12 місяців або як зазначено на етикетці 

2.Зворотній Т3 Біотін кон’югат –готовий до використання 
 
 
      BIOTIN 

Вміст Зворотний кон'югат Т3-біотин в буфері на 
основі білка з не ртутним консервантом 

Об’єм 13 мл/пляшка 
Зберігання Охолодженим при 2-8 °C 
Стабільність 12 місяців або як зазначено на етикетці 

3. Кон'югат  стрептавідин-пероксид хрону  (HRP) - готовий до застосування 
 
 
        ENZCONJ 

Вміст Стрептавідин-HRP кон'югат в буфері на основі 
білка з не-ртутним консервантом 

Об’єм 20 мл/пляшка 
Зберігання Охолодженим при 2-8 °C 
Стабільність 12 місяців або як зазначено на етикетці 

4. Зворотній Т3 калібратори – готові до використання 
 
 
 CAL A-F 

Вміст Шість флаконів, що містять rT3 в буфері на 
основі білка з не ртутним консервантом. 
Готували за допомогою буферу з розчином 
зT3 до концентрацій на етикетках. 
Типові концентрації калібратора *: 0; 0,02; 0,1; 
0,4; 1 і 2 нг / мл. 
* Орієнтовна вартість - для точних 
концентрацій зверніться до міток флаконів. 

Об’єм Калібратори A-F,1 мл/флакон 
Зберігання Охолодженим при 2-8 °C 
Стабільність 12 місяців або як зазначено на етикетці 

5. Зворотній  Т3 контролі – готові до використання 
 
CONTROL LOW 
CONTROL HIGH 

Вміст Дві ампули, що містять зворотній T3 в буфері 
на основі білка з не ртутним консервантом. 
Готували шляхом розливання буфера з 
зворотнім T3 до цільової 
концентрації , зазначеної в сертифікаті КЯ. 
Див. Етикетки флакона для прийнятних 
діапазонів. 
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Об’єм 1 мл/флакон 
Зберігання Охолодженим при 2-8 °C 
Стабільність 12 місяців або як зазначено на етикетці 

6. Промивний буфер концентрат – (10х) 
 
 
WASHBUF 
CONC 

Вміст Одна пляшка, що містить буфер з неіонним 
миючим засобом і не ртутний консервант 

Об’єм 50 мл/пляшка 
Зберігання Охолодженим при 2-8 °C 
Стабільність 12 місяців або як зазначено на етикетці 
Підготовка Концентрат промивного буфера розбавляють 

1:10 дистильованою або дейонізованою 
водою для приготування робочого 
промивного буферу. Якщо використовується 
один цільний планшет, розбавляйте 
50 мл промивного буфера концентрату в 450 
мл води. 

7. ТМБ субстрат  - готовий до використання 
 
TMB SUBS 

Вміст Одна пляшка, що містить тетраметилбензидин 
і перекис водню в буфері 

Об’єм 16 мл/пляшка 
Зберігання Охолодженим при 2-8 °C 
Стабільність 12 місяців або як зазначено на етикетці 

8. Стоп розчин – готовий до використання 
 
TMB STOP 

Вміст 1 пляшка, що містить 1М сірчану кислоту 
Об’єм 6 мл/пляшка 
Зберігання Охолодженим при 2-8 °C 
Стабільність 12 місяців або як зазначено на етикетці 

 
10. Процедура аналізу 
Попередня обробка зразків: Дивіться розділ ЗБІР І ЗБЕРІГАННЯ Зразка. 
Всі реактиви повинні досягати кімнатної температури перед використанням. Калібратори, контролі та зразки 
зразків повинні бути в двох примірниках. Після початку процедури всі кроки повинні бути завершені без 
перерви. 
1. Після того, як всі компоненти комплекту досягають кімнатної температури, обережно перемішайте 

шляхом інверсії. Підготуйте робочий промивний буфер (див. концентрат промивного буфера під розділом 
"РЕАГЕНТИ, що надаються"). 
2. Зніміть необхідну кількість стріпів з мікропланшету і зібрати в тримач планшету пластини. Розкрийте 
пакет і поверніть всі невикористані стріпи до холодильника. 
3. Прокапати 25 мкл кожного калібратора, контрольного зразка та зразка  (сироватки або плазми) 
відповідно до мічених лунок в дублікатах. 
4. Введіть 100 мкл кон'югату зворотній T3-Biotin в кожну лунку (використання багатоканальної піпетки 
рекомендовано). 
5. Інкубуйте мікропланшет на шейкері мікропланшетів ** протягом 1 години при кімнатній температурі. 
6. Промивають лунки 350 мкл / лунку робочого промивного буферного розчину 3 рази. 
Після промивання міцно притискайте планшет до абсорбуючого паперу, щоб видалити залишкову рідину. 
Настійно рекомендується використовувати автоматичну мийку стріпів (вошер). 
Точність цього аналізу залежить від правильного виконання процедури прання. 
7. Введіть 150 мкл кон'югату стрептавідин-HRP в кожну лунку. 
(рекомендується використовувати багатоканальну піпетку). 
8. Інкубуйте мікропланшет на шейкері мікропланшетів ** протягом 30 хвилин при кімнатній температурі. 
9. Промивають лунки 3 рази, використовуючи ту ж процедуру, що і на етапі 6.  
10. Прокапайте 150 мкл субстрату ТМБ у кожну лунку через часові інтервали 
(рекомендується використовувати багатоканальну піпетку). 
11. Інкубуйте мікропланшет на шейкері мікропланшетів ** протягом 10-20 хвилин при кімнатній 
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температурі або до досягнення калібратором  A  темно-синього кольору для бажаної OГ. 
12. Внесіть 50 мкл розчину, що зупиняється, у кожну лунку з тим же часовим інтервалом, що й у кроці 10. 
(рекомендується використовувати багатоканальну піпетку). Обережно струсніть мікропланшет рукою 
протягом десяти секунд для забезпечення повного змішування стоп-розчину в лунках. 
13. Вимірюють абсорбцію при 450 нм з допомогою  рідера мікропланшету- протягом 20 хвилин після 
додавання стоп розчину. 

** Див. НЕОБХІДНІ РЕАГЕНТИ ТА ОБЛАДНАННЯ 
 
11. РОЗРАХУНОК 
1. Розрахувати середню оптичну густину кожного калібратора, контрольного і зразка в дублікатах. 
2. Використовуйте криву 4-параметрів або 5 параметрів з програмним забезпеченням для імунологічного 
аналізу для формування результатів  концентрацій контролю та зразків або накресліть калібрувальну криву на 
напів-логарифмічному папері з середньою оптичною густиною на Х осі і зчитайте концентрації контролю і 
зразків калібрувальної кривої . 
3. Якщо зразок зчитується більше, ніж 2 нг / мл, розбавляйте його калібратором А при розведенні не більше 1: 
5. Отриманий результат повинен бути помножений на коефіцієнт розведення. 
4. Перетворити з нг / мл на нг / дл помножити результат на 100; щоб перетворити на нмоль / л, помножити 
результат нг / дл на 0,01536 або результат нг / мл на 1,536. 
2. ТИПОВІ ТАБЛИЧНІ ДАНІ 

Тільки  дані для прикладу. Не використовуйте для розрахунку результатів 
Калібратор Зворотній Т3 (нг/мл) Середня ОГ (450 нм) 
A 0 2,527 
B 0,02 2,232 
C 0,1 1,563 
D 0,4 0,785 
E 1 0,431 
F 2 0,270 
невідомий 0,15 1,289 

 
13. Типова калібрувальна крива 
Тільки для прикладу. Не використовувати для розрахунків. 

 
14.1. Чутливість 
Межа виявлення (LoD) визначали з аналізу щонайменше 60 зразків бланк та зразків низького значення у двох 
незалежних експериментах і розраховували наступним чином: 
LoD = μB + 1.645σB + 1.645σS, де σB і σS є стандартним відхиленням проби та зразка низького значення і μB - 
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середнє значення проби. 
Межа виявлення (LoD) була визначена рівною 0,014 нг / мл. 
 
14.2. СПЕЦИФІЧНІСТЬ (ПЕРЕХРЕСНА РЕАКТИВНІСТЬ) 
Наступні сполуки тестували на перехресну реактивність з перехресною реакцією з зворотнім T3 при 100%: 
 

Стероїд % перехресної реактивності 
Зворотній Т3 100 
Т3 0 
Т4 < 0.1 
Т2 0 

 
14.3 Впливаючі речовини 
Наступні речовини не виявляли значного втручання в аналіз: гемоглобін до 2 г / л, вільний і 
кон'югований білірубін до 200 мг / л, тригліцериди до 5,0 мг / мл і біотин до 2,4 мкг / мл. 
 
14.4. ТОЧНІСТЬ 
Експериментальний протокол використовував вкладену конструкцію компонент-дисперсії з двома днями 
тестування, двома лотами та п'ятьма вченими в день, кожен вчений провів 2 аналізи (один тест з кожним 
лотом) на день, і два повторних вимірювання 
для кожного зразка (2 x 5 x 2 x 2 дизайн) для кожного зразка. Результати аналізували за допомогою 
двосторонньої вкладеної ANOVA і наведені нижче в таблиці 
 

зразок Значення 
(нг/мл) 

В аналізі 
Стандартне 
відхилення 

Між 
аналізами  
CV (%) 

Загальне  
Стандартне 
відхилення 

Загальне  
CV (%) 

1 0,233 0,01 3,6 0,02 7,0 
2 0,535 0,01 2,4 0,05 9,5 
3 1,174 0,06 4,9 0,13 10,7 
4 1,102 0,01 6,0 0,01 10,4 
5 0,083 0,00 5,8 0,01 8,7 
6 0,094 0,01 8,1 0,01 11,5 
7 0,257 0,01 4,3 0,02 9,7 
8 0,480 0,02 4,2 0,04 9,2 

 
14.5. ЛІНІЙНІСТЬ 
Дослідження лінійності проводили з чотирма зразками людської сироватки, які охоплювали діапазон аналізу 
та подальшого керівництва CLSI EP6-A. Зразки розбавляли в калібраторі  А до розведення 1: 5, випробовували 
в дублікаті і результати порівнювали з прогнозованою концентрацією. Статистичний аналіз показує, що аналіз 
достатньо лінійний. 
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14.6. Порівняльні дослідження 
Комплект ІФА для зворотного T3 (rT3) (y) тестувався вручну, а також з автоматизованою технологією. 
Порівняння з 40 зразків дали наступні результати лінійної регресії: 
y = 0,8452x + 0,0195, r = 0,96 
 
15. РЕФЕРЕНТНІ ЗНАЧЕННЯ 
Референтні значення були отримані з комерційних людських зразків і розраховані з використанням 
непараметричних методів. Кожна лабораторія повинна встановити діапазон контрольних значень для 
власного населення. 
 

группа Кількість  Медіана 
(нг/мл) 

95% довірчий 
діапазон (нг/мл) 

Загальний 
діапазон (нг/мл) 

сироватка 120 0,15 0,098-0,218 0,069-0,262 
плазма 120 0,15 0,098-0,26 0,072-0,309 
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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

REF № Кат.: 

LOT № Партії: 

 
Використати до: 

 
Кількість тестів: 

CONC Концентрат 

LYO Ліофілізований 

IVD Медичний пристрій для діагностики in vitro 

 
Оціночний набір 

 
Прочитайте інструкцію перед використанням 

 
Зберігати поодаль від джерел тепла і прямого сонячного світла. 

 Зберігати при температурі: 

 
Виробник: 

 
Увага! 

Умовні позначення компонентів див. у розділі «Матеріали, що входять до набору». 
 

 
СКАРГИ: Первинно скарги можна пред’явити в письмовому вигляді або усно. Згодом необхідно подати їх, 
включаючи хід дослідження та отримані результати, в письмовому вигляді, з аналітичних міркувань. 

ГАРАНТІЯ: Гарантується відсутність у продукті дефектних матеріалів у межах відповідного терміну придатності, 
а також дотримання специфікацій, поданих разом із продуктом. Продукт слід використовувати за 
призначенням, відповідно до всіх інструкцій, наведених в інструкції з використання та в межах відповідного 
терміну придатності продукту. Будь-яка модифікація процедури аналізу, або обміну, або змішування 
компонентів різних партій може негативно вплинути на результати. Ці випадки анулюють будь-які вимоги про 
заміну. 

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ЗА БУДЬ-ЯКИХ ОБСТАВИН РІВЕНЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИРОБНИКА 
ОБМЕЖУЄТЬСЯ ЗАКУПІВЕЛЬНОЮ ВАРТІСТЮ ВКАЗАНОГО (-ИХ)НАБОРУ(ІВ) . ЗА ЖОДНИХ УМОВ ВИРОБНИК НЕ 
МАЄ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИПАДКОВІ ЧИ ПОБІЧНІ ЗБИТКИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВТРАТУ ПРИБУТКУ, ВТРАТУ 
ПРОДАЖ, ТРАВМИ ЛЮДЕЙ ЧИ ПОШКОДЖЕННЯ ВЛАСНОСТІ АБО ІНШІ ВИПАДКОВІ ЧИ НЕПРЯМІ ЗБИТКИ. 

 
 
 
 
 
 

Уповноважений представник: ТОВ «АЙ ВІ СЕТ»,  01010,м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, буд. 19 А, оф. 1,             
тел. (044) 223-83-18,  info@ivset.ua www.ivset.ua 
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