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DELFIA® Neonatal hTSH kit 
 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
 
Този комплект е предназначен за количествено определяна на човешки тироиден 
стимулиращ хормон (thyroid stimulating hormone, hTSH) в кръвни проби, изсушени 
върху филтърна хартия, като спомагателно средство при скрининг на новородени за 
вроден (неонатален) хипотиреоидизъм. 
 
 
ОБОБЩЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА АНАЛИЗА 
 
Човешкият тироиден стимулиращ хормон (тиротропин) е гликопротеинен хормон, 
синтезиран във и секретиран от предния дял на хипофизната жлеза. Той стимулира 
производството на тироидни хормони от хипофизната жлеза. Основната функция на 
hTSH е да регулира синтеза и секретирането на основните тироидни хормони 
тироксин (T4) и 3,5,5'-трийодтиронин (T3). Нивото на hTSH се регулира чрез баланса 
на два основни противодействащи си фактора. Първият е влиянието на hTSH-
освобождаващия хормон (hTSH-releasing hormone, TRH) – трипептид, произвеждан 
от хипоталамуса, който действа върху тиротропните клетки за стимулиране на 
синтеза и секретирането на hTSH. Вторият фактор са самите тироидни хормони, 
които намаляват податливостта на тиротропните клетки към TRH (1,2). 
 
Ранното фетално развитие на щитовидната жлеза изглежда не зависи от 
хипофизата. Секретирането на hTSH от хипофизата не започва преди края на 
първия триместър от бременността, след което секретирането на hTSH бързо се 
увеличава и достига ниво, по-високо от това на майката. hTSH и тироидните 
хормони не се транспортират през плацентата. Следователно хипофизно-
щитовидните функции на плода са независими от тези на майката (3). 
 
Веднага след раждането в неонатална кръв се наблюдава бързо увеличаване на 
концентрацията на hTSH, известно като скок на hTSH. Концентрацията се 
стабилизира до по-ниско ниво няколко дни след раждането, ако щитовидната жлеза 
на бебето функционира нормално (4,5,6). 
 
Увеличената концентрация на hTSH в кръвта на бебето е най-ранната налична 
лабораторна проява на първичен хипотиреоидизъм. Поради високата си 
специфичност и чувствителност изследването на hTSH е предпочитаният скринингов 
метод за откриване на неонатален хипотиреоидизъм. Тъй като поставянето на 
клинична диагноза е трудно и състоянието налага ранни медицински грижи, в много 
държави се провеждат широкомащабни програми за лабораторен скрининг с цел 
откриване на неонатален хипотиреоидизъм (7,8). 
 
 

 
DELFIA е регистрирана търговска марка на PerkinElmer, Inc. 
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ПРИНЦИПИ НА АНАЛИЗА 
 
Анализът DELFIA® Neonatal hTSH е твърдофазов имунометричен анализ чрез 
флуоресценция на две места на свързване, базиран на директния „сандвич“ метод, в 
който две моноклонални антитела (извлечени от мишки) се насочват срещу две 
отделни антигенни детерминанти върху молекулата на hTSH. Стандартни, 
контролни и тестови проби, съдържащи hTSH, реагират едновременно с 
имобилизирани моноклонални антитела, насочени срещу специфични места на 
свързване на антигени върху субединицата ß hTSH и маркирани с европий 
моноклонални антитела (насочени срещу други места на свързване на антигени, 
намиращи се частично върху субединицата ß и частично върху субединицата ) в 
буфер на анализа. Буферът на анализа елуира hTSH от сухите кръвни петна върху 
дисковете от филтърна хартия. Целият анализ изисква само една стъпка за 
инкубиране. 
 
Обогатяващият разтвор разделя европиевите йони от маркираното антитяло в 
разтвор, при което те образуват силно флуоресцентни хелати с компонентите на 
обогатяващия разтвор. След това се измерва флуоресценцията във всяка ямка. 
Флуоресценцията на всяка проба е пропорционална на концентрацията на hTSH в 
пробата (9,10,11,12,13,14). 
 

 
 
СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА 
 
Всеки комплект DELFIA Neonatal hTSH съдържа реактиви за 960 анализа. 
 
Срокът на годност на неотворения комплект е посочен върху външния етикет. Да се 
съхранява при +2 – +8°C. 
 

 
DELFIA е регистрирана търговска марка на PerkinElmer, Inc. 

Твърдофазов  
анти-ß hTSH IgG 

молекула на 
hTSH 

Маркиран с 
Eu анти-hTSH 
IgG 

Инкубиране 

Обогатяващ 
разтвор 

Измерване на 
флуоресценция 

 
 

  

ß 
ß 

ß ß 
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След отваряне компонентите на комплекта са стабилни в продължение на  
2 седмици, когато се използват, както е описано в раздел „ПРОЦЕДУРА НА 
АНАЛИЗА“. 
 
 
Реактиви 
 
Компонент Количество Срок на годност и 

съхранение 
 
hTSH Standards  
(Стандарти hTSH) 
(приблизителни стойности) 
 

 
1 лист филтърна 
хартия (Whatman, № 
903), съдържащ 
5 набора за сухи 
кръвни петна 

 
Съхранявайте в 
хладилник и пазете от 
влага и светлина в 
оригиналната опаковка. 
Стабилни при +2 – +8°C 
до изтичане на срока на 
годност, посочен върху 
етикета. 

A 1 µU/mL кръв 
B 10 µU/mL кръв 
C 25 µU/mL кръв 
D 50 µU/mL кръв  

Точните концентрации на hTSH са посочени върху 
специфичния за партидата сертификат за 
качествен контрол, включен в комплекта. 
 

E 100 µU/mL кръв 
F 250 µU/mL кръв 

 
Controls  
(Контроли) 
(приблизителни стойности) 
 

 
1 лист филтърна 
хартия (Whatman, № 
903), съдържащ 
5 набора за сухи 
кръвни петна 

 
Съхранявайте в 
хладилник и пазете от 
влага и светлина в 
оригиналната опаковка. 
Стабилни при +2 – +8°C 
до изтичане на срока на 
годност, посочен върху 
етикета. 

C1 15 µU/mL кръв 
C2 60 µU/mL кръв 

  
Измерените от производителя стойности за 
контролите от комплекта са посочени върху 
специфичния за партидата сертификат за 
качествен контрол, включен в комплекта. Всяка 
лаборатория трябва да установи собствена средна 
стойност и приемлив диапазон. 
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Стандартите и контролите са приготвени от човешка кръв със стойност на 
хематокрит 50 – 55% и са калибрирани съгласно Тироиден стимулиращ хормон, 
човешки, за имуноанализ, трети международен стандарт (Thyroid-Stimulating 
Hormone, Human, for Immunoassay, Third International Standard), NIBSC код 81/565. 
Серумните стойности на hTSH, посочени в този документ, предполагат стойност на 
хематокрит 55%. 
 
Коефициент на преобразуване: 1 µU/mL кръв = 2,22 µU/mL серум (приемайки 55% 
хематокрит) 
 
Резултатите, получени с този комплект, са еквивалентни на 3-ата ISNS-RPNS. Не е 
необходимо преобразуване. 
 
 
Anti-hTSH-Eu tracer 
stock solution  
(Изходен разтвор на анти-
hTSH-Eu трейсър) 
(~ 20 µg/mL) (миши 
моноклонален) 

 
1 флакон, 1,5 mL 

 
+2 – +8°C до изтичане на 
срока на годност, посочен 
върху етикета на флакона. 

 
Трейсърът е в буфериран Tris-HCl (pH 7,8) солеви разтвор с говежди серумен 
албумин, миши IgG и < 0,1% натриев азид като консервант. 
 
 
Wash Concentrate  
(Концентрат за промиване) 

 
1 бутилка, 250 mL 

 
+2 – +8°C до изтичане на 
срока на годност, посочен 
върху етикета на 
бутилката. 

 
Буфериран Tris-HCl (pH 7,8) солеви разтвор с 25-кратна концентрация с Tween 20. 
Съдържа Germall® II1 като консервант. 
 
Предупреждение (концентратът за промиване съдържа Germall® II): може да 
причини алергична кожна реакция. 
 
 
Neo hTSH Assay Buffer  
(Буфер Neo за анализ на 
hTSH) 

 
1 бутилка, 250 mL 

 
+2 – +8°C до изтичане на 
срока на годност, посочен 
върху етикета на 
бутилката. 

 
Готов за употреба Tris-HCl буфериран (pH 7,8) солеви разтвор с албумин от 
говежди серум, говежди глобулин Tween 40, полиетиленгликол 6000, инертно 
червено багрило и < 0,1% натриев азид като консервант. 
 

 
1 Germall е регистрирана търговска марка на ISP Investments, Inc. 
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Компонент Количество Срок на годност и 

съхранение 
 
Enhancement Solution 
(Обогатяващ разтвор) 

 
1 бутилка, 250 mL 

 
+2 – +8°C до изтичане на 
срока на годност, посочен 
върху етикета на 
бутилката. Срок на 
съхранение 6 месеца при 
стайна температура (+20 – 
+25°C). Да се избягва 
пряка слънчева светлина. 

 
Готов за употреба обогатяващ разтвор на Triton® X-1002, оцетна киселина и 
хелатори. 
 
 
Anti-hTSH Microtitration Strips. 
(Анти-hTSH стрипове за 
микротитрация.) 
10 x 8 x 12 ямки, покрити с 
антитела, насочени срещу 
специфични места на 
свързване на антигени върху 
субединицата ß от 
молекулата на hTSH. 
 

 
10 плочки 

 
+2 – +8°C до изтичане на 
срока на годност, посочен 
върху етикета. 

 
Extra barcode labels 
for the plate 
(Допълнителни етикети с 
баркод за плаката) 
 

 
3 бр. 

 
Забележка: баркодовете 
са специфични за 
партидата. 

 
Lot-specific 
quality control certificate 
(Специфичен за партидата 
сертификат за контрол на 
качеството) 
 

 
1 бр. 

 
 

 
 
НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ, КОИТО НЕ СЕ ДОСТАВЯТ С КОМПЛЕКТА 
 
Комплектът DELFIA Neonatal hTSH е част от цялостна система имунодиагностични 
реактиви и инструменти. Системата DELFIA изисква следните продукти, които се 
предлагат от Wallac Oy или PerkinElmer, Inc. и техните дистрибутори. 
 

 
2 Triton е регистрирана търговска марка на Union Carbide Chemicals & Plastics Technology. 
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1. Флуориметър за забавена флуоресценция заедно с принтер и (незадължително) 
компютър 

2. Автоматичен апарат за отстраняване на дискове DELFIA Washer-Diskremove 
(прод. номер 1296-0010) или автоматичен апарат за промиване на плаки DELFIA 
Platewash (прод. номер 1296-026) 

3. Автоматичен вибрационен апарат DELFIA Plateshake (прод. номер 1296-003/004) 
4. Перфоратор, който може да изрязва дискове от филтърна хартия с диаметър 

3,2 mm (1/8 инча) [напр. перфоратор Wallac DBS (прод. номер 1296-071), 
Panthera-Puncher™ 9 (прод. номер 2081-0010) или ръчен перфоратор (прод. 
номер 10457593)] 

5. Пипета за накапване на разредения разтвор на трейсър Eppendorf Multipette 
(прод. номер 1296-014) с 5 mL накрайници Combitips (прод. номер 1296-016) или 
апарат за накапване на плаки DELFIA Plate Dispense с елемент за накапване 
DELFIA Dispense Unit (прод. номера 1296-041 и 1296-043) 

6. Пипета за накапване на обогатяващия разтвор – Eppendorf Multipette (прод. 
номер 1296-014) с 5 ml накрайници Combitips (прод. номер 1296-016) или апарат 
за накапване DELFIA Plate Dispense (прод. номер 1296-041) 

 
В допълнение към системата DELFIA са необходими: 
 
- прецизни пипети за накапване на обеми от порядъка на микролитър и пипети за 

накапване на обеми от порядъка на милилитър 
- дейонизирана вода 
- карти за проби, използващи одобрена от FDA филтърна хартия 
 
 
ВЗЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА ПРОБИ 
 
Кръвните проби трябва да се вземат чрез убождане в петата директно върху 
филтърна хартия. Липемичните (триглицериди  5000 mg/L) и иктеричните 
(билирубин  20 mg/dL) проби не влияят върху анализа. Хетерофилните антитела в 
пробата може да окажат влияние върху анализа. 
 
Ако пробата не се нанесе директно върху филтърната хартия (не е избран този 
метод), за вземане на кръв не използвайте епруветки или капилярки с EDTA или 
цитрат, тъй като тези антикоагулационни реактиви ще повлияят върху анализа, като 
хелират маркировката от европий. 
 
При различните програми за неонатален скрининг са необходими различни типове 
проби. В Съединените щати се препоръчва кръвно петно с диаметър приблизително 
12,7 mm (½ inch), взето чрез убождане в петата и нанесено върху филтърна хартия. 
Обикновено се взема кръв чрез неонатално убождане в петата 2 – 6 дни след 
раждането (15), но при някои програми за скрининг това време и броят проби може 
да варират. Вижте местните разпоредби за подходящото време и вземане на проби 
за скрининг. Изделието за вземане на проби трябва да отговаря на националните 
разпоредби. Открити са разлики в абсорбирането на серума и регенерирането на 
hTSH при различни партиди филтърни хартии, одобрени от FDA. Те обаче не са в 
такава степен, че да причинят груби грешки в определянето (16,17). При метод, 
основан на проби от суха кръв, са необходими умело вземане, манипулиране и 

 
Panthera-Puncher е търговска марка на PerkinElmer, Inc. 
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транспортиране на пробите. Техниката на вземане е обяснена подробно в документа 
LA4-A5 (18) на CLSI, а основните аспекти са изброени по-долу: 
 
- Почистете кожата със спиртен тампон и изчакайте да изсъхне. 
 
- Прободете петата на бебето със стерилна ланцета или с изделие за пробождане 

на пета на дълбочина 1,0 – 2,0 mm. При малки бебета пробождането на 
дълбочина над 2,0 mm може да увреди костта. 

 
- Избършете първата капка кръв. Внимателно допрете филтърната хартия към 

голяма капка кръв и същевременно изчакайте да проникне достатъчно 
количество кръв, така че изцяло да запълни означения кръг върху филтърната 
хартия. Разгледайте и двете страни на филтърната хартия, за да се уверите, че 
кръвта е проникнала и я е напоила. Прекомерното изцеждане или стискане на 
пункцията може да причини хемолиза на пробата или смесването ѝ с тъканни 
течности. Не наслоявайте последователни капки кръв в събирателния кръг (това 
причинява втърдяване). 

 
- Оставете кръвната проба да изсъхне в хоризонтално положение поне 3 часа на 

стайна температура (+18 – +25°C) без пряка светлина. Не нагрявайте пробите и 
не ги поставяйте една върху друга, докато съхнат. 

 
- Попълнете необходимата информация в картата за вземане на проба. 

Минималната необходима предварително отпечатана информация върху 
изделието за вземане включва: 

 
- фамилно име (и собствено, ако е налице), пол, дата на раждане 

(незадължително: час на раждане), тегло при раждане и възраст на бебето 
(посочете, ако е < 24 часа), както и идентификационен номер на пациента; 

- собствено и фамилно име на майката; 
- дата на вземане на пробата (незадължително: час на вземане); 
- име и адрес на изпращача (незадължително: родилно заведение); 
- име и телефонен номер на лекаря (медицинския специалист); 
- име на програмата за скрининг на новородени и адрес; 
- всяка карта трябва да има уникален сериен номер и срок на годност. 

 
- Преди да сложите пробите в контейнер за транспортиране, сухите кръвни петна 

върху картите за вземане трябва да бъдат разделени с физическа бариера или 
завъртени на 180° спрямо кръвните петна върху картите в наредбата, които са 
непосредствено отгоре и отдолу. Кръвните петна може също да бъдат 
предпазени чрез сгъваема покриваща приставка или чрез поставяне на 
пергаментова хартия между пробите. 

 
- Следвайте местните пощенски и транспортни разпоредби за опаковане и 

транспортиране на пробите. Пробите не трябва да се поставят в херметично 
затворени контейнери (напр. пластмасови или фолиеви пликове). При 
необходимост може да се включи достатъчно количество десикант. Влажността 
и влагата силно влошават пробите от сухо кръвно петно. 
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- Транспортирайте или изпратете по пощата пробите до лабораторията в рамките 
на 24 часа след вземането, освен ако не е указано друго от скрининговата 
лаборатория. 

 
Някои скринингови лаборатории може да изискват предоставяне на допълнителна 
информация върху картите, напр. дали бебето е родено преди или след термина и 
ако да – в каква степен, дали има близнаци, информация за храненето и 
възможните антибиотици, както и дали е имало кръвопреливане. За отклонения от 
минималната необходима информация върху изделието за вземане на проби вижте 
местните разпоредби и институционалните правила. 
 
Установено е, че TSH в проби от сухо кръвно петно е стабилен поне 1 месец на 
стайна температура (19,20,21). Ако се съхранява при +4°C с десикант, не настъпва 
разграждане на TSH поне една година (22). 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 
 
За in vitro диагностична употреба. 
 
Този комплект трябва да бъде използван само от подходящо обучен персонал. 
 
Този комплект съдържа реактиви, произведени от компоненти на човешка кръв. 
Изходните материали са изследвани чрез имунологичен анализ за повърхностен 
антиген на хепатит B, антитела срещу хепатит C и срещу ХИВ 1 и 2, като 
резултатите са отрицателни. Въпреки това трябва да бъдат спазвани всички 
препоръчителни предпазни мерки при работа с кръвни деривати. Моля, вижте 
публикацията на Министерството на здравеопазването и социалната политика на 
САЩ „Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories“ (Биологична 
безопасност в микробиологични и биомедицински лаборатории) или други местни и 
национални разпоредби. 
 
Всички проби на пациенти трябва да бъдат третирани като потенциално 
инфекциозни. 
 
Реактивите съдържат натриев азид (NaN3) като консервант. Натриевият азид може 
да реагира с оловни и медни тръбопроводи и да образува силно експлозивни 
метални азиди. При изхвърляне изплакнете обилно с вода, за да предотвратите 
образуването на азиди. 
 
Концентратът за промиване съдържа Germall® II и може да причини алергична кожна 
реакция. 
 
Носете подходящо предпазно облекло, ръкавици и защита за очите. В случай на 
инцидент незабавно изплакнете обилно с вода и потърсете медицинска помощ. 
 
Изхвърлянето на всички отпадъци трябва да се извършва в съответствие с местните 
разпоредби. 
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ПРОЦЕДУРА НА АНАЛИЗА 
 
Всяко определяне трябва да се извършва в дубликат както за стандартите, така и за 
контролите. Трябва да бъде изпълнена стандартна крива за всяка плака. 
Неизвестните могат да бъдат изпълнени като еднократни определяния. Всички 
реактиви и проби трябва да бъдат темперирани до стайна температура (+20 – 
+25°C) преди използване. 
 
1. Подготовка на реактиви Стабилност в разтворено 

състояние 
 

Разтвор за промиване 2 седмици при +2 – +25°C 
в запечатан контейнер. 

 
Изсипете 100 mL от концентрата за промиване в чист контейнер и разредете 
чрез добавяне на 2400 mL дейонизирана вода. 
 
 
Анти-hTSH-Eu трейсър Да се приготви в рамките на 

един час преди употреба. 
 
Този разтвор трябва да се разреди до желаната концентрация (вижте 
таблицата). 
 
Важно е буферът Neo за анализ на hTSH да не влиза в контакт с изходния 
разтвор на трейсъра, който не е предназначен за незабавна употреба. 
 
Препоръчваме използването на пластмасов контейнер за многократна употреба 
за приготвянето на работния разтвор на трейсъра. 
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Разреждане на изходния разтвор на анти-hTSH-Eu трейсър: 
 
Приготвяне на разредения разтвор на трейсър 
 
Бр. плаки и 
стрипове 

Об. 
изходен 
разтвор 
на 
трейсър 

Об. буфер 
Neo за 
анализ на 
hTSH 
 

 Бр. плаки и 
стрипове 

Об. 
изходен 
разтвор 
на 
трейсър 

Об. буфер 
Neo за 
анализ на 
hTSH 
 

Плака Стрип (µL) (mL) Плака Стрип (µL) (mL) 
         
1. 1 20 3  6. 41 650 104 
 2 40 6,5   42 670 107 
 3 55 9   43 690 110 
 4 70 11,5   44 700 112 
 5 90 15   45 720 115 
 6 110 18   46 730 117 
 7 130 21   47 750 120 
 8 140 23   48 760 122 
2. 9 160 26  7. 49 780 125 
 10 180 29   50 790 127 
 11 200 32   51 810 130 
 12 210 34   52 830 133 
 13 230 37   53 840 135 
 14 240 39   54 850 137 
 15 260 41   55 860 139 
 16 270 43   56 880 142 
3. 17 280 45  8. 57 890 144 
 18 300 48   58 910 147 
 19 320 51   59 930 150 
 20 330 53   60 940 152 
 21 350 56   61 950 154 
 22 370 59   62 970 157 
 23 380 61   63 990 160 
 24 400 64   64 1000 162 
4. 25 410 66  9. 65 1020 164 
 26 430 69   66 1040 167 
 27 440 71   67 1060 169 
 28 460 74   68 1080 172 
 29 470 76   69 1100 175 
 30 490 79   70 1120 178 
 31 500 81   71 1130 179 
 32 520 84   72 1140 182 
5. 33 530 86  10. 73 1150 184 
 34 550 89   74 1160 186 
 35 560 90   75 1180 189 
 36 570 92   76 1200 192 
 37 590 95   77 1220 195 
 38 600 97   78 1230 197 
 39 620 100   79 1250 200 
 40 630 102   80 1270 203 
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2. Необходимият брой стрипове за микротитрация се прехвърлят в рамка за 
стрипове. 

 
Забележка: Отворете фолиото само от три страни и го сгънете настрани, като 
оставите специфичната за плаката информация върху опаковката. Върнете 
останалите стрипове в опаковката и притиснете фолиото на капака назад 
възможно най-плътно. Десикантът трябва да бъде оставен в опаковката. Друг 
вариант е да съхранявате останалите стрипове заедно с десиканта в найлонова 
торбичка с възможност за повторно запечатване. 

 
3. Поставете дискове от филтърна хартия в ямките чрез автоматичен или ръчен 

перфоратор. Диаметърът на дисковете трябва да е приблизително 3,2 mm  
(1/8 инча). Добавяйте само по един диск на ямка. Следната карта на плаката е 
дадена като пример. Всяка лаборатория може да вземе решение относно най-
доброто позициониране на контролите и пробите. 

 

 
 
4. Добавете по 200 µL разреден разтвор на трейсър анти-hTSH-Eu към 

всяка ямка чрез препоръчителната пипета Eppendorf Multipette след 
изхвърляне на първия аликвот или използвайте елемента за накапване 
DELFIA Dispense Unit. Избягвайте пренасяне, като държите върха на 
пипетата малко над върха на ямката и след това я изпразните, без да 
докосвате пластмасовия стрип или повърхността на течността. 

 
5. Разклатете рамката бързо 10 минути чрез вибрационния апарат DELFIA 

Plateshake и я инкубирайте 4 часа на стайна температура с бавно разклащане. 
Инкубирането започва, когато и последната рамка бъде приготвена и разклатена 
10 минути. Друг вариант е след бързото 10-минутно разклащане да покриете 
плаката и да инкубирате през нощта в хладилник (+2 – +8°C) без разклащане, 
след което да инкубирате още 1 час с бавно разклащане на стайна температура. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Бързото разклащане преди инкубирането осигурява пълно 
извличане на кръвните компоненти от дисковете филтърна хартия. 

 
6. След стъпката на инкубиране отстранете разтвора и дисковете филтърна хартия 

от ямките с програма 32 на апарата за отстраняване на дискове DELFIA Washer-
Diskremove. 

 
Друг вариант е да отстраните разтвора и дисковете от филтърна хартия чрез 
апарата за отстраняване на дискове DELFIA Disk Remove или смукателна дюза, 
напр. пипета на Пастьор, свързана с подходящ източник на вакуум. Промийте 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Стрип 

Станд. 
A 

Станд.
A 

Станд.
B 

Станд.
B 

Станд. 
C 

Станд.
D 

Станд.
D 

Станд. 
E 

Станд. 
E 

Станд. 
F 

Станд. 
F 

Контр. 
I 

Контр. 
I 

Контр. 
II 

Контр. 
II 

1ва 
Неизв. 

2ра 
Неизв.    

A 

B 

C 
и т.н. 

Станд.
C 

3та 
Неизв. 

и 
т.н. 
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всеки стрип с програма 32 (промиване) на апарата за промиване на плаки 
DELFIA Platewash. 

 
7. Добавете 200 µL обогатяващ разтвор директно от бутилката на реактива към 

всяка ямка, като използвате препоръчителната пипета Eppendorf Multipette 
след еднократно промиване на накрайника Combitip с обогатяващ разтвор 
(отпадък) или апарата за накапване на плаки DELFIA Plate Dispense. 
Накрайникът Combitip се пълни повторно и първият аликвот се изхвърля. Да се 
избягва докосване на ръба на ямката и нейното съдържание. 

 
8. Рамката се разклаща бавно в продължение на 5 минути. Флуоресценцията е 

стабилна в продължение на няколко часа, ако изпаряването бъде 
предотвратено. Въпреки това препоръчваме измерване в рамките на 1 час, тъй 
като външни фактори могат да доведат до намаляване на сигнала с времето, 
макар че това е изключително рядко. 

 
9. Уверете се, че всеки стрип е стабилно поставен в рамката и измерете 

флуоресценцията във флуориметъра за забавена флуоресценция. 
 

При използване на флуориметър 1232 или 1234 изберете програма на комплекта 
32 (концентрации в серум) или 12 (концентрации в кръв) или протокол  
MultiCalc 3 „32 NTSHS“ (концентрации в серум) или протокол „12 NTSH“ 
(концентрации в кръв) за автоматично измерване и изчисление на резултата. 
 
При използване на VICTOR™ 2 D стартирайте измерването от Помощника за 
стартиране (Start Wizard), изберете „NTSHS“ (концентрации в серум) или „NTSH“ 
(концентрации в кръв) от панела с протоколи/комплекти „Neonatal USA“ или 
„Neonatal Europe“, след което определете броя плаки и проби. 
 
Проверете групата параметри за програма 32 (концентрации в серум) или 12 
(концентрации в кръв) или протокола MultiCalc за „32 NTSHS“ (концентрации в 
серум) или „12 NTSH“ (концентрации в кръв). Ако промените броя повторни 
проби за неизвестните, моля, променете съответно протокола (за редактиране 
на параметрите вижте ръководството на флуориметъра или на MultiCalc): 

 
3 MultiCalc е регистрирана търговска марка на PerkinElmer, Inc. 
VICTOR е търговска марка на PerkinElmer, Inc. 
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KIT NUMBER : 32 NEONATAL hTSH  12 NEONATAL hTSH 
ASSAY TYPE : IFMA  IFMA 
FITTING METHOD : SPLINE SMOOTHED  SPLINE SMOOTHED 
X-AXIS : LINEAR  LINEAR 
Y-AXIS : MEAS  MEAS 
BLANKS : 0  0 
STANDARDS : 6  6 
STANDARD REPLICATES : 2  2 
STANDARD CONC : A  A 
STANDARD CONC : B  B 
STANDARD CONC : C  C 
STANDARD CONC : D  D 
STANDARD CONC : E  E 
STANDARD CONC : F  F 
UNKNOWN REPLICATES : 1  1 
  

(Уверете се, че концентрациите на стандарта 
hTSH отговарят на дадените в специфичния за 
партидата сертификат за качествен контрол. 
Ако това не е така, въведете новите 
концентрации.) 

 
 

Създайте нова група параметри, ако контролите и тестовите проби се 
анализират в дубликати. 

 
 
БЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ПРОЦЕДУРАТА 
 
1. За успешното използване на комплекта DELFIA е необходимо цялостно 

разбиране на тази листовка. Реактивите, доставени с този комплект, са 
предназначени за употреба като неделима единица. Не трябва да се смесват 
идентични реагенти от комплекти с различни номера на партидата. Реактивите 
от комплекта не трябва да бъдат използвани след изтичане на срока на годност, 
отпечатан върху етикета на комплекта. 

 
2. Всяко отклонение от процедурата на анализ може да окаже влияние върху 

резултатите. 
 
3. Реактивите трябва да бъдат оставени да достигат стайна температура (+20 – 

+25°C) преди приготвянето на проба. 
 
4. При промиване на стриповете се уверете, че всяка ямка е изцяло 

запълнена до горния ръб, както е показано на схемата. След 
промиване на стриповете се уверете, че ямките са сухи. Ако има 
останала влага, обърнете плаката и я почукайте силно върху 
абсорбираща хартия. 

 
За подробна информация относно почистването и поддръжката на апарата за 
промиване, моля, вижте ръководството на DELFIA Platewash. 
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5. Избягването на замърсяване с европий и последващ силен фон на 
флуоресценция изисква висок стандарт на пипетиране и методи на промиване. 
Поради тази причина е изключително важно пипетите, доставени със системата 
DELFIA, да бъдат използвани само за препоръчителните цели. 

 
Обогатяващият разтвор трябва да бъде дозиран единствено чрез използване на 
препоръчаната пипета Eppendorf Multipette, като преди това накрайникът 
Combitip е бил промит с обогатяващ разтвор съгласно Инструкциите за употреба. 
Един и същ Combitip не трябва да бъде използван за пипетиране на друг 
реактив. След употреба поставете Eppendorf Multipette върху стойката за пипети 
заедно с все още закрепения Combitip. 
 
При използване на DELFIA Plate Dispense и DELFIA Dispense Unit, моля, 
спазвайте ръководството. 
 
 

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ 
 
Системата DELFIA включва програми за намаляване на данните, а резултатите се 
получават като разпечатки на стандартни криви, концентрации за проби и т.н. (за 
подробна информация вижте ръководството на флуориметъра или на MultiCalc). 
 
 
Калибриране 
 
Трябва да бъде направена пълна стандартна крива за всяка плака. 
 
 
Качествен контрол 
 
Винаги трябва да се използват контролни проби за ежедневно гарантиране на 
валидността на резултатите. Контролите трябва да бъдат изпълнени по същия 
начин, както пробите. В комплекта са включени контроли на две различни нива. Те 
трябва да бъдат изпълнени за всеки анализ. Ако анализът включва повече от една 
плака, трябва да бъдат изпълнени контроли за всяка плака. Всяка лаборатория 
трябва да установи собствена средна стойност и приемлив диапазон. Установената 
средна стойност трябва да е до ± 20% от стойностите, посочени в сертификата за 
качествен контрол. Препоръчително е лабораториите да установят собствени 
контроли на различни нива в допълнение към контролите, включени в комплекта. 
Резултатите от проби трябва да бъдат докладвани само ако контролните резултати 
за анализа отговарят на установените в лабораторията критерии за допустимост 
(23). 
 
Освен това препоръчваме участие в схеми с външно оценяване на качеството. 
 
 
OГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОЦЕДУРАТА 
 
Както при всяко друго in vitro скринингово изследване, данните, получени от 
имуноанализа чрез кръвно петно DELFIA Neonatal hTSH, трябва да бъдат 
използвани за подпомагане на други медицинско установени процедури, а 
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резултатите да бъдат интерпретирани заедно с останалите клинични данни, които са 
на разположение на клинициста. 
 
Условията, за които е известно, че причиняват аномалии в резултатите от анализа, 
са: 
- петното за проба не е равномерно наситено с кръв; 
- петната за проби са пробити твърде близо до ръба на кръвното петно; 
- лошо взети и неподходящо изсушени проби; 
- кръвното петно не елуира поради влошаване на пробата, причинено от излагане 

на топлина и влага; 
- замърсяване на филтърната хартия за кръвно петно с фекален материал. 
 
Пробата не трябва да се нанася върху филтърната хартия като кръв с EDTA или 
цитрат поради хелиращия ефект на европий. 
 
Хетерофилните антитела в пробата може да окажат влияние върху анализа. 
 
Моля, вижте също и раздела „БЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ПРОЦЕДУРАТА“. 
 
 
ОЧАКВАНИ СТОЙНОСТИ4 И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
 
Моля, имайте предвид, че споменатите в този раздел стойности трябва да бъдат 
използвани само като насока, а всяка лаборатория трябва да определи свой 
собствен референтен диапазон. 
 
Измерването на hTSH от сухи кръвни петна като спомагателно средство за 
диагностициране на вроден хипотиреоидизъм се основава на използването на 
гранична стойност, която разделя новородените на еутироидни и хипотироидни. 
 
Анализирани са 1342 кръвни петна чрез процедурата с престой през нощта на 
комплекта DELFIA Neonatal hTSH. Концентрацията на hTSH варира от  2 до  
12,7 µU/mL в кръв ( 4,4 до 27,9 µU/mL в серум). Честотното разпределение е 
показано на следната фигура. 
 

 
4 Изпитване, извършено в Wallac Oy, Turku, Финландия. 
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Въз основа на тези резултати и препоръките, публикувани от Американската 
академия по педиатрия (American Academy of Pediatrics)/Американската тиреоидна 
асоциация (American Thyroid Association) (15), интерпретирането на резултатите 
може да бъде обобщено като: 
 
 

µU/mL кръв µU/mL серум 

Нормални  < 9  < 20 
Неопределени  9–18  20–40 
Хипотироидни  > 18  > 40 
 
 
Тези стойности са валидни за изсушени проби от кръв, взети от петата на 
новородени 2 – 6 дни след раждането. 
 
Пациентите с неопределени и хипотироидни стойности на hTSH трябва незабавно 
да бъдат приети отново за потвърждаващи изследвания. 
 
Не трябва обаче да се забравя, че граничните стойности на hTSH в сухи кръвни 
петна може да варират при различните изследвания и популации. Затова е 
препоръчително всяка лаборатория да установи собствен референтен диапазон и 
граница от представителна извадка от популацията. 
 
При определени условия са съобщени повишени стойности на hTSH без същински 
вроден хипотиреоидизъм (15,24): 
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- Преходен неонатален хипотиреоидизъм при новородени в райони с недостиг на 
йод. Това състояние обикновено е по-тежко при преждевременно родени. 

 
- Може да възникне преходна доброкачествена хипертиротропинемия при 

новородени в резултат на вътрематочна експозиция на лекарства, вътрематочна 
експозиция на йод или вътрематочен йоден дефицит в ендемични райони на 
гуша. 

 
Нормални концентрации на hTSH при новородени с доказан вроден 
хипотиреоидизъм са наблюдавани с ниска честота – 1:100 000 (15,24). При тези 
бебета стойностите на hTSH се увеличават през първите няколко седмици след 
раждането до стойности, характерни за вроден хипотиреоидизъм. 
 
 
АНАЛИТИЧНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
По-долу е показана типична стандартна крива, получена с анализа DELFIA Neonatal 
hTSH (престой през нощта + инкубиране 1 час) 
 

 
 
Прецизност5: Вариацията на комплекта DELFIA Neonatal hTSH е определена с 
помощта на перфорирани проби от сухо кръвно петно в 18 цикъла с 8 повторения  
(4 повторения на плака). Подходът за анализ на вариацията е използван за 
изчисляване на следните вариации: 
 
4-часова процедура 
 

Проба 

Обща средна 
стойност µU/mL 

Вариация в 
един анализ  
(% CV) 

Вариация 
между 
анализите  
(% CV) 

Обща 
вариация  

(% CV) кръв серум 

1 14,8 32,6 5,6 16,1 17,0 
2 22,9 50,4 11,4 13,7 17,8 
3 66,5 146 6,0 10,8 12,3 

 
5 Изпитване, извършено в Wallac Oy, Turku, Финландия. 
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Процедура с престой през нощта 
 

Проба 

Обща средна 
стойност µU/mL 

Вариация в 
един анализ  
(% CV) 

Вариация 
между 
анализите  
(% CV) 

Обща 
вариация  

(% CV) кръв серум 

1 15,0 33,0 7,0 8,0 10,6 
2 23,7 52,1 7,8 9,0 11,9 
3 66,1 145 7,5 7,9 10,9 

 
 
Аналитична чувствителност6: Аналитичната чувствителност на анализа DELFIA 
Neonatal hTSH обикновено е по-добра от 2 µU/mL кръв (4,4 µU/mL серум), се 
определя като стойността, която е с 2 стандартни отклонения (SD) над средната 
стандартна стойност на измерване 1 µU/mL кръв (2,2 µU/mL серум) (средна стойност 
+ 2 SD). 
 
 
Кръстосана реактивност7: На следната таблица е представена кръстосаната 
реактивност на анализа DELFIA Neonatal hTSH с други хормони: 
 

Хормон 
Добавена 
концентрация 

Измерена явна  
концентрация на hTSH 

µU/mL кръв µU/mL серум 
hLH 250 U/L < 2 < 4,.4 
hFSH 250 U/L < 2 < 4,4 
hCG 100 000 U/L < 2 < 4,4 

 
 
Сравнение на методите8: Анализирани са 1342 проби от кръвно петно чрез 
комплектите A032-310 DELFIA Neonatal hTSH и 1244-032 DELFIA Neonatal hTSH 
(процедура с престой през нощта). Честотните разпределения са показани на 
следната фигура: 

 
6 Изпитване, извършено в Wallac Oy, Turku, Финландия. 
7 като горе 
8 като горе 
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При прилагане на препоръчителните гранични стойности към тези проби е 
установено следното разпределение: 
 

Комплекти 
DELFIA 

Нормални 
< 9 µU/mL кръв 

(< 20 µU/mL серум) 

Неопределени 
9 – 18 µU/mL кръв 

(20 – 40 µU/mL серум) 

Хипотироидни 
> 18 µU/mL кръв 

(> 40 µU/mL серум) 
A032-310 
Neonatal hTSH 

1325 17 0 

1244-032 
Neonatal hTSH 

1313 29 0 

 
 
Съотношение9: 
 
Процедура на 4-часово инкубиране спрямо процедура на инкубиране с престой през 
нощта с A032-310 DELFIA Neonatal hTSH 
 
При комплекта A032-310 DELFIA Neonatal hTSH е сравнена процедурата на 4-часово 
инкубиране (y) спрямо процедурата на инкубиране с престой през нощта (x) чрез 
използване на проби от кръвно петно и перфорирани проби в диапазона 2,0 –  
221 µU/mL кръв (4,4 – 491 µU/mL серум). Установено е, че съотношението е: 
 
 y = 0,979x + 0,05;   r = 0,985;   (n = 170) 
 
 

 
9 Изпитване, извършено в Wallac Oy, Turku, Финландия. 
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A032-310 DELFIA Neonatal hTSH спрямо B032-312 AutoDELFIA Neonatal hTSH 
 
Комплектът A032-310 DELFIA Neonatal hTSH с процедура на инкубиране с престой 
през нощта (y) е сравнен с комплекта B032-312 AutoDELFIA Neonatal hTSH (x) чрез 
използване на проби от кръвно петно и перфорирани проби в диапазона 2,1 –  
205 µU/mL кръв (4,7 – 455 µU/mL серум). Установено е, че съотношението е: 
 
 y = 0,966x + 0,21;   r = 0,991;   (n = 175) 
 
 
Анализирани са 1342 проби от кръвно петно чрез комплектите B032-312 AutoDELFIA 
Neonatal hTSH и A032-310 DELFIA Neonatal hTSH при процедура на инкубиране с 
престой през нощта. Честотните разпределения са показани на следната фигура: 
 

 
ГАРАНЦИЯ 
 
Представените тук работни данни са получени чрез използване на посочената 
процедура на анализа. Всяка промяна или модификация на процедурата, която не е 
препоръчана от производителя може да окаже влияние върху резултатите. В този 
случай Wallac Oy и неговите филиали отхвърлят всички гаранции, изразени, 
подразбиращи се или законоустановени, включително подразбиращата се гаранция 
за продаваемост и пригодност за употреба. 
 
В такъв случай Wallac Oy, неговите филиали и оторизирани дистрибутори не носят 
отговорност за косвени или произтичащи вреди. 
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DELFIA® Neonatal hTSH kit 
Листовка с обобщен протокол 

 

Разредете трейсъра 
(вижте таблицата)  

Стрипове 
Изходящ 
разтвор на 
трейсър (µL) 

Буфер 
(mL) 

4 70 11,5 

8 140 23 

12 210 34 

16 270 43 

20 330 53 

24 400 64 

28 460 74 

32 520 84 

Перфорирайте 
стандартите, контролите 
и неизвестните 

 
 

Добавете разреден 
трейсър 

 
200 µL 

Инкубирайте 

 10 минути бързо разклащане + 
4 часа бавно разклащане при 

стайна температура 
ИЛИ 

10 минути бързо разклащане + 
престой през нощта при  

+2 – +8C + 
1 час бавно разклащане при 

стайна температура 

Отстранете дисковете 
и промийте 

 
Програма 32 (x 6) 

Обогатете 
 200 µL, 

5 минути бавно 
разклащане 

Пребройте 

 KIT 32 
(Проверете концентрациите 
от сертификата за качествен 

контрол) 
 
DELFIA е регистрирана търговска марка на PerkinElmer, Inc. 


