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SYMBOLY 
 
 In vitro diagnostic medical device / Dispositif médical de diagnostic in vitro / 

In-Vitro-Diagnostikum / Producto sanitario para diagnóstico in vitro / 
Dispositivo medico-diagnostico in vitro / Dispositivo médico para diagnóstico 
in vitro / Medicinteknisk produkt avsedd för in vitro-diagnostik / Medicinsk 
udstyr til in vitro-diagnostik / Wyrób medyczny do diagnozy in vitro / 
Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro / In vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszköz / Para uso diagnóstico in vitro / Vücut dışında (İn 
vitro) kullanılan tıbbi tanı cihazı / In vitro диагностично медицинско 
изделие 
 

 Batch code / Code du lot / Chargenbezeichnung / Código de lote / Codice di 
lotto / Código do lote / Satsnummer / Batchkode / Kod partii / Kód šarže / 
Gyártási tételszám / Número do lote / Seri kodu / Код на партидата 
 

 Packing number / Numéro d’emballage / Packnummer / Número de envase / 
Numero confezioni / Número de embalagem / Förpackningsnummer / 
Emballagenummer / Liczba opakowań / Číslo balení / Csomagszám / 
Número de embalagem / Ambalaj numarası / Номер на опаковката 
 

 Catalog number / Référence du catalogue / Bestellnummer / Número de 
catálogo / Numero di catalogo / Número de catálogo / Listnummer / 
Bestillingsnummer / Numer katalogowy / Katalogové číslo / Katalógusszám / 
Código / Katalog numarası / Каталожен номер 
 

 Use by / Utiliser jusqu’au / Verwendbar bis / Fecha de caducidad / Utilizzare 
entro / Prazo de validade / Använd före / Udløbsdato / Użyć przed / 
Spotřebujte do / Lejárat napja / Data limite de utilização / Bu tarihe kadar 
kullanın / Да се използва преди 
 

 Temperature limitation / Limites de température / Temperaturbegrenzung / 
Limitación de temperatura / Limiti di temperatura / Limites de temperatura / 
Temperaturbegränsning / Temperaturbegrænsning / Zakres temperatur / 
Teplotní omezení / Megengedett hőmérséklet / Limite de temperatura / 
Sıcaklık sınırlaması / Ограничение на температурата 
 

 

Store in the dark / Conserver à l’abri de la lumière / Dunkel aufbewahren / 
Almacenar en ambiente oscuro / Conservare al buio / Armazenar no escuro 
/ Förvaras mörkt / Opbevares mørkt / Przechowywać w zaciemnionym 
miejscu / Skladujte na tmavém místě / Sötét helyen tárolandó / Guardar 
longe da luz / Karanlık bir ortamda muhafaza edin / Да се съхранява на 
тъмно 
 

 Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour ”n” tests / Inhalt 
ausreichend für <n> Prüfungen / Contenido suficiente para <n> ensayos / 
Contenuto sufficiente per “n” saggi / Conteúdo suficiente para “n” ensaios / 
Räcker till “n” antal tester / Indeholder tilstrækkeligt til ”n” test / Wystarczy na 
wykonanie <n> testów / Lze použít pro <n> testů / A doboz tartalma <n> 
vizsgálat / Conteúdo suficiente para <n> testes / <n> testleri için yeterli içerik 
/ Съдържанието е достатъчно за <n> изпитвания 
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 Consult instructions for use / Consulter les instructions d'utilisation / 
Gebrauchsanweisung beachten / Consulte las instrucciones de uso / 
Consultare le istruzioni per l'uso / Consulte as instruções de utilização / Läs 
bruksanvisningen / Se brugsanvisningen / Sprawdź w instrukcji obsługi / Viz 
návod k použití / Olvassa el a használati utasítást! / Consultar Instruções de 
uso / Kullanım talimatlarına bakı / Да се спазват инструкциите за употреба 
 

 Manufacturer / Fabricant / Hersteller / Fabricante / Fabbricante / Fabricante / 
Tillverkare / Fabrikant / Wytwórca / Výrobce / Gyártó / Fabricante / Üretici / 
Производител 
 

 

This way up / Haut / Diese Seite oben / Este lado arriba / Questo lato in alto 
/ Este lado para cima / Denna sida upp / Denne side op / Tą stroną do gory / 
Touto stranou nahoru / Álló helyzet / Este lado para cima / Oklar yukarıya 
bakacak şekilde yerleştirin / С тази страна нагоре   

Recyclable / Recyclable / Recyclebar / Reciclable / Riciclabile / Reciclável / 
Återvinningsbart / Genanvendeligt / Można poddawać recyklingowi / 
Recyklovatelný / Újrahasznosítható / Reciclável / Geri dönüştürülebilir / 
Може да се рециклира  

 GHS07 Health hazard / GHS07 Risque pour la santé / GHS07 
Gesundheitsgefährdung / GHS07 - Riesgo para la salud / GHS07 Pericolo 
per la salute / GHS07 Risco para a saúde / GHS07 Hälsofara / GHS07 
Sundhedsfare / Zagrożenia dla zdrowia GHS07 / Nebezpečí ohrožení zdraví 
GHS07 / GHS07 Káros az egészségre / GHS07 Risco à saúde / GHS07 
Sağlık tehdidi / GHS07 Опасност за здравето 
 
Warning / Avertissement / Achtung / Atención / Attenzione / Atenção / 
Varning / Advarsel / Uwaga / Pozor / Figyelem / Atenção / Uyarı / 
Предупреждение 

 



4 13904642-18  (cz) 

 



13904642-18  (cz) 5 

DELFIA® Neonatal hTSH kit 
 
 
ÚČEL POUŽITÍ 
 
Tato testovací souprava je určena pro kvantitativní určení hladin lidského thyroideu 
stimulujícího hormonu (hTSH) v krevních vzorcích zaschlých na filtračním papíře, které se 
využívá jako podpůrné metody při screeningu novorozenců na kongenitální 
(novorozenecký) hypothyreoidismus. 
 
 
SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ TESTU 
 
Lidský thyroideu stimulující hormon (thyreotropin) je glykoproteinový hormon syntetizovaný 
a vylučovaný předním lalokem hypofýzy. Tento hormon stimuluje produkci hormonů štítné 
žlázy. Primární funkcí hTSH je regulace syntézy a sekrece hlavních hormonů štítné žlázy, 
thyroxinu (T4) a 3,5,5'-trijodthyroninu (T3). Hladina hTSH je regulována vzájemným 
poměrem dvou hlavních protichůdných faktorů. Prvním z nich je vliv hTSH-uvolňujícího 
hormonu (tyreoliberin; TRH), tripeptidu produkovaného hypothalamem, který účinkuje na 
thyreotropní buňky hypofýzy jako stimulátor syntézy a sekrece hTSH. Druhým faktorem 
jsou vlastní hormony štítné žlázy, které snižují citlivost thyreotropních buněk hypofýzy na 
TRH (1,2). 
 
Časný vývoj štítné žlázy plodu se zdá být nezávislý na vlivu hypofýzy. Sekrece hTSH z 
hypofýzy nezačíná dříve než na konci prvního trimestru těhotenství, pak rychle vzrůstá a 
dosahuje hodnot vyšších, než je hladina hTSH u matky. hTSH a hormony štítné žlázy 
nejsou transportovány přes placentu. Proto jsou funkce hypofýzy a štítné žlázy plodu 
nezávislé na těchto funkcích u matky (3). 
 
Ihned po narození je v krvi novorozence pozorovatelný rychlý vzestup koncentrace hTSH, 
známý jako nárůst hTSH. Koncentrace hormonu se několik dní po narození stabilizuje na 
nižší hladině, pokud štítná žláza novorozence funguje normálně (4,5,6). 
 
Zvýšená koncentrace hTSH v krvi novorozence je nejčasnější laboratorní manifestací 
primárního hypothyreoidismu. Díky své vysoké specificitě a senzitivitě je testování hTSH 
jednou z možných screeningových metod pro detekci novorozeneckého hypothyreoidismu. 
Vzhledem k tomu, že stanovení klinické diagnózy je obtížné a že tato porucha vyžaduje 
časnou lékařskou péči, bylo v mnoha zemích zavedeno velké množství laboratorních 
screeningových programů pro detekci novorozeneckého hypothyreoidismu (7,8). 
 
 

 
DELFIA je registrovaná ochranná známka společnosti PerkinElmer, Inc. 
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PRINCIPY TESTU 
 
Test DELFIA®

 Neonatal hTSH je dvojitý fluoroimunometrický test v pevné fázi založený na 
přímé sendvičové metodě, ve které jsou dvě monoklonální protilátky (získané imunizací 
myší) proti dvěma odděleným antigenním determinantám molekuly hTSH. Standardy, 
kontroly a testované vzorky obsahující hTSH reagují v prostředí pufru jak s 
imobilizovanými monoklonálními protilátkami namířenými proti specifické antigenní 
doméně na ß-podjednotce molekuly hTSH, tak s monoklonálními protilátkami značenými 
europiem (namířenými proti jiné antigenní doméně lokalizované částečně na  
ß-podjednotce a částečně na -podjednotce). Pufr vyplavuje hTSH z kapek zaschlé krve 
na discích filtračního papíru. Kompletní test vyžaduje pouze jeden inkubační cyklus. 
 
Roztok pro zesílení fluorescence disociuje ionty europia ze značené protilátky do roztoku, 
kde vytvářejí vysoce fluoreskující cheláty se složkami roztoku pro zesílení fluorescence. 
Poté se změří fluorescence v každé jamce. Fluorescence každého vzorku je úměrná 
koncentraci hTSH ve vzorku (9,10,11,12,13,14). 
 

 
 
OBSAH TESTOVACÍ SOUPRAVY 
 
Každá souprava DELFIA Neonatal hTSH obsahuje činidla pro 960 testů. 
 
Datum exspirace neotevřené testovací soupravy je uvedeno na vnějším štítku. Skladujte 
při teplotě od +2 do +8°C. 
 
Po otevření budou složky testovací soupravy stálé po dobu 2 týdnů v případě, že budou 
používány podle pokynů v části "POSTUP TESTU". 
 
 

 
DELFIA je registrovaná ochranná známka společnosti PerkinElmer, Inc. 

Anti-ß hTSH IgG 
v pevné fázi 

Molekula hTSH 

Eu-značené 
anti-hTSH IgG 

Inkubace 

Roztok pro 
zesílení 
fluorescence 

Měření 
fluorescence 
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Činidla 
 
Složka Množství Životnost a skladování 
 
hTSH Standards 
(Standardní vzorky hTSH) 
(přibližné hodnoty) 
 

 
1 list filtračního papíru 
(Whatman, č. 903) 
obsahující 5 sad skvrn 
zaschlé krve 

 
Uchovávejte v chladu a 
chraňte před vlhkostí a 
světlem v původním balení. 
Stabilní v rozmezí teplot +2 
až +8°C do uplynutí data 
exspirace uvedeného na 
obalu. 

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

Přesné koncentrace hTSH jsou uvedeny na certifikátu 
kontroly kvality specifickém pro šarži, který je přiložen 
v testovací soupravě. 
 

E 100 µU/mL krve 
F 250 µU/mL krve 

 
Controls 
(Kontroly) 
(přibližné hodnoty) 
 

 
1 list filtračního papíru 
(Whatman, č. 903) 
obsahující 5 sad skvrn 
zaschlé krve 

 
Uchovávejte v chladu a 
chraňte před vlhkostí a 
světlem v původním balení. 
Stabilní v rozmezí teplot +2 
až +8°C do uplynutí data 
exspirace uvedeného na 
obalu. 

C1 15 µU/mL krve 
C2 60 µU/mL krve 

  
Hodnoty kontrol naměřené výrobcem jsou uvedeny na 
certifikátu kvality pro danou výrobní šarži, který je v 
soupravě. Každá laboratoř by si měla stanovit vlastní 
průměrnou hodnotu a přípustné rozmezí. 

 
Standardy a kontroly byly připraveny z lidské krve s hematokritem v rozsahu 50–55 % a 
kalibrovány proti standardu "Thyroid-Stimulating Hormone, Human, for Immunoassay, 
Third International Standard, NIBSC Code 81/565". Sérové hladiny hTSH uváděné v 
tomto dokumentu předpokládají hodnotu hematokritu 55 %. 
 
Převodní faktor: 1 µU/mL krve = 2.22 µU/mL séra (za předpokladu hematokritu 55 %) 
 
Výsledky získané s touto sadou odpovídají 3. ISNS-RPNS. Žádný převod není nutný. 
 
 
Anti-hTSH-Eu tracer 
stock solution  
(Zásobní roztok značkovače  
anti-hTSH-Eu) (~ 20 µg/mL) 
(myší monoklonální protilátky) 

 
1 lahvička, 1.5 mL 

 
+2 až +8°C do data 
exspirace uvedeného na 
štítku lahvičky. 

 
Značkovač je v solném roztoku pufru Tris-HCl (pH 7.8), albuminem z hovězího séra, 
myšími protilátkami IgG, a s azidem sodným (< 0.1 %) jako stabilizátorem. 
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Wash Concentrate 
(Koncentrát promývacího 
roztoku) 

 
1 láhev, 250 mL 

 
+2 až +8°C do data 
exspirace uvedeného na 
štítku láhve. 

 
25-násobný koncentrát v pufru Tris-HCl (pH 7.8) s Tween 20. S přídavkem stabilizátoru 
Germall® II1. 
 
VAROVÁNÍ (Koncentrát promývacího roztoku obsahuje Germall® II): Může vyvolat 
alergickou kožní reakci. 
 
 
Neo hTSH Assay Buffer 
(Testovací pufr Neo hTSH) 

 
1 láhev, 250 mL 

 
+2 až +8°C do data 
exspirace uvedeného na 
štítku láhve. 

 
Připravený solný roztok pufru Tris-HCl (pH 7.8) s albuminem z hovězího séra, hovězím 
globulinem, Tween 40, polyethylenglykolem 6000, inertním červeným barvivem, a 
s azidem sodným < 0.1 % jako stabilizátorem. 
 
 
Enhancement Solution 
(Roztok pro zesílení 
fluorescence) 

 
1 láhev, 250 mL 

 
+2 až +8°C do data 
exspirace uvedeného na 
štítku láhve. Životnost 6 
měsíců při pokojové teplotě 
(+20–+25°C). Chraňte před 
přímým slunečním zářením. 

 
Roztok pro zesílení fluorescence k okamžitému použití s Triton® X-1002, kyselinou 
octovou a chelátory. 
 
 
Anti-hTSH Microtitration Strips 
(Mikrotitrační proužky  
s anti-hTSH). 12 x 8 x 12 jamek 
potažených protilátkami proti 
specifické doméně na  
ß-podjednotce molekuly hTSH 
 

 
10 destiček 

 
+2 až +8°C do data 
exspirace uvedeného na 
štítku. 

 
Extra barcode labels 
for the plate 
(Zvláštní etikety s čárovými kódy 
pro mikrotitrační destičky) 
 

 
3 kusů 

 
Poznámka: čárové kódy 
jsou specifické pro danou 
šarži. 

 
1 Germall je registrovaná ochranná známka společnosti ISP Investments, Inc. 
2 Triton je registrovaná ochranná známka společnosti Union Carbide Chemicals & Plastics Technology. 
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Lot specific  
quality control certificate 
(Certifikát kontroly kvality  
specifický pro šarži) 
 

 
1 kus 

 

 
 
POŽADOVANÝ MATERIÁL, KTERÝ NENÍ DODÁVANÝ S TESTOVACÍ SOUPRAVOU 
 
Testovací souprava DELFIA Neonatal hTSH je součástí celého systému 
imunodiagnostických činidel a nástrojů. Systém DELFIA vyžaduje následující položky, 
které poskytuje společnost Wallac Oy nebo PerkinElmer, Inc. a její distributoři. 
 
1. Fluorometr s časovým rozložením, tiskárna a (volitelný) počítač 
2. Automatický promývač-odstraňovač disků DELFIA Washer-Diskremove (číslo výrobku 

1296-0010) nebo automatický promývač DELFIA Platewash (číslo výrobku 1296-026) 
3. Automatická třepačka - DELFIA Plateshake (číslo výrobku 1296-003/004) 
4. Vysekávačka - vysekávání disků z filtračního papíru o průměru přibližně 3.2 mm 

(1/8 palce) [např. Wallac DBS Puncher (číslo výrobku 1296-071), Panthera-Puncher™ 
9 (číslo výrobku 2081-0010), případně ruční vysekávačka (číslo výrobku 10457593)] 

5. Pipeta k přípravě zředěný roztok značkovače - Eppendorf Multipette (číslo výrobku 
1296-014) s 5 mL špičkami Combitips (číslo výrobku 1296-016) nebo pipetor DELFIA 
Plate Dispense s jednotkou DELFIA Dispense Unit (čísla výrobků 1296-041 a  
1296-043) 

6. Pipeta k přípravě roztoku pro zesílení fluorescence - Eppendorf Multipette (číslo 
výrobku 1296-014) s 5 mL špičkami Combitips (číslo výrobku 1296-016) nebo pipetor 
DELFIA Plate Dispense (číslo výrobku 1296-041) 

 
Dále systém DELFIA vyžaduje následující položky: 
 
- přesné pipety pro dávkování mikrolitrových objemů a pipety pro dávkování mililitrových 

objemů 
- deionizovaná voda 
- karty na vzorky z filtračního papíru schváleného FDA 
 
 
ODBĚR VZORKŮ A MANIPULACE S NIMI 
 
Vzorky krve by měly být odebírány ze vpichu na patě přímo na filtrační papír. Lipemické 
(triglyceridy  5000 mg/L) a ikterické (bilirubin  20 mg/dL) vzorky analýzu nenarušují. 
Heterofilní protilátky ve vzorku rušit mohou. 
 
Pokud vzorek neaplikujete přímo na filtrační papír (nedoporučuje se), nepoužívejte k 
odběru krve zkumavky nebo kapiláry s roztokem EDTA nebo citrátu, neboť tato 
antikoagulační činidla mohou ovlivnit test vyvázáním iontů europia, použitého ke značení. 
 
Novorozenecké screeningové programy se od sebe navzájem odlišují typem používaného 
vzorku. V USA je doporučována kapka krve o průměru přibližně 12.7 mm (½ palce), která 
byla odebrána ze vpichu na patě a otisknuta na filtrační papír. Novorozenecká krev ze 

 
Panthera-Puncher je ochranná známka společnosti PerkinElmer, Inc. 
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vpichu na patě se obvykle odebírá 2–6 dní po narození (15), ale u některých 
screeningových programů se může čas odběru i množství vzorků lišit. Zjistěte si příslušné 
informace o načasování a odebírání vzorků pro screeningový program v místních 
předpisech. Zařízení pro odběr vzorků musí vyhovovat národním předpisům. U různých 
šarží filtračních papírů schválených Úřadem pro kontrolu potravin a léků (FDA) byly 
zjištěny rozdíly v absorpci séra a vymývání hTSH. Nicméně tyto rozdíly nevedly k 
výrazným kvantifikačním chybám (16,17). Metoda založená na vzorcích zaschlé krve 
vyžaduje zručné odebírání, manipulaci a transport vzorků. Podrobné informace o technice 
odběru jsou popsány v dokumentu CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) č. 
LA4-A5 (18); hlavní body jsou uvedeny níže: 
 
- Očistěte pokožku tampónem namočeným v alkoholu a nechejte volně na vzduchu 

uschnout. 
 
- Nabodněte patu novorozence sterilní jehlou nebo skalpelem do hloubky 1.0–2.0 mm. 

Bodnutí hlubší než 2.0 mm může u malých kojenců způsobit poškození kosti. 
 
- Otřete první kapku krve. Jemně otiskněte velkou kapku krve na filtrační papír a 

nechejte vsáknout přiměřené množství krve tak, aby byl úplně zaplněn předtištěný 
kruh na filtračním papíře. Prohlédněte obě strany filtračního papíru a ujistěte se, že 
krev do papíru pronikla a saturovala ho. Nadměrné mačkání a tlačení na vpich může 
způsobit hemolýzu ve vzorku nebo přimísení tkáňového moku do vzorku. Neotiskujte 
další kapky krve do sběracího kruhu (způsobuje to srážení). 

 
- Vzorek krve nechejte volně zaschnout na vzduchu v horizontální poloze po dobu 

nejméně 3 hodin při teplotě vzduchu +18 až +25°C, mimo dosah přímého světla. 
Během sušení vzorky nezahřívejte a neskládejte na sebe. 

 
- Ujistěte se, že jsou vyplněny veškeré potřebné údaje na průvodce vzorku. Mezi 

minimální požadované předtištěné údaje na zařízení pro odběr vzorků patří: 
 

- příjmení (a křestní jméno, je-li k dispozici), pohlaví, datum narození (volitelně: čas 
narození), porodní hmotnost, věk novorozence (uveďte, je-li nižší než 24 hodin) a 
identifikační číslo pacienta 

- křestní jméno a příjmení matky 
- datum odběru vzorku (volitelně: čas odběru) 
- jméno a adresa odesílatele (volitelně: porodnice) 
- jméno a telefonní číslo lékaře (poskytovatele zdravotní péče) 
- název novorozeneckého screeningového programu a adresa 
- každá průvodka by měla mít jedinečné sériové číslo a datum exspirace 

 
- Před umístěním vzorků do přepravního kontejneru by měly být zaschlé kapky krve na 

průvodkách vzorku fyzickou bariérou nebo otočeny o 180° od ostatních vzorků kapek 
krve na kartách v balíku. Kapky krve lze rovněž chránit krytem, který lze přehnout, 
nebo umístěním pergamenového papíru mezi jednotlivé vzorky. 

 
- Dodržujte místní poštovní a transportní nařízení stanovená pro balení a převážení 

vzorků. Vzorky by neměly být umístěny v hermeticky uzavřených nádobách (například 
v nádobách z plastu nebo z hliníkové fólie). Pokud je to vyžadováno, musí být do 
nádoby umístěno dostatečné množství sušidla. Vzdušná vlhkost a zvlhčování jsou pro 
zaschlé vzorky krve škodlivé. 
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- Vzorek dopravte nebo odešlete do laboratoře do 24 hodin od odběru, není-li 
screeningovou laboratoří vyžadováno jinak. 

 
Některé screeningové laboratoře mohou vyžadovat další informace na průvodkách, 
například informace o tom, zda je novorozenec nedonošený nebo zda se narodil po 
termínu, pokud ano, tak v jaké míře, zda novorozenec je či není dvojče, informace o 
krmení a případných antibiotikách a informace o tom, zda byla provedena krevní 
transfúze. Zjistěte si základní nezbytně vyžadované informace na zařízení pro odběr 
vzorků v místních předpisech a postupech daného zdravotnického zařízení. 
 
TSH se ukázalo být ve vzorcích zaschlé krve stabilní téměř 1 měsíc při pokojové teplotě 
(19,20,21). Pokud jsou vzorky uskladněny při teplotě +4°C se sušidlem, nebude docházet 
k degradaci TSH po dobu minimálně jednoho roku (22). 
 
 
VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
 
Pro diagnostiku in vitro. 
 
Testovací soupravu může používat pouze příslušně vyškolená osoba. 
 
Tato testovací souprava obsahuje činidla vyrobená ze složek lidské krve. Zdrojový 
materiál byl imunologicky testován na HBsAg, anti-HCV a anti-HIV 1 a 2 a výsledek byl 
negativní. Přesto však dodržujte všechna bezpečnostní opatření týkající se manipulace s 
krevními vzorky. Prostudujte si předpis "Biosafety in Microbiological and Biomedical 
Laboratories" (Biologická bezpečnost v mikrobiologických a biomedicínských laboratořích) 
vydaný Ministerstvem zdravotnictví USA (U.S. Department of Health and Human Services) 
nebo jiné místní či národní předpisy. 
 
Všechny vzorky pacientů považujte za potenciálně infekční. 
 
Činidla obsahují stabilizátor azid sodný (NaN3). Azid sodný může reagovat s olověným 
nebo měděným potrubím a vytvářet s kovy vysoce výbušné azidy. Při likvidaci 
propláchněte velkým množstvím vody, abyste zabránili vytvoření azidu. 
 
Koncentrát promývacího roztokuobsahuje Germall® II a může způsobit alergickou kožní 
reakci. 
 
Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle. V případě havárie 
proveďte okamžitý výplach vodou a vyhledejte pomoc lékaře. 
 
Likvidaci veškerého odpadu provádějte v souladu s místními předpisy. 
 
 
POSTUP TESTU 
 
Každý test proveďte dvakrát jak pro standardní tak pro kontroly. Pro každou destičku je 
třeba změřit standardní křivku. Neznámé vzorky mohou být analyzovány v jednom testu 
(v singletu). Všechna činidla a vzorky musí být před použitím ustáleny na laboratorní 
teplotu (+20–+25°C). 
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1. Příprava činidel Stabilita po rekonstituci 
 

Propmývací roztok 2 týdny při teplotě od +2 do +25°C 
v utěsněné nádobě. 

 
Nalijte 100 mL koncentrátu na proplachování do čisté nádoby a zřeďte jej přidáním 
2400 mL deionizované vody. 
 
 
Značkovač anti-hTSH-Eu Připravte během jedné hodiny 

před používáním. 
 
Tento roztok by měl být zředěn na požadovanou koncentraci (viz tabulku). 
 
Testovací pufr Neo hTSH nesmí přijít do styku se zásobním roztokem 
značkovače, který není určen k okamžitému použití. 
 
K přípravě pracovního roztoku značkovače doporučujeme použít jednorázovou 
umělohmotnou nádobu. 
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Ředění zásobního roztoku značkovače Anti-hTSH-Eu: 
 
Příprava ředěného roztoku značkovače 
 
Čísla 
destiček a 
proužků 

Objem 
zásobního 
roztoku 
značkovače 

Objem 
testovacího 
pufru 
Neo hTSH 

 Čísla 
destiček a 
proužků 

Objem 
zásobního 
roztoku 
značkovače 

Objem 
testovacího 
pufru 
Neo hTSH 

Destička Proužek (µL) (mL) Destička Proužek (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. Přeneste požadovaný počet mikrotitračního proužků do rámečku. 
 

Poznámka: Obal otevřete pouze ze tří stran a ohněte jej stranou tak, abyste zachovali 
specifické informace o destičce na balení. Vraťte zbývající proužky zpět do balení a co 
nejtěsněji přitlačte krycí folii zpět. Ponechejte vysušovací prostředek v balení. 
Zbývající proužky lze také skladovat v uzavíracím plastikovém sáčku s vysušovacím 
prostředkem. 

 
3. Pomocí automatického nebo manuálního perforátoru vystřihněte disky z filtračního 

papíru přímé do jamek. Průměr disků by měl být přibližně 3.2 mm (1/8 palce). Do 
jedné jamky se dává pouze jeden disk. Následující mapa destičky je uvedena jako 
příklad. O nejvhodnějším umístění kontrol a vzorků si může každá laboratoř 
rozhodnout sama. 

 

 
 
4. Napipetujte 200 µL zředěného roztoku značkovače anti-hTSH-Eu do každé 

jamky pomocí doporučených pipet Eppendorf Multipette (první alikvot 
odstraňte) nebo použijte jednotku DELFIA Dispense Unit. Přenosu materiálu 
mezi jamkami zabráníte tak, že budete špičku pipety lehce nad horní okraj 
jamky a během jejího vyprazdňování se nebudete dotýkat umělohmotného 
proužku ani hladiny kapaliny. 

 
5. Rámeček rychle protřepejte po dobu 10 minut na třepačce DELFIA Plateshake a 

inkubujte ji za pomalého protřepávání po dobu 4 hodin při pokojové teplotě. Inkubace 
se spustí poté, co je ukončeno desetiminutové protřepávání posledního rámečku. 
Druhou možností je rychlé protřepávání po dobu 10 minut, překrytí rámečku a 
inkubace přes noc v chladničce (+2–+8°C) bez protřepávání, a poté inkubace po dobu 
1 hodiny za pomalého protřepávání při pokojové teplotě. 

 
POZNÁMKA: Rychlé protřepání před inkubací zajistí úplné uvolnění složek krve z 
disků z filtračního papíru. 

 
6. Po inkubaci odstraňte z jamek roztok a disky z filtračního papíru pomocí programu 

č. 32 promývače-odstraňovače disků DELFIA Washer-Diskremove. 
 

Případně roztok a disky z filtračního papíru odstraňte pomocí zařízení DELFIA Disk 
Remove či sací trysky, a to například pomocí Pasteurovy pipety připojené k vhodnému 
zdroji podtlaku. Promyjte každý proužek v promývači DELFIA Platewash pomocí 
programu 32 (wash). 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Proužek 

Std 
A 

Std 
B 

Std 
B 

Std 
C 

Std 
D 

Std 
D 

Std  
E 

Std  
E 

Std  
F 

Std  
F 

Ktrl 
I 

Ktrl 
I 

Ktrl 
II 

Ktrl 
II 

1. 
Nez 

2. 
Nez    

A 

B 

C 
atd. 

Std 
C 

3. 
Nez 

atd.  

Std 
A 
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7. Napipetujte do každé jamky 200 µL roztoku pro zesílení fluorescence přímo z láhve s 
činidlem pomocí doporučených pipet Eppendorf Multipette nebo použijte pipetor 
DELFIA Plate Dispense. Znovu naplňte špičku Combitip a zlikvidujte první odebraný 
vzorek. Nedotýkejte se okraje jamek ani jejich obsahu. 

 
8. Po dobu 5 minut pomalu destičku protřepávejte. Pokud nebude docházet k 

odpařování, bude fluorencence stabilní po dobu několika hodin. Doporučujeme však 
provést měření během 1 hodiny, protože vnější faktory mohou způsobit postupné 
zeslabení signálu, přestože je to velmi vzácné. 

 
9. Zkontrolujte, zda je každý proužek pevně usazený v rámečku, a pomocí fluorometru s 

časovým rozložením proveďte měření fluorescence. 
 

Pokud použijete fluorometr 1232 nebo 1234, vyberte pro automatické měření a 
výpočet výsledků testovací program 32 (koncentrace v séru), program 12 
(koncentrace v krvi), protokol MultiCalc 3 "32 NTSHS" (koncentrace v séru) či protokol 
"12 NTSH" (koncentrace v krvi). 
 
Pokud použijete VICTOR™ 2 D, spusťte měření z průvodce softwarem (Start Wizard), 
zvolte na panelu Protocols/Kits (Protokoly/Testovací sady) "Neonatal USA" či 
"Neonatal Europe" protokol "NTSHS" (koncentrace v séru) nebo "NTSH" (koncentrace 
v krvi) a určete počet destiček a vzorků. 
 
Zkontrolujte skupinu parametrů pro program 32 (koncentrace v séru) nebo 12 
(koncentrace v krvi) nebo protokol MultiCalc pro "32 NTSHS" (koncentrace v séru) či 
"12 NTSH" (koncentrace v krvi). Pokud změníte počet opakování měření, změňte 
odpovídajícím způsobem i protokol (viz pokyny pro úpravu parametrů v návodu k 
fluorometru nebo programu MultiCalc). 

 

 
3 MultiCalc je registrovaná ochranná známka společnosti PerkinElmer, Inc. 
VICTOR je ochranná známka společnosti 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 
  

(Koncentrace standardních pro hTSH musí 
odpovídat koncentracím uvedeným v certifikátu 
kontroly kvality specifické pro šarži. Pokud se liší, 
zadejte nové koncentrace.) 

 
Pokud jsou kontrolní či testovací vzorky testovány dvakrát, vytvořte novou skupinu 
parametrů. 

 
 
POZNÁMKY K POSTUPU 
 
1. Naprosté pochopení tohoto příbalového letáku je nezbytným předpokladem pro 

správné použití testovací soupravy DELFIA. Činidla v této testovací soupravě jsou 
určena k použití jako jedna jednotka. Nemíchejte stejná činidla ze souprav, které mají 
rozdílná čísla šarží. Po uplynutí data exspirace uvedeného na štítku testovací 
soupravy činidla testovací soupravy nepoužívejte. 

 
2. Jakákoli odchylka od předepsaného postupu může ovlivnit výsledky. 
 
3. Před přípravou vzorku nechejte činidla ustálit na pokojovou teplotu (+20–+25°C). 
 
4. Při promývání proužků zkontrolujte, zda je každá jamka naplněna až po 

okraj (viz obrázek). Po promytí proužků zkontrolujte, zda jsou jamky suché. 
Pokud jsou jamky stále vlhké, převraťte destičku a kapalinu oklepejte na 
filtrační papír. 

 
Podrobné informace o čištění a údržbě promývačky naleznete v návodu k promývačce 
DELFIA Platewash. 
 

5. Kvalitním pipetováním a důsledným promýváním zabráníte kontaminaci europiem a 
následné vysoké fluorescenci pozadí. Je proto velmi důležité používat pipety 
dodávané se systémem DELFIA výhradně pro doporučené účely. 
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Roztok pro zesílení fluorescence řeďte pouze pomocí doporučených pipet Eppendorf 
Multipette tak, jak je uvedeno v pokynech k použití. Nepoužívejte stejnou špičku 
Combitip při pipetování jiných činidel. Po použití odložte pipetu Eppendorf Multipette s 
připojenou špičkou Combitip do stojanu na pipety. 
 
Používáte-li pipetor DELFIA Plate Dispense a jednotku DELFIA Dispense Unit, 
postupujte podle jejího návodu. 

 
 
VÝPOČET VÝSLEDKŮ 
 
Systém DELFIA obsahuje programy pro zpracování dat. Výsledky obdržíte v tištěné 
podobě jako standardní křivky, koncentrace pro vzorky atd. (podrobnější informace 
naleznete v návodu fluorometru nebo v návodu programu MultiCalc). 
 
 
Kalibrace 
 
Pro každou destičku je třeba změřit celou standardní křivku. 
 
 
Kontrola kvality 
 
Pro zajištění každodenní platnosti výsledků používejte kontrolní vzorky. Kontroly 
zpracovávejte stejným způsobem jako vzorky pacientů. Testovací souprava obsahuje 
kontroly dvou různých úrovní. Tyto kontroly by měly být prováděny při každé analýze; 
pokud analýza zahrnuje více než jednu destičku, měla by být kontrola změřena na každé z 
nich. Každá laboratoř by si měla stanovit vlastní průměrnou hodnotu a přípustné rozmezí. 
Stanovená průměrná hodnota by měl a být v rozmezí ± 20 % od hodnot uvedených na 
certifikátu kontroly jakosti. Doporučujeme, aby laboratoře prováděly své vlastní kontroly na 
různých úrovních jako doplněk kontrol obsažených v testovací soupravě. Výsledky 
testování vzorků lze ohlásit pouze v případě, že výsledky kontroly splňují kritéria 
přijatelnosti užívaná v dané laboratoři (23). Zajistěte dodržování příslušných místních a 
národních předpisů. 
 
Dále doporučujeme účast v systémech externího hodnocení kvality. 
 
 
OMEZENÍ POSTUPU 
 
Stejně jako u jiných screeningových testů prováděných in vitro by měly být údaje získané 
pomocí soupravy DELFIA Neonatal hTSH používány jako doplněk dalších zavedených 
lékařských postupů a výsledky by měly být interpretovány v souvislosti s dalšími klinickými 
údaji, které má klinický lékař k dispozici. 
 
Mezi okolnosti způsobující anomální výsledky testu patří: 
- prostor pro vzorek není rovnoměrně saturován krví 
- disky se vzorkem byly vyseknuty příliš blízko okraje kapky krve 
- špatně odebrané a nevhodně vysušené vzorky 
- nevymytelná skvrna z důvodu znehodnocení vzorku následkem vystavení teplu a 

vlhkosti 
- kontaminace filtračního papíru se vzorkem fekálním materiálem 
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Jako vzorek nesmí být použita krev s EDTA nebo citrátem, kvůli jejich chelatačnímu 
účinku na europium. 
 
Heterofilní protilátky ve vzorku rušit mohou. 
 
Další informace naleznete v část "POZNÁMKY K POSTUPU". 
 
 
OČEKÁVANÉ HODNOTY4 A INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 
 
Hodnoty uvedené v této části by měly sloužit pouze jako vodítko. Každá laboratoř by si 
měla vytvořit svůj vlastní rozsah referenčních hodnot. 
 
Měření hladiny hTSH ze vzorků zaschlé krve jako podpůrné metody při diagnóze 
kongenitálního hypothyreoidismu je založeno na využití cut-off hodnoty, která umožňuje 
rozlišení mezi euthyreoidními a hypothyreoidními novorozenci. 
 
1342 krevních vzorků bylo analyzováno pomocí testovací soupravy DELFIA Neonatal 
hTSH při postupu s inkubací přes noc. Koncentrace hTSH byly v rozmezí od  2 do 
12.7 µU/mL v krvi ( 4.4 až 27.9 µU/mL v séru). Rozložení četnosti koncentrací je uvedeno 
na následujícím obrázku. 
 

 
 

 
4 Studie byla provedena v laboratoři Wallac Oy, Turku, Finsko. 
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Na základě těchto výsledků a na doporučeních publikovaných Americkou akademií 
pediatrů/Americkou asociací pro štítnou žlázu (American Academy of Pediatrics/American 
Thyroid Association) (15) lze interpretaci výsledků shrnout následovně: 
 
 

µU/mL krve µU/mL séra 

Normální < 9 < 20 
Hraniční 9–18 20–40 
Hypothyreoidní > 18 > 40 
 
 
Tyto hodnoty jsou platné pro vzorky zaschlé krve odebrané z paty novorozenců 2–6 dnů 
po narození. 
 
U pacientů s hraničními a hypothyreoidními hladinami hTSH je třeba ihned provést 
ověřovací testy. 
 
Mějte však na paměti, že cut-off hodnoty pro hTSH ve vzorcích zaschlé krve se mohou u 
jednotlivých testů a v různých populacích lišit. Proto doporučujeme, aby si každá laboratoř 
stanovila vlastní referenční rozsah a hraniční cut-off hodnotu z reprezentativního vzorku 
populace. 
 
V některých případech byly zjištěny zvýšené hodnoty hTSH bez přítomnosti 
kongenitálního hypothyreoidismu (15,24): 
 
- přechodný novorozenecký hypothyreoidismus pozorovaný u novorozenců v oblastech 

s nedostatkem jódu. Tato okolnost je obvykle vážnější u předčasně narozených dětí. 
 
- u novorozenců se může vyskytnout přechodná benigní hyperthyrotropinémie jako 

reakce na intrauterinní působení léků či jódu nebo na intrauterinní deficienci jódu v 
místech s endemickým výskytem strumy. 

 
Normální koncentrace hTSH u novorozenců s prokázaným kongenitálním 
hypothyreoidismem byly zjištěny s nízkou frekvencí – 1:100 000 (15,24). Hodnoty hTSH se 
u těchto novorozenců zvyšují během prvních několika týdnů života na hodnoty 
charakteristické pro kongenitální hypothyreoidismus. 
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CHARAKTERISTIKY PROVEDENÍ ANALÝZY 
 
Typická standardní křivka získaná testem DELFIA Neonatal hTSH (inkubace přes noc + 
1 hodinu) je uvedena níže. 
 

 
 
Přesnost5: Variace stanovení pomocí DELFIA Neonatal hTSH byla stanovena za použití 
vzorků zaschlé krve se standardním přídavkem v 18 analýzách s 8 opakováními 
(4 opakování na každé destičce). Pro výpočet následujících variačních koeficientů byla 
použita variační analýza: 
 
Postup s inkubací po dobu čtyř hodin 
 

Vzorek 
Celková střední 

hodnota (µU/mL) 
Odchylka v 
jednom testu 
(% CV) 

Odchylka mezi 
testy (% CV) 

Celková  
odchylka 
(% CV) krve séra 

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 

 
 
Postup s inkubací přes noc 
 

Vzorek 
Celková střední 

hodnota (µU/mL) 
Odchylka v 
jednom testu 
(% CV) 

Odchylka mezi 
testy (% CV) 

Celková  
odchylka 
(% CV) krve séra 

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 

 
 

 
5 Studie byla provedena v laboratoři Wallac Oy, Turku, Finsko. 
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Analytická citlivost6: Analytická citlivost testu DELFIA Neonatal hTSH je obvykle vyšší 
než 2 µU/mL krve (4.4 µU/mL séra), je-li analytická citlivost definovaná jako hodnota, která 
je o dvě standardní odchylky vyšší než střední hodnota 1 µU/mL krve (2.2 µU/mL séra) 
standardní hodnoty měření (střední hodnota + 2 SD). 
 
 
Zkřížená reaktivita7: Zkřížená reaktivita testu DELFIA Neonatal hTSH s jinými hormony je 
zobrazena v následující tabulce: 
 

Hormon 
Přidaná 
koncentrace 

Naměřená zřejmá koncentrace hTSH 

µU/mL krve µU/mL séra 
hLH 250 U/L < 2 < 4.4 
hFSH 250 U/L < 2 < 4.4 
hCG 100000 U/L < 2 < 4.4 

 
 
Srovnání metod8: 1342 krevních vzorků bylo analyzováno pomocí soupravy A032-310 
DELFIA Neonatal hTSH a soupravy 1244-032 DELFIA Neonatal hTSH (při postupu s 
inkubací přes noc). Rozložení četnosti koncentrací je uvedeno na následujícím obrázku: 
 
 

 

 
6 Studie byla provedena v laboratoři Wallac Oy, Turku, Finsko. 
7 viz výše 
8 viz výše 
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Při využití doporučených cut-off hodnot na zmíněné vzorky bylo zjištěno následující 
rozložení četnosti: 
 

Testovací 
soupravy DELFIA 

Normální 
< 9 µU/mL krve 

(< 20 µU/mL séra) 

Hraniční 
9 - 18 µU/mL krve 

(20 - 40 µU/mL séra) 

Hypothyreoidní 
> 18 µU/mL krve 

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

1325 17 0 

1244-032 
Neonatal hTSH 

1313 29 0 

 
 
Korelace9: 
 
Srovnání čtyřhodinové inkubace s inkubací přes noc. U soupravy A032-310 DELFIA 
Neonatal hTSH 
 
Testovací souprava A032-310 DELFIA Neonatal hTSH při postupu s inkubací po dobu čtyř 
hodin (y) byla srovnána s testovací soupravou A032-310 DELFIA Neonatal hTSH při 
postupu s inkubací přes noc (x) za použití krevních vzorků a vzorků se standardním 
přídavkem v rozmezí 2.0–221 µU/mL krve (4.4–491 µU/mL séra). Korelace, které byly 
zjištěny, jsou následující: 
 
 y = 0.979x + 0.05;   r = 0.985;   (n = 170) 
 
 
A032-310 DELFIA Neonatal hTSH vs. B032-312 AutoDELFIA Neonatal hTSH 
 
Testovací souprava A032-310 DELFIA Neonatal hTSH při postupu s inkubací přes noc (y) 
byla srovnána s testovací soupravou B032-312 AutoDELFIA Neonatal hTSH (x) za použití 
krevních vzorků a vzorků se standardním přídavkem v rozmezí 2.1–205 µU/mL krve  
(4.7–455 µU/mL séra). Korelace, které byly zjištěny, jsou následující: 
 
 y = 0.966x + 0.21;   r = 0.991;   (n = 175) 
 
 

 
9 Studie byla provedena v laboratoři Wallac Oy, Turku, Finsko. 
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1342 krevních vzorků bylo analyzováno pomocí soupravy B032-312 AutoDELFIA Neonatal 
hTSH a soupravy A032-310 DELFIA Neonatal hTSH při postupu s inkubací přes noc. 
Rozložení četnosti koncentrací je uvedeno na následujícím obrázku: 
 

 
 
ZÁRUKA 
 
Údaje o testovacím postupu, které zde uvádíme, byly zjištěny podle uvedeného postupu. 
Jakákoli změna či úprava postupu, kterou výrobce nedoporučuje, může ovlivnit výsledky 
testů. V tomto ohledu se tedy společnost Wallac Oy a její pobočky zříkají všech 
vyslovených záruk, odvozených záruk nebo záruk vyplývajících ze zákona, včetně 
odvozené záruky obchodovatelnosti či vhodnosti k určitému použití. 
 
Společnost Wallac Oy, její pobočky ani její autorizovaní distributoři nebudou v takovém 
případě odpovídat za nepřímé nebo následné škody. 
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DELFIA® Neonatal hTSH kit 
Souhrnný protokol 

 

Zřeďte značkovač 
(viz tabulka) 

 

Proužky 
Zásobní roztok 

značkovače (µL) 
Pufr (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 

Vystřihněte standardy, 
kontroly a neznámé 
vzorky 

 
 

Přidejte zředěný 
značkovač 

 
200 µL 

Inkubujte 

 10 minut rychlé třepání +  
4 h pomalého třepání na RT  

NEBO 
10 minut rychlé třepání +  

inkubace přes noc  
při teplotě +2 - +8°C + 

1 h pomalého třepání na RT 

Odstraňte disky a 
promyjte 

 
Program 32 (x 6) 

Aplikujte roztok pro 
zesílení fluorescence 

 
200 µL, 

5 minut pomalého třepání 

Změřte 
 KIT 32 

(Zkontrolujte koncentrace  
z certifikátu kontroly kvality) 

 
DELFIA je registrovaná ochranná známka společnosti PerkinElmer, Inc. 

 


