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DELFIA® Neonatal hTSH kit 
 
 
FORVENTET ANVENDELSE 
 
Dette kit er udviklet til kvantitativ bestemmelse af humant thyroideastimulerende hormon 
(hTSH) i blodprøver tørret på filterpapir som led i screening af nyfødte for kongenit 
(neonatal) hypothyroidisme. 
 
 
SAMMENFATNING OG FORKLARING AF ET ASSAY 
 
Humant thyroideastimulerende hormon (thyrotropin) er et glykoproteinhormon, der dannes 
i og udskilles af hypofysens forlap. Det stimulerer thyroideas produktion af 
thyroidhormoner. hTSHs primære funktion er at regulere dannelsen og udskillelsen af de 
hyppigst forekommende thyroidhormoner, thyroxin (T4) og 3,5,5'-triiodothyronin (T3). 
hTSH-niveauet reguleres af balancen mellem to modsatrettede faktorer. Den ene faktor er 
påvirkningen fra det hTSH-frigørende hormon (TRH), der er et tripeptid, som produceres af 
hypothalamus. Dette hormon påvirker thyrotroperne og stimulerer dannelsen og 
udskillelsen af hTSH. Den anden faktor er thyroidhormonerne selv, der sænker 
thyrotropernes følsomhed over for TRH (1,2). 
 
Tidlig foetal udvikling af glandula thyroidea er tilsyneladende uafhængig af hypofysen. 
hTSH-udskillelse fra hypofysen begynder ikke før slutningen af gestationens første 
trimester, hvorefter udskillelsen af hTSH forøges kraftigt og når et niveau, der er højere 
end det maternelle niveau. hTSH og thyroidhormoner transporteres ikke via placenta. 
Fostrets hypofysær-thyroide funktioner er derfor uafhængige af moderens tilsvarende 
funktioner (3). 
 
Umiddelbart efter fødslen sker der en hurtig stigning i hTSH-koncentrationen – det 
såkaldte hTSH-surge-fænomen – i neonatalt blod. Koncentrationen stabiliseres på et 
lavere niveau nogle dage efter fødslen, hvis spædbarnets glandula thyroidea fungerer 
normalt (4,5,6). 
 
En forhøjet hTSH-koncentration i spædbarnets blod er den tidligst mulige 
laboratoriemæssige manifestation af primær hypothyroidisme. Pga. dens høje specificitet 
og følsomhed er hTSH-undersøgelsen den screeningsmetode, der foretrækkes til 
detektion af neonatal hypothyroidisme. Eftersom det er vanskeligt at foretage en klinisk 
diagnose, og idet tilstanden kræver lægehjælp på et tidligt tidspunkt, er der blevet 
implementeret omfattende laboratoriemæssige screeningsprogrammer i mange lande med 
det formål at detektere neonatal hypothyroidisme (7,8). 
 
 

 
DELFIA er et registreret varemærke tilhørende PerkinElmer, Inc. 
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PRINCIPPER FOR ASSAYET 
 
DELFIA®

 Neonatal hTSH-assayet er et fastfase-, fluoroimmunometrisk sandwich-assay 
baseret på den direkte sandwich-teknik, hvor to monoklonale antistoffer (stammende fra 
mus) rettes mod to separate antigene determinanter på hTSH-molekylet. Standarder, 
kontroller og prøver indeholdende hTSH reagerer samtidigt med immobiliserede 
monoklonale antistoffer, som er rettet mod en specifik antigenepitop på hTSH-ß-
underenheden, og europium-mærkede monoklonale antistoffer (der er rettet mod en 
anden antigen epitop, som delvist er lokaliseret på ß-underenheden og delvist på  
-underenheden) i assay-bufferen. Assay-bufferen eluerer hTSH fra de tørre blodpletter 
på filterpapirrondellerne. Hele assayet kræver kun én inkubation. 
 
Enhancement-opløsningen dissocierer europiumioner fra det mærkede antistof til en 
opløsning, hvor de skaber stærkt fluorescerende chelater med komponenter af 
Enhancement-opløsningen. Derefter måles fluorescensen i hver brønd. Den enkelte 
prøves fluorescens er proportional med hTSH-koncentrationen i prøven 
(9,10,11,12,13,14). 
 

 
 
KIT-INDHOLD 
 
Hvert DELFIA Neonatal hTSH-kit indeholder reagenser til 960 assays. 
 
Udløbsdatoen på det uåbnede kit fremgår af etiketten. Opbevares ved +2–+8° C. 
 
Når pakken er åbnet, er kit-komponenterne stabile i op til 2 uger, hvis de anvendes som 
beskrevet i afsnittet "ANALYSEFORSKRIFT". 
 
 

 
DELFIA er et registreret varemærke tilhørende PerkinElmer, Inc. 
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Reagenser 
 
Komponent Mængde Holdbarhed og opbevaring 
 
hTSH-standarder 
(tilnærmede værdier) 
 

 
1 ark filterpapir 
(Whatman, nr. 903), der 
indeholder 5 sæt 
tørrede blodpletter 

 
Opbevares afkølet på et tørt 
og mørkt sted i den originale 
indpakning. Stabile ved  
+2–+8° C indtil udløbsdato, 
som fremgår af etiketten. 

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

De nøjagtige hTSH-koncentrationer fremgår af den lot-
specifikke kvalitetskontrolattest, der følger med kittet. 
 

E 100 µU/mL blod 
F 250 µU/mL blod 

 
Kontroller 
(tilnærmede værdier) 
 

 
1 ark filterpapir 
(Whatman, nr. 903), der 
indeholder 5 sæt 
tørrede blodpletter 

 
Opbevares afkølet på et tørt 
og mørkt sted i den originale 
indpakning. Stabile ved  
+2–+8° C indtil udløbsdato, 
som fremgår af etiketten. 

C1 15 µU/mL blod 
C2 60 µU/mL blod 
  

Kontrollernes værdi, som leverandøren har målt, 
fremgår af den vedlagte lot-specifikke 
kvalitetskontrolattest. Det enkelte laboratorium skal 
fastlægge sine egne middelværdier og acceptable 
værdier. 

 
Standarderne og kontrollerne er blevet fremstillet af humant blod med en 
hæmatokritværdi på 50–55% og kalibreret mod den kalibratoren "Thyroid-Stimulating 
Hormone, Human, for Immunoassay, Third International Standard, NIBSC Code 81/565". 
Serumværdier for hTSH i dette dokument forudsætter en hæmatokritværdi på 55%. 
 
Omregningsfaktor: 1 µU/mL blod = 2.22 µU/mL serum (ved en hæmatokritværdi på 55%) 
 
Resultaterne opnået med dette kit svarer til standarden 3. ISNS-RPNS. Ingen omregning 
er nødvendig. 
 
 
Anti-hTSH-Eu-tracer-
stamopløsning (~ 20 µg/mL) 
(musemonoklon) 

 
1 hætteglas, 1.5 mL 

 
+2–+8° C indtil udløbsdato, 
som fremgår af 
hætteglassets etiket. 

 
Traceren er i Tris-HCl-buffersaltopløsning (pH 7.8) med bovint serumalbumin, muse-IgG, 
og < 0.1% natriumazid som konserveringsmiddel. 
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Vaskekoncentrat 

 
1 flaske, 250 mL 

 
+2–+8° C indtil udløbsdato, 
som fremgår af flaskens 
etiket. 

 
Tris-HCl-buffersaltopløsning (pH 7.8) med Tween 20 koncentreret 25 gange. Indeholder 
Germall® II1 som konserveringsmiddel. 
 
ADVARSEL (Vaskekoncentrat indeholder Germall® II): Kan forårsage allergisk 
hudreaktion. 
 
 
Neo hTSH Assay Buffer 

 
1 flaske, 250 mL 

 
+2–+8° C indtil udløbsdato, 
som fremgår af flaskens 
etiket. 

 
Færdiglavet Tris-HCl-buffersaltopløsning (pH 7.8) med bovint serumalbumin, bovint 
globulin, Tween 40, polyethylenglycol 6000, et inert rødt farvestof, og < 0.1% natriumazid 
som konserveringsmiddel. 
 
 
Enhancement-opløsning 

 
1 flaske, 250 mL 

 
+2–+8° C indtil udløbsdato, 
som fremgår af flaskens 
etiket. Produktet kan holde 
sig i seks måneder ved 
stuetemperatur  
(+20–+25° C).  
Undgå direkte sollys. 

 
Enhancement-opløsningen er klar til brug med Triton® X-1002, eddikesyre og chelatorer. 
 
 
Anti-hTSH Mikrotiter-strips.  
10 x 8 x 12 brønde dækket med 
antistoffer rettet mod en specifik 
epitop på ß-underenheden af 
hTSH-molekylet 
 

 
10 plader 

 
+2–+8° C indtil udløbsdato, 
som fremgår af etiketten. 

 
Ekstra stregkodeetiketter til 
plade 
 

 
3 stk. 

 
Bemærk: Stregkoder er lot-
specifikke. 

 
Lot-specifik 
kvalitetskontrolattest 
 

 
1 stk. 

 
 

 
 

 
1 Germall er et registreret varemærke tilhørende ISP Investments, Inc. 
2 Triton er et registreret varemærke tilhørende Union Carbide Chemicals & Plastics Technology. 
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NØDVENDIGE MATERIALER, SOM IKKE LEVERES MED KITTET 
 
DELFIA Neonatal hTSH-kit er en del af et komplet system af immundiagnostiske 
reagenser og instrumentering. DELFIA-systemet kræver brug af følgende produkter, som 
kan fås hos PerkinElmer Life and Analytical Sciences eller dennes forhandlere. 
 
1. Tidsforsinket fluorometer samt printer og (valgfri) computer 
2. Automatisk DELFIA Washer-Diskremove (prod. nr. 1296-0010) eller automatisk 

vaskeanlæg - DELFIA Platewash (prod. nr. 1296-026) 
3. Automatisk rysteanlæg - DELFIA Plateshake (prod. nr. 1296-003/004) 
4. Puncher, der kan udstanse filterpapirrondeller med en diameter på 3.2 mm  

(1/8 tommer) [f.eks. Wallac DBS Puncher (prod. nr. 1296-071), Panthera-Puncher™ 9 
(prod. nr. 2081-0010) eller en manuel puncher (prod. nr. 10457593)] 

5. Pipetter til tilsætning af den fortyndede tracer-opløsning - Eppendorf Multipette (prod. 
nr. 1296-014) med 5-mL Combitips (prod. nr. 1296-016) eller eventuelt DELFIA Plate 
Dispense med ekstra DELFIA-Dispense Unit (prod. nr. 1296-041 og 1296-043) 

6. Pipette til tilsætning af Enhancement-opløsningen - Eppendorf Multipette (prod. nr. 
1296-014) med 5-mL Combitips (prod. nr. 1296-016) eller eventuelt DELFIA Plate 
Dispense (prod. nr. 1296-041) 

 
Ud over DELFIA-systemet er følgende materialer nødvendige: 
 
- præcisionspipetter til tilsætning af mængder, der måles i mikroliter, og pipetter til 

tilsætning af mængder, der måles i milliliter 
- deioniseret vand 
- prøvekort, der bruger FDA-godkendt filterpapir 
 
 
PRØVETAGNING OG -HÅNDTERING 
 
Blodprøver skal tages ved at overføre blod fra et hælprik direkte til filterpapir. Lipæmiske 
(triglycerider  5000 mg/L) og ikteriske (bilirubin  20 mg/dL) prøver påvirker ikke assayet. 
Heterofile antistoffer i prøven kan påvirke assayet. 
 
Hvis prøven ikke føres direkte på filterpapiret (ikke den valgte metode), må der ikke 
anvendes EDTA eller citratglas eller kapillar til at opsamle blod, da disse 
antikoagulationsreagenser vil påvirke analysen ved at chelatere europium-mærkningen. 
 
Neonatale screeningsprogrammer kræver forskellige prøvetyper. I USA anbefales det at 
anvende en blodplet, der er cirka 12.7 mm (1/2 tommer) i diameter, og som fremkommer 
ved, at filterpapir påføres blod fra et hælprik. Blod fra et neonatalt hælprik tages 
sædvanligvis 2–6 dage efter fødslen (15), men i nogle screeningsprogrammer er timingen 
og antallet af prøver anderledes. Se de lokale regler for korrekt timing og 
screeningprøvetagning. Prøvetagningsinstrumentet skal overholde alle nationale 
regulativer. Der er observeret forskelle i serumabsorbans og hTSH-genfindinger for 
forskellige lots af FDA-godkendt filterpapir. Dog var disse ikke af en sådan 
størrelsesorden, at de gav store kvantificeringsfejl (16,17). En metode, der er baseret på 
tørrede blodprøver, kræver omhyggelig og forsigtig indsamling, håndtering og transport af 
prøverne. Prøvetagningsteknikken beskrives nærmere i CLSI-dokumentet LA4-A5 (18), og 
hovedpunkterne er angivet nedenfor: 

 
Panthera-Puncher er et varemærke tilhørende PerkinElmer, Inc. 
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- Rens huden med sprit, og lad huden tørre. 
 
- Foretag punktur af barnets hæl med en steril lancet eller med et 

hælincisionsinstrument til en dybde på 1.0–2.0 mm. En punktur, der er dybere end 
2.0 mm, på småbørn kan forårsage knogleskade. 

 
- Tør den første bloddråbe væk. Påfør forsigtigt filterpapiret en stor bloddråbe, og sørg 

samtidigt for at påføre så meget blod, at filterpapiret gennemvædes, således at den 
fortrykte cirkel på filterpapiret udfyldes fuldstændigt. Undersøg begge sider af 
filterpapiret for at sikre, at blodet har gennemvædet og mættet papiret. Overdreven 
"malkning" eller sammenpresning af punkturen kan forårsage hæmolyse af prøven 
eller iblanding af vævsvæsker i prøven. Påfør ikke mere end én bloddråbe i 
indsamlingscirklen (da dette forårsager sammenklumpning). 

 
- Lad blodprøven lufttørre i vandret position i mindst 3 timer i omgivelsestemperatur 

(+18–+25° C), og undgå direkte lys. Prøverne må ikke opvarmes eller stables under 
tørringsprocessen. 

 
- Sørg for, at de påkrævede oplysninger på prøvetagningskortet er udfyldt. Fortrykte 

minimumoplysningerne på prøvetagningsinstrumentet omfatter: 
 

- efternavn (og evt. fornavn), køn, fødselsdato (valgfrit: fødselstidspunkt), 
spædbarnets fødselsvægt og alder (angiv hvis < 24 t) og patientens id-nummer 

- moderens fornavn og efternavn 
- prøvetagningsdato (valgfrit: prøvetagningstidspunkt) 
- navn og adresse på indsenderen (valgfrit: fødselssted) 
- navn og telefonnummer på læge (behandler) 
- navn og adresse på screeningsprogrammet til nyfødte 
- hver kort skal have et unikt serienummer og en udløbsdato 

 
- Før prøverne anbringes i en transportbeholder, skal de tørrede blodpletter på 

prøvetagningskortet adskilles af et fysisk mellemlag eller roteres 180° fra blodpletterne 
på kortene umiddelbart over og under. Blodpletterne kan også beskyttes med en film 
eller ved at lægge pergamynpapir mellem prøverne. 

 
- Følg de lokale forsendelses- og transportregler for prøvepakning- og transport. 

Prøverne må ikke anbringes i hermetisk lukkede beholdere (f.eks. plastik- eller 
folieposer). Der kan eventuelt vedlægges et tilstrækkeligt antal tørrepakker. Tørrede 
blodpletprøver kan ikke tåle fugt. 

 
- Prøverne skal transporteres eller sendes til laboratoriet inden for 24 timer efter 

prøvetagning, medmindre screeningslaboratoriet har angivet andet. 
 
Nogle screeningslaboratorier kræver muligvis yderligere oplysninger på kortet, f.eks. om 
spædbarnet blev født før eller efter terminen, og i så fald hvor længe, om barnet var 
tvilling, oplysninger om amning og mulige antibiotika, og om der er foretaget 
blodtransfusion. Se de lokale regler og virksomhedspolitikken for at få oplysninger om 
eventuelle afvigelser fra minimumsoplysningerne på prøvetagningsinstrumentet. 
 
TSH i tørrede blodpletprøver har vist sig at være stabilt i mindst 1 måned ved 
stuetemperatur (19,20,21). Hvis det opbevares ved +4° C med et tørremiddel, sker der 
ingen nedbrydning af TSH i mindst ét år (22). 
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ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER 
 
Til in vitro diagnostisk brug. 
 
Dette kit må kun anvendes af behørigt uddannet personale. 
 
Dette kit indeholder reagenser, der er fremstillet af humane blodkomponenter. 
Kildematerialet er via immunoassay testet for hepatitis B-overfladeantigen, anti-hepatitis C 
samt anti-HIV 1- og 2-antistoffer. Disse test var negative. Alle anbefalede forholdsregler for 
håndtering af blodderivater skal ikke desto mindre stadig følges. Der henvises til U.S. 
Department of Health and Human Services' publikation "Biosafety in Microbiological and 
Biomedical Laboratories" eller tilsvarende lokal eller national lovgivning. 
 
Alle patientprøver skal håndteres som potentielt smitsomme. 
 
Reagenser indeholder natriumazid (NaN3) som konserveringsmiddel. Natriumazid kan 
reagere med bly- og kobberinstallationer og danne højeksplosiv metalsyre. Ved 
bortskaffelse skal der udskylles med rigelige mængder vand for at forhindre øgning af 
syre. 
 
Vaskekoncentrat indeholder Germall® II og kan forårsage allergisk hudreaktion. 
 
Der skal anvendes passende beskyttelsesdragt og -handsker samt øjenbeskyttelse. Skyl 
omgående med rigelige mængder vand, og søg øjeblikkeligt lægehjælp i tilfælde af uheld. 
 
Bortskaffelse af alle former for affald skal finde sted i overensstemmelse med lokale 
bestemmelser. 
 
 
ANALYSEFORSKRIFT 
 
I forbindelse med både standarder og kontroller skal der foretages dobbeltbestemmelser. 
Der skal køres en standardkurve for hver plade. De ukendte prøver kan køres som 
enkeltbestemmelser. Alle reagenser og prøver skal have stuetemperatur (+20–+25° C) før 
brug. 
 
1. Klargøring af reagenser Holdbarhed efter genopløsning 
 

Vaskeopløsning  2 uger ved +2–+25° C  
i en lukket beholder. 

 
Hæld de 100 mL vaskekoncentrat i en ren beholder, og fortynd det ved at tilsætte 
2400 mL deioniseret vand. 
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Anti-hTSH-Eu tracer Klargøres inden for én time før 

brug. 
 
Denne opløsning skal fortyndes, til den når den ønskede koncentration (se tabel). 
 
Det er vigtigt, at Neo hTSH Assay Buffer ikke kommer i kontakt med tracer-
stamopløsning, hvis denne ikke skal anvendes øjeblikkeligt. 
 
Det anbefales at anvende en engangsplastbeholder til klargøring af 
tracerarbejdsopløsning. 
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Fortynding af Anti-hTSH-Eu-tracer-stamopløsning: 
 
Klargøring af den fortyndede tracer-opløsning 
 
Antal plader og 
rækker 

Mængde 
tracer-
stamop-
løsning 

Mængde 
Neo hTSH 
Assay 
Buffer 

 Antal plader og 
rækker 

Mængde 
tracer-
stamop-
løsning 

Mængde 
Neo hTSH 
Assay 
Buffer 

Plade Række (µL) (mL) Plade Række (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. Overfør det påkrævede antal mikrotiter-strips til en ramme. 
 

Bemærk: Folien åbnes kun på tre sider, og den foldes til side, således at de 
pladespecifikke oplysninger bliver på pakken. De resterende strips lægges tilbage i 
pakken, og folien trykkes tilbage, så den lukker så tæt som muligt. Lad tørremidlet 
ligge i pakken. De tilbageværende strips kan også opbevares sammen med 
tørremidlet i en plastpose med genluk. 

 
3. Udstans filterpapirrondeller i brøndene ved hjælp af en automatisk eller manuel 

puncher. Rondellernes diameter skal være ca. 3.2 mm (1/8 tommer). Der skal kun 
tilføjes en rondel pr. brønd. Følgende pladekort vises som eksempel. Det enkelte 
laboratorium kan selv beslutte den bedste placering af kontrollerne og prøverne. 

 

 
 
4. Tilsæt 200 µL fortyndet Anti-hTSH-Eu-tracer-opløsning i hver enkelt brønd 

ved hjælp af den anbefalede Eppendorf Multipette, når den første aliquot 
er blevet kasseret, eller brug DELFIA Dispense Unit. Undgå overførsel ved 
at holde pipettespidsen en smule over brøndens kant, og undgå at røre 
plastrækken eller væskeoverfladen. 

 
5. Ryst rammen hurtigt i 10 minutter ved hjælp af DELFIA Plateshake, og inkuber 

rammen i fire timer ved stuetemperatur under langsom omrystning. Inkubationen 
starter, når den sidste ramme er klargjort og rystet i 10 minutter. Det er også muligt at 
ryste pladen hurtigt i 10 minutter og derefter tildække den og lade den inkubere 
natten over i et køleskab (+2–+8° C) uden omrystning. Inkuber derefter i yderligere én 
time med langsom omrystning ved stuetemperatur. 

 
BEMÆRK: Den hurtige omrystning før inkubationen sikrer en fuldstændig udtagelse af 
blodkomponenter fra filterpapirrondellerne. 

 
6. Efter inkubationen skal opløsningen og filterpapirrondellerne fjernes fra brøndene ved 

hjælp af DELFIA Washer-Diskremove program 32. 
 

Opløsningen og filterpapirrondellerne kan også fjernes ved hjælp af DELFIA Disk 
Remove eller en sugedyse, f.eks. en Pasteur-pipette, der er sluttet til en passende 
vakuumkilde. Vask hver enkelt række med DELFIA Platewash på program 32 (vask). 

 
7. Tilsæt 200 µL Enhancement-opløsning direkte fra reagensflasken i hver enkelt brønd 

ved hjælp af den anbefalede Eppendorf Multipette, når Combitip'en er blevet skyllet 
en enkelt gang med Enhancement-opløsning (kan bortskaffes), eller brug DELFIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Række 

Std 
A 

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. 
Unk 

2. 
Unk    

A 

B 

C 
osv. 

Std 
C 

3. 
Unk

osv.  
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Plate Dispense. Fyld Combitip'en igen, og kassér den første aliquot. Undgå at røre 
brøndkanten eller dens indhold. 

 
8. Ryst pladen langsomt i fem minutter. Fluorescensen er stabil i adskillige timer, hvis 

fordampning undgås. Vi anbefaler dog, at målingen foretages inden for en time, da 
eksterne faktorer kan forårsage et fald i signalet over tid, selvom dette forekommer 
yderst sjældent. 

 
9. Sørg for, at hver enkelt række er sikkert fastgjort i rammen, og mål fluorescensen i det 

tidsforsinkede fluorometer. 
 

Vælg kittets program 32 (koncentrationer i serum) eller program 12 (koncentrationer i 
blod) eller MultiCalc® 3-protokol  "32 NTSHS" (koncentrationer i serum) eller protocol 
"12 NTSH" (koncentrationer i blod) til automatisk måling og beregning af resultater i 
forbindelse med brug af 1232- eller 1234-fluorometeret. 
 
Når VICTOR™ 2 D anvendes, skal målingen startes fra guiden Start Wizard. Vælg 
"NTSHS" (koncentrationer i serum) eller "NTSH" (koncentrationer i blod) fra panelet 
"Neonatal USA" eller "Neonatal Europe" i Protocols/Kits, og definer antallet af plader 
og prøver. 
 
Kontrollér parametergruppen for program 32 (koncentrationer i serum) eller 12 
(koncentrationer i blod) eller MultiCalc-protokollen "32 NTSHS" (koncentrationer i 
serum) eller "12 NTSH" (koncentrationer i blod). Hvis antallet af gentagelser for de 
ukendte prøver ændres, skal protokollen ændres tilsvarende (se fluorometermanualen 
eller MultiCalc-manualen for at få oplysninger om redigering af parametrene). 
 
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 
  

(Kontrollér, at hTSH-standard-koncentrationerne 
svarer til dem, der fremgår af den lot-specifikke 
kvalitetskontrolattest. Hvis dette ikke er tilfældet, 
indtastes de nye koncentrationer). 

 
Hvis kontroller og prøver dobbeltanalyseres, skal der oprettes en parametergruppe. 

 
3 MultiCalc er et registreret varemærke tilhørende PerkinElmer, Inc. 
VICTOR er et varemærke tilhørende PerkinElmer, Inc. 
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FORSKRIFTER 
 
1. For at opnå den optimale anvendelse af DELFIA-kittet er det nødvendigt at have et 

grundigt kendskab til indholdet i kittet. De reagenser, der leveres med dette kit, skal 
anvendes som en integreret enhed. Undgå derfor at blande identiske reagenser fra kit, 
som har forskellige lot-numre. Undlad at anvende reagenser, når udløbsdatoen på 
etiketten er overskredet. 

 
2. Hver afvigelse fra analyseforskriften kan påvirke resultaterne. 
 
3. Reagenserne skal have tid til at opnå stuetemperatur (+20–+25° C) før klargøringen af 

prøverne. 
 
4. Sørg for, at alle brøndene er fyldt helt op til den øverste kant som vist på 

figuren, når rækkerne vaskes. Kontrollér, at brøndene er tørre, når 
rækkerne er blevet vasket. Vend pladen om, og bank den let mod et 
absorberende papir, hvis den stadig er fugtig. 

 
Yderligere oplysninger om rengøring og vedligeholdelse af vaskeanlægget findes i 
manualen til DELFIA Platewash. 

 
5. Pipetterings- og vasketeknikker af høj standard er påkrævet for at undgå 

europiumforurening, som medfører en fluorescerende baggrund. Det er derfor meget 
vigtigt, at de pipetter, der leveres med DELFIA-systemet, kun anvendes til deres 
anbefalede formål. 

 
Enhancement-opløsningen må kun tilsættes med den anbefalede Eppendorf 
Multipette, når Combitip'en er blevet skyllet med Enhancement-opløsning i henhold til 
forskrifterne. En Combitip må kun anvendes til pipettering af én type reagens. Efter 
brug skal Eppendorf Multipetten placeres i pipetteholderen uden at Combitip'en 
fjernes. 
 
Oplysninger om brugen af DELFIA Plate Dispense og DELFIA Dispense Unit findes i 
manualen. 
 
 

BEREGNING AF RESULTATER 
 
DELFIA-systemet indeholder programmer til beregning af rådata, og resultaterne 
udskrives med standardkurver, prøvekoncentrationer osv. (se instrumentmanualen til 
Fluorometeret og MultiCalc-manualen for at få yderligere oplysninger). 
 
 
Kalibrering 
 
Der skal køres en hel standardkurve på hver plade. 
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Kvalitetskontrol 
 
Det anbefales at anvende kontrolprøver for at sikre det daglige check af resultaterne. 
Kontrollerne skal køres på samme måde som prøverne. Kittet indeholder kontroller til brug 
på to forskellige niveauer. Disse kontroller skal køres i hvert assay. Hvis assayet 
indeholder mere end én plade, skal kontrollerne køres på hver plade. Det enkelte 
laboratorium skal fastlægge egne middelværdier og acceptable værdier. Den fastlagte 
middelværdi skal ligge i området ± 20% af de værdier, der er angivet på 
kvalitetskontrolattesten. Det anbefales, at laboratorierne fastlægger egne kontroller på 
forskellige niveauer ud over de kontroller, som kittet omfatter. Prøveresultater må kun 
indrapporteres, hvis assayets kontrolresultater opfylder laboratoriets kriterier for 
acceptabilitet (23). 
 
Det anbefales også at medvirke i eksterne kvalitetskontrolordninger. 
 
 
METODENS BEGRÆNSNINGER 
 
Som det er tilfældet med andre diagnostiske in vitro-test, skal de DELFIA Neonatal hTSH 
assay-data, der opnås ved hjælp af denne procedure, anvendes til at lette andre 
medicinske procedurer og fortolkes i forbindelse med de øvrige kliniske data, der er 
tilgængelige for lægen. 
 
Forhold, der er kan forårsage anormale analytiske assayresultater: 
- prøvepletten er ikke ensartet mættet med blod 
- prøvepletter er udpresset for tæt ved kanten på blodpletten 
- dårligt indsamlede og ukorrekt tørrede prøver 
- ikke-eluerende blodplet forårsaget af forringet prøve, der har været udsat for varme og 

fugtighed 
- kontaminering af filterpapiret, der indeholder blodpletten, med fækalt materiale 
 
Prøven må ikke påføres filterpapiret som EDTA eller citratblod som følge af den 
chelaterende effekt på europium. 
 
Heterofile antistoffer i prøven kan påvirke assayet. 
 
Se også afsnittet "FORSKRIFTER". 
 
 
FORVENTEDE VÆRDIER4 OG FORTOLKNING AF RESULTATERNE 
 
Det skal bemærkes, at de værdier, der nævnes i dette afsnit, kun skal ses som 
vejledende. Det enkelte laboratorium skal fastlægge sit eget referenceområde. 
 
Målingen af hTSH fra tørrede blodpletter som et led i diagnosticeringen af kongenit 
hypothyroidisme er baseret på en grænseværdi, der skelner mellem euthyroide og 
hypothyroide nyfødte. 
 

 
4 Undersøgelse foretaget hos Wallac Oy, Turku, Finland. 
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1342 blodpletprøver blev undersøgt vha. DELFIA Neonatal hTSH-kittets 
inkubationsprocedure, der varer natten over. hTSH-koncentrationen lå i området fra  2 til 
12.7 µU/mL i blod ( 4.4 til 27.9 µU/mL i serum). Hyppighedsfordelingen vises på følgende 
figur. 
 

 
 
På baggrund af såvel disse resultater som anbefalinger offentliggjort af American 
Academy of Pediatrics/American Thyroid Association (15) kan tolkningen af resultaterne 
opsummeres som følger: 
 
 

µU/mL blod µU/mL serum 

Normal  < 9  < 20 
På grænsen  9–18  20–40 
Hypothyroid  > 18  > 40 
 
 
Disse værdier gælder for tørrede blodprøver taget fra nyfødte 2–6 dage efter fødslen. 
 
Patienter med hypothyroide hTSH-værdier eller hTSH-værdier, der ligger på grænsen, 
skal straks genindkaldes med henblik på bekræftende undersøgelser. 
 
Det bør dog bemærkes, at grænseværdierne for hTSH i tørre blodpletter kan variere 
mellem forskellige undersøgelser og forskellige populationer. Det anbefales derfor, at det 
enkelte laboratorium fastlægger sit eget referenceområde og egne grænseværdier på 
baggrund af en repræsentativ prøvepopulation. 
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Forhøjede hTSH-værdier uden egentlig kongenit hypothyroidisme er set ved visse 
tilstande (15,24): 
 
- Forbigående neonatal hypothyroidisme hos nyfødte, der bor i områder med 

iodmangel. Denne tilstand er sædvanligvis mere udtalt hos for tidligt fødte børn. 
 
- Forbigående, godartet hyperthyrotropinæmi hos nyfødte kan forekomme, hvis fosteret 

i løbet af gestationen udsættes for medicin eller iod, eller som følge af intrauterin 
iodmangel i endemiske strumaområder. 

 
Normale hTSH-koncentrationer hos nyfødte med påvist kongenit hypothyroidisme ses i 
sjældne tilfælde, 1:100.000 (15,24). hTSH-værdierne hos disse børn stiger i løbet af de 
første leveuger til de værdier, der er karakteristiske for kongenit hypothyroidisme. 
 
 
ANALYTISKE UDFØRELSESKARAKTERISTIKA 
 
Nedenfor vises en typisk standardkurve for DELFIA Neonatal hTSH-assayet (natten over + 
1 times inkubation). 
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Præcision5: Variationen i DELFIA Neonatal hTSH-assayet blev fastlagt ved anvendelse af 
"spiked" blodpletprøver i 18 kørsler med 8 gentagelser (4 gentagelser pr. plade). Analysen 
af den tilnærmede værdi blev anvendt til at beregne følgende variationer: 
 
4-t. procedure 
 

Prøve 
Total middelværdi 

µU/mL Intra-assay-
variation (% CV) 

Inter-assay-
variation (% CV) 

Total variation 
(% CV) 

blod serum 
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 

 
 
Inkubationsprocedure, der varer natten over 
 

Prøve 
Total middelværdi 

µU/mL Intra-assay-
variation (% CV) 

Inter-assay-
variation (% CV) 

Total variation 
(% CV) 

blood serum 
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 

 
 
Analytisk følsomhed6: Den analytiske følsomhed for DELFIA Neonatal hTSH-assayet 
bliver typisk bedre end 2 µU/mL blod (4.4 µU/mL serum), hvis den er defineret som 
2 standardafvigelser over middelværdien for 1 µU/mL blod (2.2 µU/mL serum) 
standardmålingen (middelværdi + 2 SD). 
 
 
Krydsreaktion7: Krydsreaktionen for DELFIA Neonatal hTSH-assayet med andre 
hormoner fremgår af nedenstående tabel: 
 

Hormon 
Tilført 
koncentration 

Målt tilsyneladende  
hTSH-koncentration 

µU/mL blod µU/mL serum 
hLH 250 U/L < 2 < 4.4 
hFSH 250 U/L < 2 < 4.4 
hCG 100000 U/L < 2 < 4.4 

 
 

 
5 Undersøgelse foretaget hos Wallac Oy, Turku, Finland. 
6 se ovenfor 
7 se ovenfor 
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Metodesammenligning8: 1342 blodpletprøver blev undersøgt med A032-310 DELFIA 
Neonatal hTSH-kittet og 1244-032 DELFIA Neonatal hTSH-kittets inkubationsprocedure, 
der varer natten over. Hyppighedsfordelingen vises på følgende figur: 
 

 
 
Ved anvendelse af de anbefalede grænseværdier på disse prøver, ses følgende fordeling: 
 

DELFIA kit 
Normal 

< 9 µU/mL blod 
(< 20 µU/mL serum) 

På grænsen 
9–18 µU/mL blod 

(20–40 µU/mL serum) 

Hypothyroid 
> 18 µU/mL blod 

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

1325 17 0 

1244-032 
Neonatal hTSH 

1313 29 0 

 
 

 
8 Undersøgelse foretaget hos Wallac Oy, Turku, Finland. 
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Korrelation9: 
 
A032-310 DELFIA Neonatal hTSH 4-t. inkubationsprocedure vs. inkubationsprocedure, 
der varer natten over 
 
A032-310 DELFIA Neonatal hTSH-kittets 4-t. inkubationsprocedure (y) blev sammenlignet 
med A032-310 DELFIA Neonatal hTSH-kittets inkubationsprocedure, der varer natten over 
(x) ved hjælp af blodpletprøver og "spiked" prøver i området 2.0–221 µU/mL blod  
(4.4–491 µU/mL serum). Korrelationen blev: 
 
 y = 0.979x + 0.05;   r = 0.985;   (n = 170) 
 
 
A032-310 DELFIA Neonatal hTSH vs. B032-312 AutoDELFIA Neonatal hTSH 
 
A032-310 DELFIA Neonatal hTSH-kittets inkubationsprocedure, der varer natten over (y) 
blev sammenlignet med B032-312 AutoDELFIA Neonatal hTSH kit (x) ved hjælp af 
blodpletprøver og "spiked" prøver i området 2.1–205 µU/mL blod (4.7–455 µU/mL serum). 
Korrelationen blev: 
 
 y = 0.966x + 0.21;   r = 0.991;   (n = 175) 
 
 
1342 blodpletprøver blev undersøgt med B032-312 AutoDELFIA Neonatal hTSH-kittet og 
A032-310 DELFIA Neonatal hTSH-kittets inkubationsprocedure, der varer natten over. 
Hyppighedsfordelingen vises på følgende figur: 
 

 

 
9 Undersøgelse foretaget hos Wallac Oy, Turku, Finland. 
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GARANTI 
 
Data, som er fremstillet her, blev fundet ved hjælp af den anførte analyseforskrift. Enhver 
ændring af forskriften, som ikke er anbefalet af producenten, kan påvirke resultaterne, og i 
så tilfælde frasiger Wallac Oy og dets datterselskaber sig alle garantier, det være sig 
udtrykkelige, stiltiende eller lovbestemte garantier, inklusive stiltiende garanti med hensyn 
til salgbarhed eller egnethed til anvendelse. 
 
Wallac Oy, dets datterselskaber og autoriserede forhandlere påtager sig i sådanne tilfælde 
intet ansvar for indirekte eller direkte skader. 
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DELFIA® Neonatal hTSH kit 
Protokolsammenfatningsark 

 

Fortynd tracer  
(se tabel)  

Rækker 
Tracerstamop-
løsning (µL) Buffer (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 

Udstands standarder, 
kontroller og ukendte 
prøver 

  

Tilsæt tracer-fortynding 
 

200 µL 

Inkubér 

 10 min. hurtig omrystning + 
4 t. langsom omrystning ved S.T. 

ELLER 
10 min. hurtig omrystning + 
natten over ved +2 - +8° C + 

1 t. langsom omrystning ved S.T. 

Fjern rondeller, og vask 
 

Program 32 (x 6) 

Tilsæt Enhancement-
opløsning 

 
200 µL, 

5 min. langsom omrystning 

Tæl 
 KIT 32 

(Kontrollér koncentrationerne i 
kvalitetskontrolattesten) 

 
DELFIA er et registreret varemærke tilhørende PerkinElmer, Inc. 

 


