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DELFIA® Neonatal hTSH kit 
 
 
HASZNÁLATI JAVASLAT 
 
Ezt a kitet a humán thyroidea stimuláló hormon (hTSH) szűrőpapírra szárított vérmintából 
történő mennyiségi meghatározására szolgál, és segédeszközként alkalmazható a 
veleszületett (neonatális) hypothyreosis újszülöttek körében végzett szűrése során. 
 
 
A TESZT ÖSSZEGZÉSE ÉS MAGYARÁZATA 
 
A humán thyroidea stimuláló hormon (thyrotropin) egy glikoprotein hormon, amely a 
hipofízis elülső lebenyében szintetizálódik, és onnan választódik ki. A pajzsmirigyben 
serkenti a pajzsmirigyhormonok szintézisét. A hTSH elsődleges funkciója a fő 
pajzsmirigyhormonok, a tiroxin (T4) és a 3,5,5`-trijódtironin (T3) szintézisének és 
szekréciójának szabályozása. A hTSH szintjét két jelentősebb, ellentétes hatású tényező 
egyensúlya szabályozza. Az első a hTSH-t felszabadító hormon (TRH) hatása. Ez a 
hormon a hipotalamuszban szintetizálódó tripeptid, amely a thyreotrop hormonokra hat, 
stimulálva a hTSH szintézisét és elválasztását. A második tényező maguk a thyroid 
hormonok, melyek csökkentik a thyreotrop hormonok TRH-ra adott válaszát (1,2). 
 
A pajzsmirigy korai magzati fejlődése függetlennek tűnik a hipofízistől. A hipofízis hTSH-
szekréciója nem indul meg a terhesség első trimeszterének végéig, ezután pedig gyorsan 
nő a hTSH elválasztása, és az anyainál magasabb szintet ér el. A hTSH és a 
pajzsmirigyhormonok nem jutnak át a placentán. Következésképpen, a magzati hipofízis-
pajzsmirigy funkciók függetlenek az anyáétól (3). 
 
A születést követően az újszülött vérében a hTSH koncentráció gyorsan megemelkedik - 
ez az úgynevezett hTSH-surge. A születés után néhány nappal a koncentráció 
alacsonyabb szinten stabilizálódik, ha a csecsemő pajzsmirigye normálisan működik 
(4,5,6). 
 
A csecsemő vérében az emelkedett hTSH koncentráció a primer hypothyreosis 
legkorábban meghatározható laborjele. Magas specificitása és szenzitivitása miatt a hTSH 
meghatározás az újszülöttkori hypothyreosis választandó szűrőmódszere. Mivel a klinikai 
diagnózist nehéz felállítani, és az állapot korai orvosi kezelést igényel, az újszülöttkori 
hypothyreosis kimutatására számos országban kiterjedt laboratóriumi szűrőprogramokat 
vezettek be (7,8). 
 
 

 
A DELFIA a PerkinElmer, Inc. bejegyzett védjegye. 
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AZ ELJÁRÁS ELVE 
 
A DELFIA®

 Neonatal hTSH egy, a direkt szendvics technológián alapuló, szilárd fázisú, 
két kötőhelyes immunfluoreszcens teszt, amelyben két monoklonális antitest (egér 
eredetű) a hTSH molekula két különböző antigenitású részlete ellen irányul. Standardokat, 
kontrollokat és hTSH-t tartalmazó vizsgálati mintákat reagáltatnak egyidejűleg a hTSH ß-
alegységének specifikus antigenitású helye elleni immobilizált monoklonális antitestekkel 
és europiummal jelölt monoklonális (egy másik, részben a ß-alegységen és részben az  
-alegységen elhelyezkedő antigén hely elleni) ellenanyagokkal teszt pufferben. A teszt 
puffer a beszáradt vércseppekből átmossa a hTSH-t a szűrőpapír-korongokra. A teljes 
teszt csak egy inkubációs lépést igényel. 
 
A dúsító oldat a megjelölt antitestekről az oldatba disszociálja az europium-ionokat, ahol 
azok a dúsító oldat összetevőivel erősen fluoreszcens kelátokat képeznek. Ezután az 
összes cellában megmérhető a fluoreszcencia. Minden egyes minta fluoreszcenciája 
egyenesen arányos a mintában található hTSH koncentrációjával (9,10,11,12,13,14). 
 

 
 
A KIT TARTALMA 
 
Minden DELFIA Neonatal hTSH kit 960 reakcióra elegendő reagenst tartalmaz. 
 
A felbontatlan kitek lejárati ideje a külső címkén van feltüntetve. A csomagot +2–+8°C-on 
kell tárolni. 
 
Felbontás után a kit összetevői 2 hétig maradnak stabilak, amennyiben azokat a "TESZT 
VÉGREHAJTÁSA" fejezet szerint használják. 
 
 

 
A DELFIA a PerkinElmer, Inc. bejegyzett védjegye. 

Szilárd fázisú 
anti-ß hTSH IgG 
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Reagensek 
 
Összetevők Mennyiség Szavatossági idő és tárolás 
 
hTSH Standards 
(hTSH standardok) 
(megközelítő érték) 
 

 
1 lap szűrőpapír   
(Whatman, sz.: 903)  
5 készlet beszáradt 
vércseppet tartalmaz 

 
Hűtve tárolandó az eredeti 
tasakban, nedvességtől és 
fénytől védve. +2–+8°C-on a 
címkén feltüntetett lejárati 
dátumig marad stabil. A 1 µU/mL vér 

B 10 µU/mL vér 
C 25 µU/mL vér 
D 50 µU/mL vér A pontos hTSH koncentrációkat a kithez mellékelt, az 

adott sorozatra vonatkozó minőség-ellenőrzési 
tanúsítvány tartalmazza. 
 

E 100 µU/mL vér 
F 250 µU/mL vér 

 
Controls 
(Kontrollok) 
(megközelítő érték) 
 

 
1 lap szűrőpapír  
(Whatman, sz.: 903)  
5 készlet beszáradt 
vércseppet tartalmaz 

 
Hűtve tárolandó az eredeti 
tasakban, nedvességtől és 
fénytől védve. +2–+8°C-on a 
címkén feltüntetett lejárati 
dátumig marad stabil. C1 15 µU/mL vér 

C2 60 µU/mL vér 
  

A kontrollok gyártó által mért értékeit a kithez mellékelt, 
az adott sorozatra vonatkozó minőségellenőrzési 
tanúsítvány tartalmazza. Minden laboratóriumnak meg 
kell állapítania a maga átlagértékét és referencia-
tartományát. 

 
A standardokat és kontrollokat 50-55%-os hematokrit értékű humán vérből készítették, és 
a standardjához "Thyroid-Stimulating Hormone, Human, for Immunoassay, Third 
International Standard, NIBSC Code 81/565" kalibrálták. Az ebben a dokumentumban 
megadott hTSH szérumértékek 55%-os hematokrit értéket feltételeznek. 
 
Konverziós faktor: 1 µU/mL vér = 2.22 µU/mL szérum (55%-os hematokritot feltételezve) 
 
A kittel kapott eredmények egyenértékűek a 3. ISNS-RPNS értékeivel. Nincs szükség 
konverzióra. 
 
 
Anti-hTSH-Eu tracer 
stock solution 
(Anti-hTSH-Eu tracer 
törzsoldat) (~ 20 µg/mL)  
(egér monoklonális) 

 
1 ampulla, 1.5 mL 

 
+2–+8°C-on az ampulla 
címkéjén található lejárati 
dátumig. 

 
A tracer Tris-HCl-lel pufferelt (pH 7.8) sóoldatban van oldva szarvasmarha szérum 
albuminnal, egér IgG-vel, valamint tartósítószerként < 0.1% nátrium-azidot tartalmaz. 
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Wash Concentrate 
(Mosó koncentrátum) 

 
1 üveg, 250 mL 

 
+2–+8°C-on az üveg 
címkéjén található lejárati 
dátumig. 

 
25-szörös koncentrációjú Tris-HCl-lel pufferelt (pH 7.8) sóoldat Tween 20 oldattal. 
Tartósítószerként Germall® II-t1 tartalmaz 
 
FIGYELMEZTETÉS (a mosókoncentrátum Germall® II-t tartalmaz): Allergiás 
bőrreakciót válthat ki. 
 
 
Neo hTSH Assay Buffer 
(Neo hTSH teszt puffer) 

 
1 üveg, 250 mL 

 
+2–+8°C-on az üveg 
címkéjén található lejárati 
dátumig. 

 
Használatra kész Tris-HCl-lel pufferelt (pH 7.8) sóoldat, szarvasmarha szérum 
albuminnal, szarvasmarha globulinnal, Tween 40 oldattal, polietilénglikol 6000-et, inert 
vörös festékkel, valamint tartósítószerként < 0.1% nátrium-azidot tartalmaz. 
 
 
Enhancement Solution 
(Dúsító oldat) 

 
1 üveg, 250 mL 

 
+2–+8°C-on az üveg 
címkéjén található lejárati 
dátumig. 
Szobahőmérsékleten  
(+20–+25°C-on) a 
megengedett tárolási idő 
6 hónap. Óvja a közvetlen 
napfénytől. 

 
Használatra kész Dúsító oldat Triton® X-1002 oldattal, acetil-savval és kelátképzőkkel. 
 
 
Anti-hTSH Microtitration Strips 
(Anti-hTSH mikrotiter csíkok). 
10 x 8 x 12 cella, bevonva a 
hTSH molekula ß alegységén 
lévő specifikus antigénhely 
elleni antitesttel 
 

 
10 lemez 

 
+2–+8°C-on címkén 
található lejárati dátumig. 

 
Extra barcode labels 
for the plate 
(Külön vonalkód-címkék a 
lemez számára) 
 

 
3 db 

 
Megjegyzés: vonalkódok lot 
specifikusak. 

 
1 A Germall az ISP Investments, Inc. bejegyzett védjegye. 
2 A Triton a Union Carbide Chemicals & Plastics Technology bejegyzett védjegye. 
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Lot-specific 
quality control certificate 
(Sorozat függő 
minőség-ellenőrzési 
tanúsítvány) 
 

 
1 darab 

 
 

 
 
SZÜKSÉGES, DE A KITHEZ NEM MELLÉKELT ANYAGOK, ESZKÖZÖK 
 
A DELFIA Neonatal hTSH kit egy teljes, immundiagnosztikai reagensekből és 
készülékekből álló rendszer része. A DELFIA rendszerbe az alábbi alegységek tartoznak, 
melyek a Wallac Oy vagy a Perkin Elmer, Inc. cégtõl vagy a cég viszonteladóitól 
szerezhetõk be. 
 
1. Időbontást alkalmazó fluorométer, nyomtató és (opcionálisan) számítógép 
2. Automatikus mosó-korongeltávolító DELFIA Washer-Diskremove (termékszám  

1296-0010) vagy automata mosó DELFIA Platewash (termékszám 1296-026) 
3. Automata rázó – DELFIA Plateshake (termékszám 1296-003/004) 
4. 3.2 mm (1/8 hüvelyk) átmérőjű szűrőpapír-korongok lyukasztásra alkalmas lyukasztó 

(puncher) [pl. Wallac DBS lyukasztó (puncher) (termékszám: 1296-071), Panthera-
Puncher™ 9 (termékszám: 2081-0010), vagy kézi lyukasztó (puncher) (termékszám: 
10457593)] 

5. Pipetták a hígított tracer oldat adagolásához - Eppendorf Multipette (termékszám 
1296-014) 5 mL-es Combitip hegyekkel (termékszám 1296-016), vagy helyette 
DELFIA Plate Dispense DELFIA Dispense Unittal (termékszámok 1296-041 és  
1296-043) 

6. Pipetták a dúsító oldat adagolásához – Eppendorf Multipette (termékszám 1296-014) 
5 mL-es Combitip hegyekkel (termékszám 1296-016), vagy DELFIA Plate Dispense 
(termékszám 1296-041) 

 
A DELFIA rendszeren kívül a következők szükségesek: 
 
- mikroliteres mennyiség adagolására alkalmas precíziós pipetták és milliliteres 

mennyiség adagolására alkalmas pipetták 
- deionizált víz 
- az FDA által jóváhagyott szűrőpapírt alkalmazó mintakártyák 
 
 
MINTAVÉTEL ÉS -KEZELÉS 
 
A sarok megszúrásával kell vérmintát venni, közvetlenül szűrőpapírra. Lipémia (triglicerid 
 5000 mg/L) és icterus (bilirubin  20 mg/dL) nem zavarja a tesztet. A mintában található 
heterofil antitestek zavarhatják a tesztet. 
 

 
A Panthera-Puncher a PerkinElmer, Inc. védjegye. 
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Amennyiben a mintát nem közvetlenül a szűrőpapírra veszi le (nem a választandó 
módszer), akkor ne használjon EDTA-s vagy citrátos vérvételi csövet vagy kapillárist a 
vérvételhez, mivel ezek az antikoaguláns reagensek befolyásolják a tesztet az 
europiummal történő kelátképzés miatt. 
 
A neonatális szűrőprogramok eltérnek egymástól a hozzájuk szükséges minta típusa 
tekintetében. Az Egyesült Államokban a kb. 12.7 mm (½ inch) átmérőjű, sarokszúrással 
vett és szűrőpapírra cseppentett vércsepp az ajánlás. Az újszülöttől sarokszúrással, kb.  
2–6 nappal a születés után vesznek vért (15), de néhány szűrőprogram esetén az időpont 
és a minták száma eltérő lehet. A szűréshez a mintavétel megfelelő ideje és módja 
tekintetében tanulmányozza a helyi jogszabályokat. A mintavételi eszköznek eleget kell 
tennie a  nemzeti előírásoknak. A FDA által jóváhagyott szűrőpapír különböző tételei 
esetében eltéréseket találtak a szérummal való reakciókészség és a hTSH 
kimutathatósága tekintetében. Ezek azonban nem voltak olyan nagyságrendűek, hogy 
durva mennyiség-meghatározási hibát okozzanak (16,17). A szárított vérmintán alapuló 
módszer sikerének feltétele a megfelelő mintavétel, mintakezelés és -szállítás. A 
mintavételi technikát részletesen a CLSI LA4-A5-es (18) dokumentuma ismerteti. A fő 
szempontok a következők: 
 
- A bőrt tisztítsa meg alkoholos tamponnal, és hagyja megszáradni a levegőn. 
 
- Szúrja meg a csecsemő sarkát steril tűvel vagy sarok-incíziós eszközzel 1.0–2.0 mm 

mélyen. 2.0 mm-nél mélyebb szúrás kis újszülötteknél csontsérülést okozhat. 
 
- Törölje le az első vércseppet. Óvatosan érintse hozzá a szűrőpapírt egy nagy 

vércsepphez, és egy lépésben, az eljárást nem megszakítva várja meg, hogy 
megfelelő mennyiségű vér átitassa, és teljesen kitöltse a szűrőpapírra nyomtatott kört. 
Vizsgálja meg a szűrőpapír mindkét oldalát, és győződjön meg róla, hogy a vér átjárta 
és kitöltötte a papírt. A túlzott préselés, vagy a szúrás helyének nyomogatása a minta 
hemolízisét okozhatja, illetve szöveti folyadék keveredhet a mintához. Ne rétegezzen 
egymásra vércseppeket a mintavételi körben (ez rögösödét okoz). 

 
- Hagyja a vérmintát megszáradni a levegőn, vízszintes helyzetben, legalább 3 órán 

keresztül szobahőmérsékleten (+18–+25°C), közvetlen fénytől védve. Ne melegítse, 
és ne helyezze egymásra a mintákat, mialatt száradnak. 

 
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a mintavételi kártyán szerepelnek a szükséges 

információk. A mintavételi eszközön minimálisan szükséges előre nyomtatott 
információk a következők: 

 
- vezetéknév (és keresztnév, ha rendelkezésre áll), nem, születési dátum 

(választható: születési időpont), születési súly és az újszülött kora (jelölje, ha 
< 24 h), és a betegazonosító szám 

- az anya vezeték- és keresztneve 
- a mintavétel dátuma (választható: a mintavétel időpontja) 
- a vizsgálatot kérő neve és címe (választható: szülészeti intézmény) 
- az orvos (egészségügyi szolgáltató) neve és telefonszáma  
- az újszülött szűrőprogram neve és a cím 
- minden kártyának tartalmaznia kell egy egyedi sorszámot és lejárati dátumot 
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- Mielőtt a mintákat tartályba teszi a szállításhoz, a mintavételi kártyákon lévő beszáradt 
vércseppeket fizikailag el kell egymástól választani, vagy a kártyákon lévő 
vércseppektől 180°-ban el kell forgatni a halomban közvetlenül alatta és felette 
található kártyát. A vércseppeket egy ráhajtható fedőréteggel is meg lehet védeni, 
vagy úgy, hogy a minták közé pergaminpapírt helyezünk. 

 
- A minták csomagolása és szállítása során tartsa be a helyi postai és szállítási 

előírásokat. A mintákat nem szabad légmentesen lezárt tartályokba helyezni (pl. 
műanyag vagy fólia tasakok). Ha szükséges, elegendő páramentesítő tasakot is kell 
mellé tenni. A nedvesség és a pára károsítja a beszáradt vércseppmintákat. 

 
- Szállítsa, vagy postázza a laboratóriumba a mintákat a mintavétel után 24 órán belül, 

hacsak a szűrést végző laboratórium másképp nem kéri. 
 
A szűrést végző laboratóriumok kérhetik további információk feltüntetését is a kártyán, pl. 
hogy a csecsemő koraszülött vagy túlhordott volt-e, és ha igen, mennyivel, hogy ikerszülés 
volt-e, információk a táplálásról, antibiotikumok esetleges alkalmazásáról, és hogy történt-
e vérátömlesztés. A mintavételi eszközön minimálisan feltüntetendő információkon kívül 
kért adatok tekintetében tanulmányozza a helyi jogszabályokat és az intézmények 
eljárásrendjét. 
 
A TSH beszáradt vérmintában legalább 1 hónapig bizonyult stabilnak szobahőmérsékleten 
(19,20,21). Amennyiben +4°C-on, páramentesítővel tárolják, akkor legalább egy évig nem 
bomlik le a TSH (22). 
 
 
FIGYELMEZTETÉS 
 
In vitro diagnosztikai használatra. 
 
Ezt a kitet kizárólag megfelelően képzett személy használhatja. 
 
Ez a kit emberi vér összetevőiből készült reagenseket tartalmaz. A forrásanyagokat 
immunkémiai úton tesztelték hepatitis B surface (felszíni) antigénre, illetve anti-hepatitis C 
és anti-HIV 1 és 2 antitestekre, és negatív eredményt kaptak. Ennek ellenére minden 
ajánlott óvintézkedést be kell tartani a vérkészítmények kezelésével kapcsolatban. 
Tanulmányozza az U.S. Department of Health and Human Services "Biosafety in 
Microbiological and Biomedical Laboratories" című kiadványát, valamint kövesse a helyi és 
nemzeti szabályokat. 
 
Minden, betegtől származó mintát potenciálisan fertőzőnek kell tekinteni. 
 
A reagensek tartósítószerként nátrium-azidot (NaN3) tartalmaznak. A nátrium-azid 
reakcióba léphet a réz és ólom vezetékekkel, és fokozottan robbanásveszélyes fém-
azidok képződhetnek. Kiürítéskor, az azid lerakódás elkerülése érdekében, bő vízzel 
öblítse le a felületeket. 
 
A mosókoncentrátum Germall® II-t tartalmaz és allergiás bőrreakciót válthat ki. 
 
Viseljen megfelelő védőruházatot, kesztyűt és szemvédőt. Baleset esetén öblítse le 
azonnal bő vízzel és forduljon orvoshoz. 
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A hulladékanyagok kidobásánál vegye figyelembe a helyi szabályozást. 
 
 
A TESZT VÉGREHAJTÁSA 
 
Minden mérést duplán kell végrehajtani mind a standardok, mind a kontrollok. Standard 
görbét kell készíteni minden lemezhez. Az ismeretlenek vizsgálatát külön 
meghatározásként lehet végezni. Használat előtt minden reagensnek és mintának 
szobahőmérsékletűnek kell lennie (+20–+25°C). 
 
1. A reagensek előkészítése Beoldás utáni stabilitás 
 

Mosó oldat 2 hét +2–+25°C-on zárt edényben. 
 
Öntsön 100 mL-t a mosó koncentrátumból egy tiszta tartályba, és hígítsa fel 2400 mL 
deionizált víz hozzáadásával. 
 
 
Anti-hTSH-Eu tracer Használat előtt, egy órán belül 

készítse el. 
 
Ezt az oldatot kell a kívánt koncentrációra hígítani (lásd a táblázatot). 
 
Fontos: A nem azonnali használatra szánt tracer törzsoldat és a Neo hTSH teszt 
puffer nem keveredhet. 
 
A tracer munkaoldat elkészítéséhez ajánlatos eldobható műanyag edényt használni. 
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Az Anti-hTSH-Eu tracer törzsoldatának hígítása: 
 
A higított traceroldat elkészítése 
 
A lemezek és 
csíkok száma 

A tracer 
törzsoldat 
térfogata 

A Neo 
hTSH teszt 
puffer 
térfogata 

 A lemezek és 
csíkok száma 

A tracer 
törzsoldat 
térfogata 

A Neo 
hTSH teszt 
puffer 
térfogata 

Lemez Csík (µL) (mL) Lemez Csík (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. Helyezze a keretbe a szükséges számú mikrotiter csíkot. 
 

Megjegyzés: A fóliát csak három oldalánál nyissa ki, és hajtsa oldalra úgy, hogy a 
lemezre vonatkozó tudnivalók a csomagoláson maradjanak. A maradék csíkokat tegye 
vissza a csomagolásba és nyomja vissza a fólia fedelét olyan szorosan, ahogy csak 
lehet. A nedvességszívót ne vegye ki a csomagolásból. A maradék csíkokat 
újrazárható műanyag zsákokban is tárolhatja nedvességszívó mellett. 

 
3. Lyukassza ki a szűrőpapírkorongokat a cellákba az automatikus vagy kézi lyukasztó 

használatával. A korongok átmérője kb. 3.2 mm (1/8 inch) legyen. Minden cellába 
csak egy korongot kell adni. A következő plate-map csak egy minta. Minden 
laboratórium eldöntheti a számára legjobb kontroll és minta poziciókat. 

 

 
 
4. Mérjen ki minden cellába 200 µL hígított Anti-hTSH-Eu tracer oldatot az 

ajánlott Eppendorf Multipette (az első aliquot eldobása után) vagy a 
DELFIA Dispense Unit használatával. A pipetta hegyével történő áthordást 
megelőzendő, a pipetta hegyét kicsivel a cella teteje fölé tartsa, és úgy 
ürítse ki a tartalmát, hogy nem érinti meg a műanyag csíkot, illetve a 
folyadékfelszínt. 

 
5. Rázza a keretet gyorsan 10 percig a DELFIA Plateshake-en használatával, és 

inkubálja a keretet szobahőmérsékleten, 4 órán át lassú rázással. Az inkubálás akkor 
kezdődik, amikor az utolsó keret is elkészült, és a 10 perces rázás megtörtént. 
Alternatív megoldásként, 10 percig tartó gyors rázás után takarja le a lemezt, és 
inkubálja egy éjszakán át, rázás nélkül a hűtőszekrényben (+2–+8°C), majd inkubálja 
további 1 órán át lassú rázással szobahőmérsékleten. 

 
MEGJEGYZÉS: Az inkubáció előtti gyors rázás biztosítja a vérkomponensek teljes 
kivonását a szűrőpapírkorongokról. 

 
6. Az inkubálási lépés után távolítsa el az oldatot és a szűrőpapírkorongokat a cellákból 

a DELFIA Washer-Diskremove 32-es programjának használatával. 
 

Alternatív megoldásként, távolítsa el az oldatot és a szűrőpapírkorongokat a 
korongeltávolító DELFIA Disk Remove használatával vagy egy szívócsővéggel, pl. egy 
megfelelő vákuumforráshoz csatlakoztatott Pasteur-pipettával. Mosson le minden 
lemezt a DELFIA Platewash 32-es programjának használatával (wash). 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Csík 

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. 
Ism 

2. 
Ism    

A 

B 

C 
stb. 

Std 
C 

3. 
Ism 

stb.  

Std 
A 
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7. Mérjen ki 200 µL dúsító oldatot közvetlenül az üvegből a cellákba az ajánlott 
Eppendorf Multipette (miután a Combitip hegyet egyszer átöblítette dúsító oldattal) 
vagy a DELFIA Dispense Unit használatával. Töltse újra a Combitip-et, és dobja el az 
első aliquotot. Ne érjen hozzá a cellák széléhez, illetve a cellák tartalmához. 

 
8. Rázassa a keretet lassan 5 percig. Amennyiben az oldat párolgása meg van 

akadályozva, a fluoreszcencia órákon át stabil marad. A leolvasást ajánlott 1 órán 
belül elvégezni, mivel ritkán az idő múltával külső tényezők hatására a jel erőssége 
csökkenhet. 

 
9. Győződjön meg arról, hogy minden csík biztonságosan ül a keretben, és az időbontást 

alkalmazó fluorométerrel mérje meg a fluoreszcenciát. 
 

Az 1232-es vagy 1234-es fluorométer használata esetén az automatikus méréshez és 
eredményszámításhoz válassza a 32-es kit programot (szérumkoncentrációk) vagy a  
12-es programot (vérkoncentrációk), vagy a MultiCalc 3 "32 NTSHS" protokollt 
(szérumkoncentrációk) vagy a "12 NTSH" protokollt (vérkoncentrációk). 
 
Ha a VICTOR™ 2 D használja, indítsa el a mérést a Start Wizard használatával, 
válassza a "NTSHS" (szérumkoncentrációk) vagy az "NTSH" (vérkoncentrációk) 
beállítást a Protocols/Kits (Protokollok/Kitek) "Neonatal USA" vagy "Neonatal Europe" 
panelről, és adja meg a lemezek és minták számát. 
 
Ellenőrizze a 32-es program (szérumkoncentrációk) vagy 12-es program 
(vérkoncentrációk) paramétercsoportját, illetve a "32 NTSHS" (szérumkoncentrációk) 
vagy a "12 NTSH" (vérkoncentrációk) MultiCalc protokollját. Ha változtatja az 
ismeretlenek ismétlésszámát akkor kérjük a protokolt is ennek megfelelően 
megváltoztatni (lásd paraméterek szerkesztése pontot a fluorométer vagy a MultiCalc 
kézikönyvében). 

 

 
3 A Multicalc a PerkinElmer, Inc. bejegyzett védjegye. 
A VICTOR a PerkinElmer, Inc. védjegye. 
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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 
  

(Győződjön meg arról, hogy a hTSH standard 
koncentrációja megegyezik a sorozathoz tartozó 
minőség-ellenőrzési tanúsítványban megadott 
koncentrációval. Amennyiben nem, adja meg az új 
koncentráció értékét.) 

 
 

Készítsen új paramétercsoportot, ha a kontrollok és a vizsgálati minták vizsgálata 
duplikátumban történik. 

 
 
ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ MEGJEGYZÉSEK 
 
1. A DELFIA kit sikeres alkalmazásához feltétlenül szükséges ennek a használati 

útmutatónak a teljes mértékben való megértése. A kithez mellékelt reagenseket egy 
egységként kell kezelni. Ne keverje össze a különböző sorozatszámú, azonos 
reagenseket. A kit címkéjén szereplő lejárati időn túl a reagenseket ne használja fel. 

 
2. Bármilyen eltérés az eljáráshoz képest  befolyásolhatja az eredményt. 
 
3. A mintakészítés előtt a reagenseket hagyja szobahőmérsékletűre melegedni  

(+20–+25°C). 
 
4. Amikor a csíkokat mossa, győződjön meg arról, hogy minden cella az 

ábrán látható módon színültig tele van. A csíkok mosása után győződjön 
meg arról, hogy minden cella száraz. Ha maradt némi nedvesség, fordítsa 
fel a lemezt, és óvatosan ütögesse egy nedvszívó papírhoz. 

 
A mosókészülék tisztításának és karbantartásának leírását megtalálja a DELFIA 
Platewash használati útmutatójában. 
 

5. Az europium szennyeződésének, valamint a túlzottan fluoreszkáló háttér létrejöttének 
elkerülése végett rendkívül pontosan és figyelmesen kell pipettázni és a mosást 
elvégezni. Ezért rendkívül fontos, hogy a DELFIA rendszerhez szállított pipettákat 
csak a rendeltetésüknek megfelelően használják. 
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A dúsító oldatot kizárólag az ajánlott Eppendorf Multipette-el szabad adagolni, miután 
a Combitip-et a használati útmutatónak megfelelően először dúsító folyadékkal 
átmosták. Ugyanazt a Combitip-et más reagensek pipettázásához nem szabad 
használni. Használat után az Eppendorf Multipette-et a rajta lévő Combitip-pel együtt 
helyezze a pipettatartó állványra. 
 
Ha a DELFIA Plate Dispense és a DELFIA Dispense Unit rendszert használja, 
kövesse a használati útmutatóban leírtakat. 

 
 
AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA 
 
A DELFIA rendszer az adatok feldolgozását végző programokat is magában foglalja, 
amelyek lehetővé teszik az eredmények standard görbeként, a minták koncentrációjaként 
stb. való kinyomtatását (a részletes információkat lásd a Fluorométer készülék vagy a 
MultiCalc kézikönyvében). 
 
Kalibráció 
 
Teljes standard görbét kell készíteni minden lemezen. 
 
 
Minőség-ellenőrzés 
 
Kontroll mintákat mindig kell használni az eredmények napi érvényességének biztosítása 
érdekében. A kontrollméréseket a mintákkal azonos módon kell végrehajtani. A kit két 
különböző szintű kontrollt tartalmaz. Ezeket a kontrollokat minden tesztben futtatni kell. 
Amennyiben a teszt több lemezbõl áll, a kontrollokat minden lemezre fel kell tenni. Minden 
laboratóriumnak meg kell állapítania a maga átlagértékét és referencia-tartományát. A 
megállapított átlagértéknek a minőségellenőrzési tanúsítványban meghatározotthoz 
képest ± 20%-on belül kell lennie. A laboratóriumoknak javasolt különböző szintű saját 
kontrollokat is meghatározni a kitekben lévőkön túl is. A minta eredményét csak akkor 
szabad leletben közölni, ha a teszt kontroll eredményei megfelelnek a laboratóriumban 
megállapított elfogadhatósági kritériumoknak (23). Kérem ellenőrizze a vonatkozó helyi és 
nemzeti  előírásoknak való megfelelőséget. 
 
Ezenkívül ajánlott a külső minőség-ellenőrzési rendszerekben is részt venni. 
 
 
AZ ELJÁRÁS KORLÁTAI 
 
A többi in vitro szűrési módszerhez hasonlóan, a DELFIA Neonatal hTSH vércsepp 
immunoassay használatával kapott adatokat is csak segítségként szabad felhasználni a 
egyéb bevált orvosi eljárásokhoz, az eredmények pedig a klinikus számára rendelkezésre 
álló egyéb klinikai adatokkal összefüggésben értelmezendők. 
 
A rendellenes analitikai teszteredményeket okozó ismert körülmények a következők: 
- a mintakorong nem egyenletesen telített vérrel 
- a mintakorong a vércsepp széléhez túl közel van kivágva 
- rosszul levett és helytelenül szárított minta 
- ki nem oldódott vércsepp a minta hőhatás vagy nedvesség okozta degenerációja miatt 
- a vércseppes szűrőpapír ürülékanyaggal történő szennyeződése 
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EDTA-s vagy citrátos vérből származó mintát nem szabad felvinni a szűrőpapírra az 
európiumra gyakorolt kelátképző hatás miatt. 
 
A mintában található heterofil antitestek zavarhatják a tesztet. 
 
Lásd még "AZ ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ MEGJEGYZÉSEK" részt. 
 
 
VÁRT ÉRTÉKEK4 ÉS AZ EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 
 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a fejezetben feltüntetett értékek csupán 
irányadóak, és minden laboratóriumnak meg kell határoznia saját referenciaértékeit. 
 
A kongenitális hypothyreosis diagnózisában segédeszközként alkalmazott szárított 
vércseppekből történő hTSH mérés küszöbérték alkalmazásán alapul, amely elkülöníti az 
euthyreoid és hypothyreoid újszülötteket. 
 
1342 vércseppmintát vizsgáltak meg a DELFIA Neonatal hTSH kit egyéjszakás 
eljárásával. A hTSH koncentráció  2–12.7 µU/mL között volt a vérben ( 4.4–27.9 µU/mL 
a szérumban). A gyakorisági megoszlást a következő ábra mutatja. 

 
 
 

 
4 A vizsgálatot a Wallac Oy, Turku, Finnország cégnél végezték el. 
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Ezen eredmények, valamint az American Academy of Pediatrics/American Thyroid 
Association (Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia/Amerikai Thyroid Egyesület) által 
publikált (15) ajánlások alapján az eredmények kiértékelése a következőképpen foglalható 
össze: 
 
 

µU/mL vér µU/mL szérum 

Normális  < 9  < 20 
Határérték  9–18  20–40 
Hypothyreoid  > 18  > 40 
 
 
Ezek az értékek az újszülöttek sarkából, 2–6 nappal a születés után levett szárított 
vérminták esetén érvényesek. 
 
A határérték és hypothyreoid hTSH értékekkel rendelkező betegeket azonnal vissza kell 
hívni megerősítő vizsgálatokra. 
 
Meg kell jegyezni azonban, hogy a szárított vércseppek hTSH küszöbértékei eltérhetnek a 
különböző teszteknél és különböző populációkban. Javasolt ezért, hogy minden 
laboratórium állapítsa meg a saját referenciatartományát és a küszöbértékeit reprezentatív 
mintapopuláció vizsgálatával. 
 
Bizonyos körülmények között valódi kongenitális hypothyreosis nélkül előforduló 
emelkedett hTSH értékekről számoltak be (15,24): 
 
- átmeneti újszülöttkori hypothyreosis fordulhat elő jódhiányos területeken 

újszülöttekben. Ez az állapot koraszülöttekben általában súlyosabb. 
 
-  átmeneti jóindulatú hyperthyreotropinaemia jelenhet meg újszülöttekben intrauterin 

drogexpozícióra, intrauterin jódexpozícióra vagy golyvaendémiás területeken 
intrauterin jódhiányra adott válaszreakcióként. 

 
Újszülöttekben kis gyakorisággal (1:100 000) előfordult normális hTSH koncentráció 
bizonyított kongenitális hypothyreosis mellett (15,24). Ezekben a csecsemőkben a hTSH 
értékek az élet első néhány hetében emelkednek a kongenitális hypothyreosisra jellemző 
értékekre. 
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ANALITIKAI TELJESÍTŐKÉPESSÉGI JELLEMZŐK 
 
Alább látható a DELFIA Neonatal hTSH teszttel (egyéjszakás + 1 órás inkubálás) kapott 
tipikus standard görbe. 
 

 
 
Pontosság5: A DELFIA Neonatal hTSH teszt varianciáját vércseppminta sorozattal 
határozták meg 18 futtatás során, 8 ismétléssel (lemezenként 4 ismétlés). A variációs 
együtthatók kiszámítása a varianciaanalízis módszerén alapult: 
 
4 órás eljárás 
 

Minta 
Teljes középérték 

µU/mL Próbán belüli 
variancia (%CV) 

Próbák közti 
variancia (%CV) 

Összes variancia 
(%CV) 

vér szérum 
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 

 
 
Egyéjszakás eljárás 
 

Minta 
Teljes középérték 

µU/mL Próbán belüli 
variancia (%CV) 

Próbák közti 
variancia (%CV) 

Összes variancia 
(%CV) 

vér szérum 
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 A vizsgálatot a Wallac Oy, Turku, Finnország cégnél végezték el. 
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Analitikai érzékenység6: A DELFIA Neonatal hTSH teszt analitikai érzékenysége 
általában jobb, mint 2 µU/mL vér (4.4 µU/mL szérum), ha az analitikai szenzitivitást azon 
értékként határozzuk meg, amely 2-szeres szórásnyi értékkel van az 1 µU/mL vér 
(2.2 µU/mL szérum) standard mérési értékének átlaga felett (középérték + 2 SD). 
 
 
Keresztreakció7: A DELFIA Neonatal hTSH teszt során a más hormonokkal létrejövő 
keresztreakciókat a következő táblázat mutatja be: 
 

Hormon 
Hozzáadott 
koncentráció 

Mért látszólagos hTSH koncentráció 

µU/mL vér µU/mL szérum 
hLH 250 U/L < 2 < 4.4 
hFSH 250 U/L < 2 < 4.4 
hCG 100000 U/L < 2 < 4.4 

 
 
Módszerek összehasonlítása8: 1342 vércseppmintát vizsgáltak meg az A032-310 
DELFIA Neonatal hTSH kittel és az 1244-032 DELFIA Neonatal hTSH kittel (egyéjszakás 
eljárás). A gyakorisági megoszlásokat a következő ábra mutatja: 
 

 
 
 

 
6 A vizsgálatot a Wallac Oy, Turku, Finnország cégnél végezték el. 
7 mint fent 
8 mint fent 
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Az ajánlott küszöbértékeket alkalmazva ezeken a mintákon, a következő megoszlást 
találták: 
 

DELFIA kitek 
Normális 

< 9 µU/mL vér 
(< 20 µU/mL szérum) 

Határérték 
9 - 18 µU/mL vér 

(20 - 40 µU/mL szérum) 

Hypothyreoid 
> 18 µU/mL vér 

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

1325 17 0 

1244-032 
Neonatal hTSH 

1313 29 0 

 
 
Korreláció9: 
 
A032-310 DELFIA Neonatal hTSH 4-órás inkubációs eljárás az egyéjszakás inkubációs 
eljárással szemben 
 
Összehasonlították az A032-310 DELFIA Neonatal hTSH kit 4-órás inkubációs eljárását 
(y) az A032-310 DELFIA Neonatal hTSH kit egyéjszakás inkubációs eljárásával (x) 
vércseppminták és sorozatminták felhasználásával a 2.0–221 µU/mL vér tartományban 
(4.4–491 µU/mL szérum). A kapott korrelációs értékek a következők: 
 
 y = 0.979x + 0.05;   r = 0.985;   (n = 170) 
 
 
A032-310 DELFIA Neonatal hTSH és B032-312 AutoDELFIA Neonatal hTSH 
 
Összehasonlították az A032-310 DELFIA Neonatal hTSH kit egyéjszakás inkubációs 
eljárását (y) a B032-312 AutoDELFIA Neonatal hTSH kitjével (x) vércseppminták és 
sorozatminták felhasználásával a 2.1–205 µU/mL vér tartományban (4.7–455 µU/mL 
szérum). A kapott korrelációs értékek a következők: 
 
 y = 0.966x + 0.21;   r = 0.991;   (n = 175) 
 
 

 
9 A vizsgálatot a Wallac Oy, Turku, Finnország cégnél végezték el. 
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1342 vércseppmintát vizsgáltak meg az B032-312 AutoDELFIA Neonatal hTSH kittel és az 
A032-310 DELFIA Neonatal hTSH kittel egyéjszakás inkubációs eljárásával. A gyakorisági 
megoszlásokat a következő ábra mutatja: 
 

 
 
GARANCIAVÁLLALÁS 
 
Az itt bemutatott teljesítőképességi jellemzőket a teszt előírásszerű elvégzésével kaptuk. 
Az eljárás minden, a gyártó által nem ajánlott változtatása vagy módosítása hatással lehet 
a mérési eredményekre, így ez esetben a Wallac Oy és társvállalatai kizárnak minden 
kifejezett, vélelmezett vagy kötelező garanciavállalást, beleértve az eladhatóságra és az 
adott célra való alkalmazhatóságra vonatkozó vélelmezett garanciát is. 
 
A Wallac Oy, a társvállalatai és a hivatalos viszonteladói ebben az esetben nem vállalnak 
felelősséget semmilyen közvetett vagy következményes kárért. 
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DELFIA® Neonatal hTSH kit 
Protokoll-összefoglaló lap 

 

Tracer hígítása 
(lásd táblázat)  

Csíkok 
Tracer 

törzsoldat (µL) 
Puffer (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 

Vágjon ki standardokat, 
kontrollokat és 
ismeretleneket 

 
 

Tracer oldat kimérése 
 

200 µL 

Inkubálás 

 10 perc gyors rázás + 
4 óra lassú rázás RT-vel 

VAGY 
10 perc gyors rázás + 

egy éjszaka +2–+8°C között+ 
1 óra lassú rázás RT-vel 

Távolítsa el a 
korongokat, és mossa le 

 
Program 32 (x 6) 

Dúsítás 
 

200 µL, 
5 perc lassú rázás 

Leolvasás 
 KIT 32 

(A minőség-ellenőrzési tanúsítvány 
alapján ellenőrizze a koncentrációt) 

 
A DELFIA a PerkinElmer, Inc. bejegyzett védjegye. 

 


