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Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції 
англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата  версії 
оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати. 

Використовувати тільки для in vitro діагностики 
Зберігати при температурі від 2°С до 8°С. 
 
1. ПРИЗНАЧЕННЯ 
Для кількісного визначення концентрації вільного трийодтироніну (fT3) в 
людській сироватці. 
 
1.1 ВСТУП 
L-Трийодтиронін, тиреоїдний гормон, циркулює в крові, в основному з 
пов'язаним протеїном-носієм (>99.5%). Основним носієм-протеїном є 
тироксин-пов'язаний глобулін (TBG). Однак, вільна (незв'язана) частина Т3 
відповідає за біологічну активність. Більш того, концентрація протеїну-носія 
зростає при різних клінічних умовах, наприклад, при вагітності. У індивідів з 
нормальною тироїдною функцією загальний рівень Т3 змінюється, тоді як 
концентрація вільного Т3 залишається незмінною. Тому вимірювання 
концентрації вільного Т3 більше пов'язано з клінічним статусом, ніж рівень 
загального Т3.  
Наприклад, зростання загального Т3 пов'язано з вагітністю, прийомом 
контрацептивів і естрогенною терапією, іноді результат рівня загального Т3 
знаходиться за нормальними межами, тоді як концентрація вільного Т3 
залишається незмінною.  
Даний мікропланшетний імуноферментний набір постачається з 
оптимальною чутливістю, як того вимагає технічна маніпуляція для прямого 
визначення вільного Т3.   
 
2 ПРИНЦИП ТЕСТУ 
fT3 є твердофазовим імуноферментним аналізом. Стандарт сироватки, 
зразок пацієнта і робочий реагент ферментного кон'юганту Т3 додаються в 
лунки мікропланшета, покритого моноклональними антитілами T3. 
Відбувається реакція конкурування між ферментним кон'югантом і зразком 
вільного Т3 за обмежену кількість пов'язаних антитіл, іммобілізованих на 
сторонах лунок. Після 60-хвилинної інкубації при кімнатній температурі, 
лунки промиваються водою для видалення незв'язаного кон'юганту Т3. 
Потім додається розчин H₂O₂/ТМВ і інкубується 20 хвилин, в результаті чого 
відбувається розвиток блакитного забарвлення. Розвиток забарвлення 
зупиняється додаванням стоп розчину і абсорбція вимірюється 
спектрофотометрично при 450 нм. Інтенсивність забарвлення пропорційна 
кількості присутнього ферменту і обернено пропорційна кількості 
немічених fT3 в зразку. Концентрація fT3 в невідомих зразках кількісно 
визначається згідно серії стандартів fT3. 
 
3 РЕАГЕНТИ 

 
3.1 Матеріали, які постачаються у наборі 

• Мікропланшет, з нанесеними антитілами (1 планшет, 96 лунок) 
Мікротитраційні лунки з анти-Т3 

• fT3-ферментний кон’югований реагент, готовий до 
використання (1 флакон, 10.5 мл) 
Містить Т3 Ab кон’югований з пероксидазою хрону з 
консервантами 

• Т3 вільний набір референтних стандартів (1.0 мл/флакон) 
Містить 0-0.9-2.2-5.0-9.0-19.0 пг/мл вільного  Т3 у людській 
сироватці із консервантами; рідина, готова до використання 
*Точні концентрації зазначені на етикетках з позначкою серії 
реагенту. 

• Кольоровий реагент А, ( 1 баночка, 13 мл) 

Містить перекис водню в ацетатному буфері. 
• Кольоровий реагент В, (1 баночка, 13 мл) 

Містить 3, 3', 5, 5' тетраметилбензидин (ТМВ) стабілізований у 
буферному розчині. 

• Стоп розчин, (3N HCl) (1 баночка, 10 мл)  
містить розведену гідрохлоридну кислоту 

3.2 Необхідні матеріали,  які не входять до складу набору: 
- Піпетки для внесення 50 мкл з точністю вище, ніж 1,5%. 
- Диспенсер для повторного внесення 0,050 мл і 0,200 мл з точністю 

вище, ніж 1,5%. 
- Мікропланшетний зчитувач при 450 нм. 
- Тестові пробірки для розведення ферментного кон'юганту і для 

змішування кольорового реагенту А і кольорового реагенту В. 
- Абсорбуючий папір для промокання мікропланшетних лунок. 
- Таймер. 
- Матеріали для контролю якості. 

 
4. ЗАБІР ТА ПІДГОТОВКА ЗРАЗКА 
Сироватку отримують зі зразків цільної крові, взятих відповідним способом. 
Набір призначений для роботи зі зразками сироватки без домішок.  
Зразки сироватки можуть зберігатися в холоді при 2-8 °С максимум 48 годин. 
Якщо зразки не будуть проаналізовані протягом 48 годин, вони можуть 
зберігатися при температурі -20 °С до 30 днів. 
 
5.  ЗБЕРІГАННЯ НАБОРУ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЮ 
Нерозкриті набори для випробувань слід зберігати при температурі 2 ° C - 8 ° 
C після отримання, а мікротитровий планшет, слід зберігати в герметичній 
упаковці з осушувачем для мінімізації впливу вологого повітря.  
Розкритий набір стабільний до закінчення терміну придатності, якщо 
зберігати як зазначено нижче.  
Для вимірювань абсорбції слід використовувати мікропланшетний зчитувач 
з шириною смуги 10 нм або менше і оптичною щільністю 0 - 2 ОЩ або вище 
при довжині хвилі 450 нм. 
 
6.  ПІДГОТОВКА РЕАГЕНТУ 
Розчин Робочого субстрату - приготуйте безпосередньо перед 
використанням.  
Для приготування розчину Н₂О₂/ТМВ приготуйте змішування 1:1 
кольорового реагенту А і кольорового реагенту В за 1 годину до 
використання. Ретельно перемішайте.  
Готовий розчин реагенту Н₂О₂/ТМВ повинен бути готовий за 15 хвилин до 
використання і є стабільним при кімнатній температурі в темряві до 3 годин. 
Необхідно утилізувати залишок після використання. 
 
7.  ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ 
Перед процедурою приведіть все реагенти, стандарти і контролі до 
кімнатної температури (18-25 °С). 
 

1. Підготуйте лунки мікропланшета для кожної референтної 
сироватки, контролю і зразка пацієнта для аналізу в дублях. 

2. Внесіть по 0,050 мл (50 мкл) відповідної референтної сироватки, 
контролю і зразка у відповідні лунки. 

3. Внесіть 0,100 мл (100мкл) реагенту ферментного кон'юганту T3 в 
усі лунки. 

4. Ретельно перемішайте вміст лунок протягом 20-30 секунд і 
накрийте. 

5. Інкубуйте при кімнатній температурі протягом 60 хв. 
6. Видаліть вміст лунок. Промийте дистильованою водою і видаліть 

вміст лунок 5 разів. Переверніть планшет на розстелений лист 
фільтрувального паперу або паперовий рушник для видалення 
залишків рідини. 

7. Додайте по 0,200 мл (200 мкл) робочого розчину субстрату в 
кожну лунку. Завжди додавайте реагенти в тому самому 
порядку, щоб мінімізувати різницю між реакційним часом 
лунок. Акуратно перемішайте протягом 10 секунд. 

8. Інкубуйте при кімнатній температурі в темряві протягом 20 
хвилин. 

9. Зупиніть реакцію внесенням 50 мкл 3 N HCl в кожну лунку. 
10. Акуратно перемішайте протягом 30 секунд. Дуже важливо, щоб 

блакитний колір повністю змінився на жовтий. 
11. Виміряйте оптичну щільність лунок при 450 нм протягом 30 

хвилин. 
 

8. РОЗРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ 
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1. Розрахувати середні значення поглинання (А₄₅₀) для кожного 

стандарту, контрольних сироваток і зразків. 
2. Побудуйте стандартну криву, відкладаючи на вертикальній осі (Y) 

значення поглинання для кожного стандарту проти його 
концентрації в пг/мл на горизонтальній осі (Х). 

3. За допомогою середніх значень поглинання для кожного зразка 
по калібрувальній кривій визначити відповідну концентрацію fT3 
в пг/мл. 
 

8.1 Приклад побудови стандартної кривої 
Результати типового стандартного аналізу  з оптичною щільністю при 450 нм 
показані  на осі Y  проти концентрацій вільного Т3, які показано на осі  Х. 
Приклад побудови калібрувальної кривої наведено в якості ілюстрації. 
Кожен користувач, повине6н отримати його чи її власні дані і стандартну 
криву у окремому дослідженні. 
 

fT3 (пг/мл) ОЩ (450 нм) 
0 2.474 

1.2 2.202 
2.5 1.884 
5.0 1.485 
8.5 1.117 

18.0 0.710 
 
 

 
 
 
9. РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
9.1 Достовірність 
Даний набір був порівняний з іншим набором з використанням 
радіоімунного методу. Були використані біологічні зразки гіпотиреоїдної, 
еутиреоїдної і гіпертиреоїдної популяцій (значення коливалися від 0,1 до 14 
пг/мл). Загальна кількість зразків 151.  
Список рівняння квадратної регресії і коефіцієнт кореляції були 
комп'ютеризовані і порівняні з встановленим методом. Дані, які отримані 
показані у наступній таблиці: 

Метод Середнє (Х) Аналіз найменшої 
квадратної регресії 

Коефіцієнт 
кореляції 

Цей метод 3.045 у= 0.978(х) – 0.116 0.950 
референтний 2.921   
Було виявлено тільки незначну розбіжність між методами. Рівняння 
квадратної регресії і коефіцієнт кореляції вказують на ефективність методу. 
9.2 Точність 
Точність в аналізі і між аналізами була визначена при дослідженні трьох 
різних рівнів сироватки. Отримані дані наведені в таблицях нижче: 
Точність в аналізі (значення у пг/мл) 

Зразок N X S.D. C.V%. 
Низький 24 1.85 0.09 4.9 

Нормальний 24 4.49 0.16 3.6 
Високий 24 8.0 0.25 3.1 

Точність між аналізами ( значення у пг/мл)* 
Зразок N X S.D. C.V.% 

Низький 12 2.16 0.29 13.1 
Нормальний 12 5.09 0.40 7.9 

високий 12 9.13 0.94 10.2 
*Всі вимірювання проводилися в 10 експериментах в дублікаті протягом 10 
днів. 
9.3 Специфічність 
Перехресна реактивність антитіла Трийодтироніну до деяких речовин була 
оцінена при додаванні інтерферуючих речовин в сироваткову матрицю при 
різних концентраціях. Перехресна реактивність була обчислена як 
співвідношення між дозою інтерферуючої речовини і дозою 
Трийодтироніну, необхідної для заміщення тої самої кількості трейсера. 

Речовина Перехресна реактивність Концентрація 
I-Трийодтиронін 1.0000 - 

I-тироксин <0.0002 10 мкг/мл 
Йодотирозин <0.0001 10 мкг/мл 
Дийодотирозин <0.0001 10 мкг/мл 
Фенилбутзон <0.0001 10 мкг/мл 
Саліцилат натрію <0.0001 10 мкг/мл 
 
9.4 Чутливість 
Чутливість набору становить 0.05 пг/мл. Чутливість була отримана виходячи 
з варіабельності сироватки і використовуючи 0 пг/мл калібратор і 2σ (95%) 
для обчислення мінімальної дози. 
 
10.  ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ  
Було проведено вивчення еутиреоїдної дорослої популяції для визначення 
очікуваних значень цього тесту. Результати наведені в табл.: 
 

Очікувані значення для Т3 Вільного ELISA (у пг/мл) 
 Дорослі 

(110 зразків) 
Вагітні 

(75 зразків) 
Середнє значення(Х) 2.8 3.0 
Стандартне відхилення (σ) 0.7 0.6 
Очікувані діапазони (±2σ) 1.4 – 4.2 1.8 – 4.2 

 
Важливо пам'ятати, що встановлені межі очікуваних значень для 
«нормальної» популяції залежать від багатьох чинників: специфічності 
методу, популяції, яка тестується, точності методу. Тому, кожна лабораторія 
повинна встановлювати власні межі. 
 
11. КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ 
Збільшення концентрації в сироватці сполучного протеїну буде показувати 
відповідну зміну концентрації загального Т3, тоді як фізіологічна активність 
FT3 залишається незмінною у еутиреоїдних індивідів. Тому, визначення 
концентрації FT3 дає більш точну оцінку тиреоїдного статусу, ніж 
вимірювання загального Т3. Підвищений рівень FT3 вказує на 
гіпертиреоїдизм, а низький рівень вказує на гіпотиреоїдизм. 
 
12. ОБМЕЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ 
1. Достовірні результати будуть отримані тільки за умови дотримання всіх 

рекомендацій, поданих в інструкції. 
2. Найважливіший момент - промивання. Недостатнє промивання 

призведе до неточної і неправильної абсорбції. 
3. Не використовуйте сильно ліпемічні, сильно гемолізовані і каламутні 

зразки. 
4. Отримані результати слід використовувати, як доповнення до інших 

діагностичних процедур і доступної інформації. 
5. Якщо пристрій не працює, скористайтеся альтернативною 

діагностичною процедурою або зверніться до виробника. 
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