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

 
 
1 ПРИЗНАЧЕННЯ 
Для кількісного визначення концентрації Вільного Тироксину в 
сироватці людини. 
 
3 ПРИНЦИП АНАЛІЗУ 
FT4 є конкурентним імуноферментним аналізом твердої фази. 
Стандарт сироватки, зразок пацієнта і робочий реагент ферментного 
кон'югату Т4 додаються в лунки мікропланшетів, з нанесеним  
моноклональним антитілом Т4. Відбувається реакція конкурування 
між ферментним кон'югатом і зразком вільного Т4 за обмежену 
кількість пов'язаних антитіл, іммобілізованих в лунках. Після 60-
хвилинної інкубації при кімнатній температурі, лунки промиваються 
водою для видалення незв'язаного кон'югату Т4. Потім додається 
розчин H2O2/ТМВ і інкубується 20 хвилин, в результаті чого 
відбувається розвиток блакитного кольору. Розвиток забарвлення 
зупиняється додаванням стоп-розчину і абсорбція вимірюється 
спектрофотометрично при 450 нм. Інтенсивність забарвлення 
пропорційна кількості присутнього ферменту і обернено пропорційна 
кількості немічених FT4 в зразку. Концентрація FT4 в невідомих 
зразках кількісно визначається згідно серії стандартів FT4. 
 
4 РЕАГЕНТИ 
4.1 Матеріали, що входять до складу набору 
• Мікропланшет, покритий антитілами (1 планшет, 96 лунок) 

Мікротитраційні лунки, покриті Анти-Т4 
• Реагент ферментного кон'югату fТ4, готовий до використання 

(1 флакон, 10.5 мл). Містить Антитіла Т4, кон'юговані з 
пероксидазою хрону, з консервантами 

• Набір референтних стандартів fT4 (1.0 мл/флакон). Шість 
флаконів референтної сироватки fT4 з приблизними* 
концентраціями 0, 0.4, 1.1, 2.2, 4.1 і 8.0 нг/дл. Був доданий 
консервант, рідкі, готові до використання. 
o Точні концентрації зазначені на етикетках кожної окремої 

партії 
Для SI одиниць: 1 нг/дл х 12.9 = пмоль/л 

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

• Кольоровий реагент В (1 пляшка, 13 мл). Містить 3,3', 5,5' 
тетраметилбензидин (ТМВ), стабілізований в буферному 
розчині 

• Стоп-розчин (3N HCl) (1 пляшка, 10 мл). Містить розбавлену 
соляну кислоту  

 
4.2 Матеріали, що не входять до складу народу 
• 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 рідер при 450 нм. 
• Тестові пробірки для розведення ферментного кон'югату і для 

змішування кольорового реагенту А і кольорового реагенту В. 
• Абсорбуючий папір для висушування лунок мікропланшетів. 
• Таймер. 
• Контрольна сироватка для контролю якості. 
 
5 ЗБІР І ПІДГОТОВКА ЗРАЗКІВ 
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 -20 °С до 30 днів. 
 
 
 

6 ЗБЕРІГАННЯ НАБОРУ І ІНСТРУМЕНТАРІЮ 
Нерозкритий набір слід зберігати при 2-8 °С до закінчення терміну 
придатності. Планшет слід зберігати в закритій упаковці з 
вологопоглиначем до кінця терміну придатності. Розкритий набір 
стабільний до закінчення терміну придатності, якщо зберігати як 
зазначено нижче. Для вимірювань абсорбції слід використовувати 
мікропланшетний рідер з шириною смуги 10 нм або менше і 
оптичною щільністю 0-2 ОЩ або вище при довжині хвилі 450 нм. 
 
7 ПІДГОТОВКА РЕАГЕНТІВ 
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 перед 
використанням. Ретельно перемішайте. Приготований розчин 
реагенту Н2О2/ТМВ повинен бути зробленим за 15 хвилин перед 
використанням і є стабільним при кімнатній температурі в темряві до 
3 годин. Необхідно знищити залишок після використання.  
 
8 ПРОВЕДЕННЯ 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 50 мкл відповідної референтної сироватки, контролю 

і зразка у відповідні лунки. 
3. Внесіть 100 мкл реагенту ферментного кон'югату fT4 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 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 стоп-розчину 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. 
 
9 РОЗРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ 
1. Розрахувати середні значення поглинання (А450) для кожного 

стандарту, контрольних сироваток і зразків. 
2. Побудуйте калібрувальну криву, відкладаючи на вертикальній 

осі (Y) значення поглинання для кожного стандарту проти його 
концентрації в нг/дл на горизонтальній осі (Х). 

3. За допомогою середніх значень поглинання для кожного зразка 
по калібрувальній кривій визначити відповідну концентрацію fT4 
в нг/дл. 

 
ПРИКЛАД ПОБУДОВИ КАЛІБРУВАЛЬНОЇ КРИВОЇ 
Результати отримують за допомогою калібрувальної кривої. Приклад 
побудови калібрувальної кривої наведено в якості ілюстрації. 
 
fТ4 (нг/дл) Абсорбція (450 нм) 

0 2.797 
0.45 2.465 
1.2 1.582 
2.2 0.934 
4.5 0.487 
7.2 0.320 
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10 РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
10.1 Достовірність 
Даний набір був порівняний з іншим набором з використанням 
радіоімунного методу. Були використані зразки гіпотиреоїдної, 
еутиреоїдної і гіпертиреоїдної популяцій (значення в межах 0.1-8 
нг/дл). Загальна кількість зразків 166. Список рівняння квадратної 
регресії і коефіцієнт кореляції були комп'ютеризовані і порівняні з 
встановленим методом. 

Метод Середнє (х) Аналіз найменшої 
квадратної регресії 

Коефіцієнт 
кореляції 

Даний метод 1.60 у=0.9513(х)+0.0582 0.9597 
Референтний 1.64 

Було виявлено тільки незначну розбіжність між методами. Рівняння 
квадратної регресії і коефіцієнт кореляції вказують на ефективність 
методу. 

10.2 Точність 
Точність в аналізі і між аналізами була визначена при дослідженні 
трьох різних рівнів сироватки. Отримані дані наведені в таблицях 
нижче: 

Точність в аналізі (в нг/дл) 
Зразок N Середнє СО КВ 
Низький 20 0.550 0.061 10.98% 
Середній 20 1.740 0.074 4.26% 
Високий 20 3.250 0.106 3.25% 

Точність між аналізами (в нг/дл) 
Зразок N Середнє СО КВ 
Низький 10 0.480 0.052 10.81% 
Середній 10 1.410 0.085 6.01% 
Високий 10 3.490 0.279 7.90% 

10.3 Специфічність 
Перехресна реактивність була розрахована виведенням 
співвідношення між дозою інтерферуючої речовини і дозою 
Тироксину, необхідної для заміщення такої ж кількості кон'югату. 

Інтерферуючі 
речовина 

% Перехресної 
Реактивності 

Концентрація 

1-Тироксин (Т4) 100 --- 
d-Тироксин 98 10 мкг/дл 
1-Трийодотиронін (Т3) 3.0 100 мкг/дл 
d-Трийодотиронін 1.5 100 мкг/дл 
Дийодотиронін 0.01 100 мкг/мл 
Дийодотирозин 0.01 100 мкг/мл 
Йодотирозин 0.01 100 мкг/мл 
Фенитоін Н/о 40 мкг/мл 
Саліцилат натрію Н/о 500 мкг/мл 
TBG Н/о 40 мкг/мл 
Альбумін Н/о 40 мг/мл 
Фенилбутазон Н/о 10 мкг/мл 

10.4 Чутливість 
Чутливість набору становить 0.05 нг/дл. Чутливість була отримана 
виходячи з варіабельності сироватки і використовуючи 0 нг/дл 
калібратор і 2СО (95%) для обчислення мінімальної дози. 

11 ОЧІКУВАНІ ЗНАЧЕННЯ (в нг/дл) 
Дорослі 

(89 зразків) 
Вагітні 

(31 зразок) 
Середнє (Х) 1.40 1.50 
Стандартне відхилення (σ) 0.30 0.37 
Очікувані межі (±2σ) 0.8 - 2.0 0.76 - 2.24 

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. 

12 КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ 
Збільшення концентрації в сироватці сполучного протеїну буде 
показувати відповідну зміну концентрації загального Т4, тоді як 
фізіологічна активність FT4 залишається незмінною у еутиреоїдних 
індивідів. Тому, визначення концентрації FT4 дає більш точну оцінку 
тиреоїдного статусу, ніж вимір загального Т4. Підвищений рівень FT4 
вказує на гіпертиреоїдизм, а низький рівень вказує на 
гіпотиреоидизм. 

13 ОБМЕЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ 
1. Достовірні результати будуть отримані тільки за умови

дотримання всіх рекомендацій, поданих в інструкції. 
2. Найважливіший момент - промивка. Недостатня промивка

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. 

УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК 

ТОВ «ДІАМЕБ» 
вул.Чорновола, 97 

м. Івано-Франківськ, 76005 
тел.: +38 (0342) 775 122 
факс: +38 (0342) 775 123 
e-mail: info@diameb.ua 

www.diameb.com 
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