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DELFIA®
 Neonatal hTSH kit 

 
 
PRZEZNACZENIE 
 
Niniejszy zestaw przeznaczony jest do ilościowego oznaczania ludzkiego hormonu 
tyreotropowego (hTSH) w suchych próbkach krwi na bibule filtracyjnej, do celów badań 
przesiewowych wykrywających wrodzoną (neonatalną) niedoczynność tarczycy 
u noworodków. 
 
 
KRÓTKI OPIS I WYJAŚNIENIE TESTU 
 
Ludzka tyreotropina (hormon tyreotropowy) jest hormonem glikoproteinowym 
wytwarzanym i wydzielanym przez przedni płat przysadki. Pobudza ona wytwarzanie 
hormonów tyreotropowych przez tarczycę. Podstawową funkcją hTSH jest regulowanie 
wytwarzania i wydzielania głównych hormonów tarczycy, tyroksyny (T4) i 3,3,5'-
trijodotyroniny (T3). Poziom hTSH jest regulowany przez równowagę dwóch głównych 
przeciwstawnych czynników. Pierwszym jest wpływ hormonu pobudzającego uwalnianie 
hTSH (TRH), trójpeptydu wytwarzanego przez podwzgórze, działającego na tyreotropinę, 
pobudzając wytwarzanie i wydzielanie hTSH. Drugim czynnikiem są hormony tarczycy 
wpływające na obniżenie poziomu odpowiedzi tyreotropiny w odniesieniu do TRH (1,2). 
 
Wczesny rozwój tarczycy u płodu wydaje się być niezależny od przysadki. Wydzielanie 
hTSH przez przysadkę nie zaczyna się przed końcem pierwszego trymestru ciąży, po 
którym wydzielanie hTSH gwałtownie się zwiększa i osiąga poziom wyższy niż u matki. 
Hormony hTSH i hormony tarczycy nie są przekazywane przez łożysko. W konsekwencji 
działanie przysadki i tarczycy płodu jest niezależne od matki (3). 
 
Natychmiast po urodzeniu w krwi noworodka zauważalne jest gwałtowne zwiększenie 
stężenia hTSH – nazywane jest gwałtownym wzrostem hTSH. Stężenie stabilizuje się na 
niższym poziomie kilka dni po porodzie, jeśli tarczyca dziecka funkcjonuje prawidłowo 
(4,5,6). 
 
Zwiększone stężenie hTSH w krwi dziecka jest najwcześniejszą laboratoryjną oznaką 
pierwotnej niedoczynności tarczycy. Z powodu wysokiej specyficzności i czułości badanie 
hTSH jest wybierane do badań przesiewowych w kierunku niedoczynności tarczycy 
u noworodków. Ponieważ diagnoza kliniczna jest trudna do ustalenia, a opisany stan 
wymaga wczesnej opieki medycznej, w wielu krajach wdrożono programy badań 
przesiewowych w kierunku niedoczynności tarczycy na dużą skalę (7,8). 
 
 

 
DELFIA jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy PerkinElmer, Inc. 
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ZASADY WYKONANIA TESTU 
 
Test DELFIA® Neonatal hTSH jest dwumiejscowym testem fluoroimmunometrycznym fazy 
stałej, opartym na bezpośredniej technice typu „sandwich”, w którym dwa przeciwciała 
monoklonalne (mysie) są skierowane przeciwko dwóm odrębnym determinantom 
antygenowym na cząsteczce hTSH. Standardy, kontrole i próbki testowe zawierające 
hTSH poddaje się w buforze testowym jednocześnie reakcji z immobilizowanymi 
przeciwciałami monoklonalnymi skierowanymi przeciwko swoistemu miejscu 
antygenowemu na podjednostce ß hTSH i z wyznakowanymi europem przeciwciałami 
znajdującymi się częściowo na podjednostce ß, a częściowo na podjednostce  
i skierowanymi przeciwko innemu miejscu antygenowemu. Bufor testowy wymywa hTSH 
z suchych próbek krwi na krążkach bibuły filtracyjnej. Całe oznaczanie wymaga tylko 
jednego etapu inkubacji. 
 
Roztwór wzmacniający powoduje dysocjację jonów europu z wyznakowanego przeciwciała 
do roztworu, gdzie tworzą one wysokofluorescencyjne chelaty ze składnikami roztworu 
wzmacniającego. Następnie mierzy się fluorescencję w poszczególnych studzienkach. 
Fluorescencja każdej z próbek jest proporcjonalna do stężenia hTSH w tej próbce 
(9,10,11,12,13,14). 
 

 
 
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 
 
Każdy zestaw DELFIA Neonatal hTSH zawiera odczynniki wystarczające do 
przeprowadzenia 960 testów. 
 
Data ważności nieotwartego zestawu jest umieszczona na etykiecie zewnętrznej. 
Przechowywać w temperaturze +2–+8°C. 
 

 
DELFIA jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy PerkinElmer, Inc. 

Faza stała  
anty-ß hTSH IgG 

Cząsteczka 
hTSH 

Wyznakowana 
Eu anty-hTSH 
IgG 

Inkubacja 

Roztwór 
wzmacniający 

Pomiar 
fluorescencji 

 
 

  

ß 
ß 

ß ß 
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Po otwarciu, składniki zestawu zachowują stabilność przez okres do dwóch tygodni, przy 
stosowaniu ich zgodnie z opisem w rozdziale "PROCEDURA TESTU". 
 
 
Odczynniki 
 
Składnik Ilość Termin ważności i warunki 

przechowywania 
 
hTSH Standards  
(Standardy hTSH) 
(wartości przybliżone) 
 

 
1 karta z bibułami 
filtracyjnymi (Whatman, 
nr 903) zawierająca 
5 zestawów suchych 
próbek krwi 

 
Przechowywać w 
oryginalnej torebce, w 
lodówce. Chronić przed 
światłem i wilgocią. Stabilne 
w temp. +2–+8°C, do 
upływu terminu ważności 
podanego na etykiecie. 

A 1 µU/mL krwi 
B 10 µU/mL krwi 
C 25 µU/mL krwi 
D 50 µU/mL krwi Dokładne wartości stężeń hTSH znajdują się na 

certyfikacie kontroli jakości, odrębnym dla każdej serii, 
dołączonym do zestawu. 
 

E 100 µU/mL krwi 
F 250 µU/mL krwi 

 
Controls  
(Kontrole) 
(wartości przybliżone) 
 

 
1 karta z bibułami 
filtracyjnymi (Whatman, 
nr 903) zawierająca 
5 zestawów suchych 
próbek krwi 

 
Przechowywać w 
oryginalnej torebce, w 
lodówce. Chronić przed 
światłem i wilgocią. Stabilne 
w temp. +2–+8°C, do 
upływu terminu ważności 
podanego na etykiecie. 

C1 15 µU/mL krwi 
C2 60 µU/mL krwi 

  
Zmierzone przez producenta wartości dla zestawów 
kontroli podane są na przypisanym do serii certyfikacie 
kontroli jakości dostarczanym wraz z zestawem. Każde 
laboratorium powinno samodzielnie określić wartość 
średnią i akceptowalny zakres. 
 

Standardy i kontrole przygotowane zostały z krwi ludzkiej o hematokrycie 50–55% 
i skalibrowane w stosunku do kątem ludzkiego hormonu stymulującego tarczycę dla testu 
immunologicznego, 3. międzynarodowego wzorca, kod NIBSC: 81/565. Wartości 
surowicy dla hTSH podane w niniejszym dokumencie zakładają wartość hematokrytu na 
poziomie 55%. 
 
Współczynnik konwersji: 1 µU/mL krwi = 2.22 µU/mL surowicy (zakładając hematokryt 
55%) 
 
Wyniki otrzymane przy użyciu zestawu odpowiadają trzeciemu ISNS-RPNS. Konwersja 
nie jest wymagana. 
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Składnik Ilość Termin ważności i warunki 

przechowywania 
 
Anti-hTSH-Eu tracer 
stock solution  
(Znacznik anty-hTSH-Eu 
roztwór podstawowy)  
(~ 20 µg/mL)  
(mysi monoklonalny) 

 
1 fiolka, 1.5 mL 

 
+2–+8°C, do upływu terminu 
ważności podanego na 
etykiecie fiolki. 

 
Znacznik znajduje się w roztworze soli buforowanej Tris-HCl (pH 7.8) z albuminą 
surowicy bydlęcej, mysią IgG, i z dodatkiem < 0.1% azydku sodu jako środka 
konserwującego. 
 
 
Wash Concentrate  
(Koncentrat płuczący) 

 
1 butelka, 250 mL 

 
+2–+8°C, do upływu terminu 
ważności podanego na 
etykiecie butelki. 

 
25-krotne stężenie roztworu soli buforowanej Tris-HCl (pH 7.8) z dodatkiem Tween 20. 
Zawiera Germall® II1 jako środek konserwujący. 
 
UWAGA (Koncentrat płuczący zawiera Germall® II): może powodować reakcję 
alergiczną skóry. 
 
 
Neo hTSH Assay Buffer  
(Bufor testowy Neo hTSH) 

 
1 butelka, 250 mL 

 
+2–+8°C, do upływu terminu 
ważności podanego na 
etykiecie butelki. 

 
Gotowy do użycia roztwór soli buforowanej Tris-HCl (pH 7.8) z albuminą surowicy 
bydlęcej, bydlęcą globuliną, Tween 40, glikolem polietylenowym 6000, obojętnym 
barwnikiem czerwonym i z dodatkiem < 0.1% azydku sodu jako środka konserwującego. 
 
 
Enhancement Solution  
(Roztwór wzmacniający) 

 
1 butelka, 250 mL 

 
+2–+8°C, do upływu terminu 
ważności podanego na 
etykiecie butelki. Czas 
przechowywania 6 miesięcy 
w temperaturze pokojowej 
(+20–+25°C). Unikać 
bezpośredniej ekspozycji na 
światło słoneczne. 

 
Gotowy do użycia roztwór wzmacniający z Triton® X-100 2 , kwasem octowym i 
chelatorami. 
 

 
1 Germall jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy ISP Investments Inc. 
2 Triton jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Union Carbide Chemicals & Plastics Technology. 
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Składnik Ilość Termin ważności i warunki 

przechowywania 
 
Anti-hTSH Microtitration Strips. 
(Paski mikropłytki z anty-hTSH.) 
10 x 8 x 12 studzienek 
opłaszczonych przeciwciałami 
skierowanymi przeciwko 
swoistemu miejscu na 
podjednostce ß cząsteczki 
hTSH. 
 

 
10 płytek 

 
+2 – +8°C, do upływu 
terminu ważności podanego 
na etykiecie. 

 
Extra barcode labels 
for the plate 
(Dodatkowe etykiety z kodem 
paskowym na płytkę) 
 

 
3 sztuki 

 
Uwaga: kody paskowe są  
odrębne dla każdej serii. 

 
Lot-specific 
quality control certificate 
(Certyfikat kontroli 
jakości dla danej serii) 
 

 
1 sztuka 

 
 

 
 
MATERIAŁY NIEZBĘDNE LECZ NIEDOSTARCZANE WRAZ Z ZESTAWEM 
 
Zestaw DELFIA Neonatal hTSH jest częścią kompletnego systemu odczynników 
immunodiagnostycznych i aparatury. System DELFIA wymaga następujących elementów 
dostarczanych przez firmę Wallac Oy lub PerkinElmer, Inc. i ich dystrybutorów. 
 
1. Fluorymetr mierzący fluorescencję opóźnioną w czasie, drukarka i (opcjonalnie) 

komputer 
2. Automat DELFIA Washer-Diskremove (nr prod. 1296-0010) lub automatyczna myjka - 

DELFIA Platewash (nr prod. 1296-026) 
3. Automatyczna wytrząsarka - DELFIA Plateshake (nr prod. 1296-003/004) 
4. Wycinarka umożliwiająca wycinanie krążków z bibuły filtracyjnej o średnicy 3.2 mm 

(1/8 cala) [np. Wallac DBS Puncher (nr prod. 1296-071), Panthera-Puncher™ 9 
(nr prod. 2081-0010) lub wycinarka ręczna (nr prod. 10457593)] 

5. Pipeta do dozowania rozcieńczonego roztworu wskaźnika - Eppendorf Multipette (nr 
prod. 1296-014) z końcówkami Combitips 5 mL (nr prod. 1296-016) lub ewentualnie 
aparat DELFIA Plate Dispense z jednostką DELFIA Dispense Unit (nr prod. 1296-041 i 
1296-043) 

6. Pipeta do dozowania roztworu wzmacniającego - Eppendorf Multipette (nr prod. 1296-
014) z końcówkami Combitips 5 mL (nr prod. 1296-016) lub ewentualnie aparat 
DELFIA Plate Dispense (nr prod. 1296-041) 

 

 
Panthera-Puncher jest znakiem handlowym firmy PerkinElmer, Inc. 
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Oprócz tego do systemu DELFIA niezbędne są: 
 
- precyzyjne pipety do dozowania objętości mikrolitrowych i pipety do dozowania 

objętości mililitrowych 
- woda dejonizowana 
- karty na próbki z bibułą filtracyjną zatwierdzoną przez FDA 
 
 
POBIERANIE PRÓBEK I POSTĘPOWANIE Z NIMI 
 
Krew powinno się pobrać bezpośrednio z pięty na bibułę filtracyjną. Próbki lipemiczne 
(triglicerydy  5000 mg/L) oraz żółtaczkowe (bilirubina  20 mg/dL) nie zakłócają wyniku 
testu. Przeciwciała heterofilne w próbce mogą zakłócać wynik testu. 
 
Jeśli próbka nie jest nanoszona bezpośrednio na bibułę filtracyjną (metoda inna niż 
z wyboru), do pobierania krwi nie należy używać probówek ani kapilar z EDTA lub 
cytrynianem, ponieważ te odczynniki antykoagulacyjne wpływają na wynik testu poprzez 
działanie chelatujące na europ. 
 
Programy badań przesiewowych noworodków różnią się między sobą wymogami 
dotyczącymi próbek. W Stanach Zjednoczonych zaleca się wykorzystanie plamki krwi 
o średnicy ok. 12.7 mm (½ cala), pobranej z nakłucia pięty na bibułę filtracyjną. Krew 
z pięty noworodka pobiera się zazwyczaj 2–6 dni po urodzeniu (15), jednak w niektórych 
programach badań przesiewowych przedział czasowy i liczba wymaganych próbek mogą 
być inne. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi czasu i sposobu 
pobierania próbek. Przyrząd do pobierania próbek musi spełniać obowiązujące wymogi 
krajowe. Różnice w absorbancji surowicy i odtwarzalnościach hTSH zostały wykryte 
w różnych seriach bibuły filtracyjnej zatwierdzonej przez FDA. Jednak nie powodowały one 
znaczących błędów ilościowych (16,17). Metody oparte na suchych próbkach krwi 
wymagają umiejętnego pobierania, postępowania i transportu próbek. Technika pobierania 
opisana jest szczegółowo w dokumencie LA4-A5 (18) CLSI. Główne punkty wymieniono 
poniżej: 
 
- Przetrzeć skórę wacikiem nasączonym alkoholem i poczekać, aż wyschnie. 
 
- Nakłuć piętę niemowlęcia za pomocą sterylnego lancetu lub przyrządu do nakłuwania 

pięty, na głębokość 1.0–2.0 mm. Nakłucie na głębokość przekraczającą 2.0 mm 
u małych niemowląt może spowodować uszkodzenie kości. 

 
- Zetrzeć pierwszą kroplę krwi. Delikatnie dotknąć dużej kropli krwi bibułą filtracyjną i 

bez odrywania jej pozwolić, by nasiąknęła odpowiednią ilością krwi – do całkowitego 
wypełnienia nadrukowanego pola. Obejrzeć bibułę z obu stron by ustalić, czy jest 
odpowiednio przesiąknięta krwią. Nadmierne pobranie krwi lub wyciskanie nacięcia 
może spowodować hemolizę próbki lub zmieszanie z nią płynów tkankowych. Nie 
pobierać na pole na bibule filtracyjnej więcej niż jednej kropli krwi (prowadzi to do 
zbrylania). 

 
- Pozostawić próbkę w pozycji poziomej do wyschnięcia, na co najmniej 3 godziny 

w temperaturze pokojowej (+18–+25°C). Unikać bezpośredniego oświetlenia próbki. 
Podczas schnięcia nie ogrzewać próbek ani nie układać ich jedna na drugiej. 
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- Upewnić się, że uzupełniono odpowiednie informacje na karcie próbki. Minimalny 
wymagany zakres informacji na przyrządzie do pobierania obejmuje: 
- nazwisko (i imię, jeśli jest znane), płeć, datę urodzenia (opcjonalnie: godzinę 

urodzenia), urodzeniową masę ciała i wiek niemowlęcia (zaznaczyć, jeśli wynosi 
< 24 godz.) oraz numer identyfikacyjny pacjenta 

- imię i nazwisko matki niemowlęcia 
- datę pobrania próbki (opcjonalnie: godzinę pobrania próbki) 
- nazwę i adres jednostki zlecającej badanie (opcjonalnie: placówkę porodową) 
- nazwisko i numer telefonu lekarza (dostawcy usług medycznych) 
- nazwę programu badań przesiewowych noworodków oraz adres 
- każda karta powinna posiadać unikalny numer seryjny oraz termin ważności 

 
- Przed umieszczeniem próbek w pojemniku transportowym suche plamki krwi na 

kartach należy oddzielić fizyczną barierą lub obrócić o 180° w stosunku do plamek na 
kartach znajdujących się bezpośrednio powyżej i poniżej. Plamki krwi można również 
zabezpieczyć składanym, dołączanym przykryciem lub papierem pergaminowym 
umieszczonym między próbkami. 

 
- Należy przestrzegać lokalnych przepisów pocztowych i transportowych dotyczących 

pakowania i transportu próbek. Próbek nie należy umieszczać w szczelnie 
zamykanych pojemnikach (np. torebkach plastikowych lub foliowych). Jeśli to 
konieczne, należy dołączyć stosowną liczbę torebek ze środkiem suszącym. 
Obecność wilgoci powoduje zniszczenie próbek suchych plamek krwi. 

 
- Próbki należy przewieźć lub przesłać do laboratorium w ciągu 24 godzin od pobrania, 

o ile laboratorium wykonujące badania przesiewowe nie zaleca inaczej. 
 
Niektóre laboratoria mogą wymagać podania na karcie dodatkowych informacji, np. czy 
poród był przedwczesny lub opóźniony, a jeśli tak, to jak bardzo; czy ciąża była mnoga; 
informacji dotyczących karmienia, możliwych podawanych antybiotyków oraz transfuzji 
krwi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami i polityką danej placówki, dotyczącymi 
różnic w stosunku do minimalnego wymaganego zakresu informacji na przyrządzie do 
zbierania próbek. 
 
Dowiedziono, że TSH obecne w próbkach suchych plamek krwi zachowuje stabilność 
w temperaturze pokojowej przez przynajmniej 1 miesiąc (19,20,21). Degradacja TSH nie 
występuje przez przynajmniej jeden rok (22) pod warunkiem przechowywania 
w temperaturze +4°C wraz ze środkiem suszącym. 
 
 
OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
 
Do użytku diagnostycznego in vitro. 
 
Zestaw powinien być wykonywany wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony personel. 
 
Zestaw zawiera odczynniki wyprodukowane ze składników krwi ludzkiej. Materiał źródłowy 
poddano badaniom testami immunologicznymi na obecność antygenu powierzchniowego 
wirusowego zapalenia wątroby typu B, przeciwciał przeciwko wirusowi zapalenia wątroby 
typu C i przeciwciał anty-HIV 1 i 2; wyniki były negatywne. Należy jednak stosować 
wszystkie zalecane środki ostrożności dotyczące obchodzenia się z produktami 
krwiopochodnymi. Zapoznaj się z dokumentem "Biosafety in Microbiological and 
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Biomedical Laboratories" wydanym przez amerykańskie ministerstwo zdrowia (Department 
of Human Health and Human Services) lub odpowiednimi przepisami lokalnymi. 
 
Wszystkie próbki pobrane od pacjentów należy traktować jako potencjalnie zakaźne. 
 
Odczynniki zawierają azydek sodu (NaN3) jako środek konserwujący. Azydek sodu może 
reagować z ołowiem i miedzią z instalacji wodociągowej, tworząc wysoce wybuchowe 
azydki metali. Przy wylewaniu spłukać dużą objętością wody, aby uniknąć gromadzenia 
się azydków. 
 
Koncentrat płuczący zawiera Germall® II i może powodować reakcję alergiczną skóry. 
 
Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice i ochronę oczu. W razie wypadku 
niezwłocznie opłukać oczy dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarskiej. 
 
Odpady należy usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami. 
 
 
PROCEDURA TESTU 
 
Każde oznaczenie należy wykonywać podwójnie, zarówno dla standardów, jak i kontroli. 
Dla każdej płytki należy wyznaczyć krzywą standardową. Dla próbek nieznanych 
oznaczenia można wykonywać pojedynczo. Wszystkie odczynniki i próbki przed użyciem 
należy doprowadzić do temperatury pokojowej (od +20 do +25°C). 
 
1. Przygotowanie odczynników Stabilność po przygotowaniu 
 

Roztwór płuczący 2 tygodnie w temperaturze  
+2–+25°C w zamkniętym pojemniku. 

 
Do czystego pojemnika wlać 100 mL koncentratu płuczącego i rozcieńczyć dodając  
2400 mL wody dejonizowanej. 
 
 
Znacznik anty-hTSH-Eu Sporządzić w ciągu godziny przed 

użyciem. 
 
Roztwór należy rozcieńczyć do żądanego stężenia (zob. tabelę). 
 
Ważne jest, aby bufor testowy Neo hTSH nie zetknął się z roztworem 
podstawowym znacznika nieprzeznaczonym do natychmiastowego użycia. 
 
Do sporządzenia roztworu roboczego znacznika zalecamy stosować jednorazowy 
pojemnik plastikowy. 
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Rozcieńczenie roztworu podstawowego znacznika anty-hTSH-Eu: 
 
Przygotowanie rozcieńczonego roztworu znacznika 
 
Liczba 
płytek 
i pasków 

Objętość 
roztworu 
podstawowego 
znacznika 

Objętość 
buforu 
testowego 
Neo hTSH 

 Liczba płytek 
i pasków 

Objętość 
roztworu 
podstawowego 
znacznika 

Objętość 
buforu 
testowego 
Neo hTSH 

Płytka Pasek (µL) (mL) Płytka Pasek (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. Przenieść niezbędną liczbę pasków z mikropłytki do ramki na paski. 
 

Uwaga: Folię otwierać tylko z trzech stron i zagiąć ją na bok, pozostawiając na 
opakowaniu informację dla danej płytki. Pozostałe paski włożyć z powrotem do 
opakowania i jak najściślej przykryć je ponownie folią. Środek suszący pozostawić w 
opakowaniu. Alternatywnie, pozostałe paski można przechowywać w dającym się 
zamykać i otwierać woreczku plastikowym ze środkiem suszącym. 

 
3. Wyciąć krążki z bibuły filtracyjnej bezpośrednio do studzienek, używając wycinarki 

ręcznej lub automatycznej. Średnica krążków powinna wynosić ok. 3.2 mm (1/8 cala). 
W każdej studzience należy umieścić tylko jeden krążek. Poniższa mapa płytki jest 
przedstawiona jako przykład. Każde laboratorium może decydować o optymalnym 
rozmieszczeniu kontroli i próbek. 

 

 
 
4. Do każdej studzienki dodać 200 µL rozcieńczonego roztworu znacznika anty-hTSH-

Eu, stosując zalecaną pipetę Eppendorf Multipette po uprzednim odrzuceniu 
pierwszej objętości lub stosować DELFIA Dispense Unit. Unikać przeniesienia: 
zakończenie pipety trzymać nieco nad wierzchołkiem studzienki i opróżnić ją bez 
dotykania plastikowego paska ani powierzchni płynu. 

 
5. Wytrząsać ramkę przez 10 minut na urządzeniu DELFIA Plateshake, stosując szybki 

tryb wytrząsania, oraz inkubować ramkę przez cztery godziny w temperaturze 
pokojowej, stosując wolny tryb wytrząsania. Inkubacja rozpoczyna się po 
przygotowaniu i wytrzęsieniu ostatniej ramki przez 10 minut. Opcjonalnie, po 
wytrząsaniu w trybie szybkim przez 10 minut można przykryć płytkę i inkubować ją 
przez całą noc w lodówce (+2–+8°C) bez wytrząsania, a następnie inkubować ją przez 
dodatkową godzinę w temperaturze pokojowej, stosując wolny tryb wytrząsania. 

 
UWAGA: Szybkie wytrząsanie przed rozpoczęciem inkubacji zapewnia całkowitą 
ekstrakcję składników krwi z krążków bibuły filtracyjnej. 

 
6. Po inkubacji usunąć roztwór i krążki bibuły filtracyjnej ze studzienek, używając 

urządzenia DELFIA Washer-Diskremove, program 32. 
 

Alternatywnie, usunąć roztwór i krążki bibuły filtracyjnej przy użyciu DELFIA Disk 
Remove lub ssawki, np. pipety Pasteura, podłączonych do odpowiedniego źródła 
podciśnienia. Każdy pasek płukać, stosując urządzenie DELFIA Platewash, program 
32 (wash). 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pasek 

Std 
A 

Std 
A 

Std 
B 

Std 
B 

Std 
C 

Std 
D 

Std 
D 

Std 
E 

Std 
E 

Std 
F 

Std 
F 

Kontr 
I 

Kontr 
I 

Kontr 
II 

Kontr 
II 

1. 
Nie

2. 
Nie

   

A 

B 

C 
itd. 

Std 
C 

3. 
Nie

itd.  
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7. Do każdej studzienki dodać 200 µL roztworu wzmacniającego, bezpośrednio z butelki 
z odczynnikiem, stosując zalecaną pipetę Eppendorf Multipette po uprzednim 
przepłukaniu końcówki Combitip jeden raz roztworem wzmacniającym (tę pierwszą 
objętość roztworu należy odrzucić) lub stosując urządzenie DELFIA Plate Dispense. 
Ponownie napełnić Combitip i odrzucić pierwszą objętość. Unikać dotykania brzegu 
studzienki lub jej zawartości. 

 
8. Ramkę wytrząsać przez 5 minut, stosując wolny tryb wytrząsania. Fluorescencja 

wykazuje stabilność przez kilka godzin, jeżeli nie dopuści się do procesu parowania. 
Zalecamy jednak dokonanie pomiaru w ciągu jednej godziny, ponieważ czynniki 
zewnętrzne mogą spowodować zmniejszanie sygnału z czasem, chociaż występuje to 
niezmiernie rzadko. 

 
9. Sprawdzić, czy każdy pasek jest mocno osadzony w ramce i mierzyć fluorescencję, 

stosując fluorymetr do odczytu fluorescencji opóźnionej w czasie. 
 

Jeżeli stosuje się fluorymetr 1232 lub 1234, w celu dokonania automatycznego 
pomiaru i obliczenia wyniku należy wybrać program dla zestawu 32 (stężenia 
w surowicy), program 12 (stężenia we krwi), protokół MultiCalc 3  "32 NTSHS" 
(stężenia w surowicy) lub protokół "12 NTSH" (stężenia we krwi). 
 
Jeżeli stosowany jest VICTOR™ 2 D, pomiar należy rozpocząć od Start Wizard, 
wybrać "NTSH" (stężenia w surowicy) lub "NTSH" (stężenia we krwi) z panelu 
Protocols/Kits (protokoły/zestawy) "Neonatal Europe" (noworodki, Europa) i określić 
liczbę płytek i próbek. 
 
Sprawdzić grupę parametrów dla programu 32 (stężenia w surowicy), programu 12 
(stężenia we krwi), protokołu MultiCalc "32 NTSHS" (stężenia w surowicy) lub 
protokołu "12 NTSH" (stężenia we krwi). W razie zmiany liczby powtórzeń dla próbek 
nieznanych należy odpowiednio zmienić protokół (zalecenia odnośnie edycji 
parametrów można znaleźć w instrukcji obsługi fluorymetru lub w instrukcji obsługi 
MultiCalc). 

 
3 MultiCalc jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy PerkinElmer, Inc. 
VICTOR jest znakiem handlowym firmy 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 
  

(Należy upewnić się, że stężenia standardów hTSH 
odpowiadają stężeniom podanym na certyfikacie 
kontroli jakości danej serii. Jeżeli tak nie jest, 
należy wprowadzić nowe wartości stężeń.) 

 
 

Utworzyć nową grupę parametrów, jeśli kontrole i próbki testowane są podwójnie. 
 
 
UWAGI DO PROCEDURY 
 
1. Warunkiem powodzenia przy stosowaniu zestawu DELFIA jest dokładna znajomość 

niniejszej instrukcji. Odczynniki dostarczane z tym zestawem są przeznaczone do 
zastosowania jako integralne jednostki. Nie należy mieszać identycznych odczynników 
z zestawów o różnych numerach serii. Nie stosować odczynników z zestawu po 
upływie terminu ważności podanego na etykiecie zestawu. 

 
2. Wszelkie odstępstwa od procedury oznaczania mogą wpłynąć na zafałszowanie 

wyników. 
 
3. Przed przygotowaniem próbek, odczynniki należy doprowadzić do temperatury 

pokojowej (od +20 do +25°C). 
 
4. W trakcie płukania pasków należy upewnić się, że każda studzienka jest 

całkowicie wypełniona do górnego brzegu, jak to przedstawiono na 
rysunku. Po przepłukaniu pasków należy sprawdzić czy studzienki są 
suche. Jeżeli są ślady wilgoci, płytkę należy odwrócić i dokładnie docisnąć 
do bibuły. 

 
Szczegółowe informacje na temat czyszczenia i konserwacji urządzenia do płukania 
można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia DELFIA Platewash. 

 
5. Unikanie zanieczyszczenia europem, co mogłoby prowadzić do wysokiej fluorescencji 

tła, wymaga wysokiej jakości techniki pipetowania i płukania. Dlatego też bardzo 
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istotne jest stosowanie pipet dostarczanych z systemem DELFIA jedynie do 
zalecanych celów. 

 
Roztwór wzmacniający należy dodawać stosując wyłącznie zalecaną pipetę Eppendorf 
Multipette po uprzednim przepłukaniu końcówki Combitip roztworem wzmacniającym, 
zgodnie z instrukcją użytkowania. Nie wolno stosować tej samej końcówki Combitip do 
pipetowania jakiegokolwiek innego odczynnika. Po użyciu, Eppendorf Multipette 
należy umieścić na stojaku do pipet wraz z połączoną z nią końcówką Combitip. 
 
Przy stosowaniu urządzenia DELFIA Plate Dispense i DELFIA Dispense Unit należy 
stosować się do instrukcji. 
 
 

OBLICZANIE WYNIKÓW 
 
System DELFIA zawiera programy obróbki danych, a wyniki podawane są w postaci 
wydruków krzywych standardowych, stężeń próbek itd. (szczegółowe informacje zawiera 
instrukcja obsługi fluorymetru lub oprogramowania MultiCalc). 
 
 
Kalibracja 
 
Dla każdej płytki należy wyznaczyć pełną krzywą standardową. 
 
 
Kontrola jakości 
 
Do codziennej walidacji wyników należy używać próbek kontrolnych. Kontrole należy 
oznaczać w ten sam sposób, co próbki. Zestaw zawiera kontrole dla dwóch różnych 
poziomów. Kontrole te należy oznaczać w każdym teście; jeżeli test obejmuje więcej niż 
jedną płytkę, kontrole należy umieścić na każdej z płytek. Każde laboratorium powinno 
samodzielnie określić wartość średnią i akceptowalny zakres. Określona wartość średnia 
powinna mieścić się w zakresie ± 20% od wartości podanych na certyfikacie kontroli 
jakości. Zaleca się, by dodatkowo do kontroli zawartych w zestawie laboratoria ustaliły 
własne kontrole na różnych poziomach. Wyniki próbek można wydawać tylko pod 
warunkiem, że wyniki kontrolne testów spełniają przyjęte przez laboratorium kryteria 
dopuszczalności (23). 
 
Zalecamy również uczestnictwo w programach zewnętrznej kontroli jakości. 
 
 
OGRANICZENIA PROCEDURY 
 
Podobnie, jak w przypadku innych badań przesiewowych in vitro, dane otrzymane przy 
użyciu testu immunologicznego z suchych próbek krwi DELFIA Neonatal hTSH powinny 
stanowić wsparcie innych przyjętych procedur medycznych, a ich wyniki powinny być 
interpretowane przez lekarzy w połączeniu z innymi dostępnymi danymi. 
 
Do znanych czynników wpływających na nieprawidłowe wyniki testów analitycznych 
należą: 
- próbki, które nie przesiąkły równomiernie krwią 
- próbki wycięte zbyt blisko brzegu pobranej próbki krwi 
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- nieprawidłowo zebrane lub wysuszone próbki 
- brak elucji plamki krwi, spowodowany wystawieniem próbki na wilgoć i gorąco i jej 

rozkładem 
- zanieczyszczenie bibuły filtracyjnej z próbką kałem 
 
Nie należy nanosić na bibułę filtracyjną próbki pobranej na EDTA lub cytrynian, ze 
względu na ich działanie chelatujące na europ. 
 
Przeciwciała heterofilne w próbce mogą zakłócać wynik testu. 
 
Zobacz również część "UWAGI DO PROCEDURY". 
 
 
WARTOŚCI OCZEKIWANE4 I INTERPRETACJA WYNIKÓW 
 
Należy zauważyć, że wartości wymienione w tym rozdziale należy traktować jedynie jako 
wskazówkę; każde laboratorium powinno ustalić własny zakres norm. 
 
Pomiar hTSH w suchych próbkach krwi jako pomoc w diagnozowaniu wrodzonej 
niedoczynności tarczycy opiera się na zastosowaniu wartości odcięcia, która pozwala 
oddzielić noworodki z eutyreozą od dzieci z niedoczynnością tarczycy. 
 
1342 próbki krwi zostały zbadane przy zastosowaniu procedury całonocnej i zestawu 
DELFIA Neonatal hTSH. Wartość stężenia hTSH wynosiła od  2 do 12.7 µU/mL we krwi 
( od 4.4 do 27.9 µU/mL w surowicy). Rozkład częstotliwości przedstawiono poniżej. 
 

 
4 Badanie przeprowadzone w Wallac Oy, Turku, Finlandia. 
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Na podstawie tych wyników oraz zaleceń opublikowanych przez Amerykańską Akademię 
Pediatryczną / Amerykańskie Towarzystwo Tyreologiczne (15) wyniki można podsumować 
w następujący sposób: 
 
 

µU/mL krwi µU/mL surowicy 

Poziom prawidłowy  < 9  < 20 
Wynik graniczny  9–18  20–40 
Niedoczynność 
tarczycy 

 > 18  > 40 

 
 
Wartości te dotyczą suchych próbek krwi pobranych z pięt noworodków w 2-6 dniu życia. 
 
Pacjenci z wynikami granicznymi oraz wskazującymi na niedoczynność tarczycy powinni 
natychmiast zostać przebadani ponownie w celu potwierdzenia diagnozy. 
 
Należy jednak pamiętać, że wartości odcięcia hTSH w suchych próbkach krwi mogą różnić 
się w zależności od testu i populacji. Dlatego zalecane jest, by każde laboratorium ustaliło 
własny zakres referencyjny i limit odcięcia, w oparciu o reprezentatywną próbę populacji. 
 
Podwyższone stężenie hTSH bez stwierdzenia niedoczynności tarczycy zaobserwowano 
w następujących przypadkach (15,24): 
 
– przejściowa niedoczynność tarczycy u noworodków w przypadku niedoboru jodu. Stan 

ten jest najczęściej poważniejszy w przypadku przedwcześnie urodzonych dzieci. 
 
– przejściowa i łagodna hipertyreotropinemia noworodków może wystąpić jako reakcja 

na obecność leków lub jodu wewnątrz macicy lub niedoboru jodu na obszarach 
występowania woli endemicznych. 

 
Normalne stężenia hTSH u noworodków ze stwierdzoną wrodzoną niedoczynnością 
tarczycy stwierdzane są z niewielką częstotliwością: 1:100 000 (15,24). Wartości hTSH 
u tych dzieci w pierwszych tygodniach życia wzrastają do wartości charakterystycznych 
dla wrodzonej niedoczynności tarczycy. 
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CHARAKTERYSTYKA WYDAJNOŚCI ANALITYCZNEJ 
 
Typowa krzywa standardowa otrzymana za pomocą testu DELFIA Neonatal hTSH 
(całonocny + 1-godzinna inkubacja) przedstawiona jest poniżej. 
 

 
 
Precyzja5: Zmienność zestawu DELFIA Neonatal hTSH wyznaczona została przy użyciu 
przygotowanych próbek krwi wykonanych w 18 przebiegach w 8 powtórzeniach 
(4 powtórzenia na płytkę). Zastosowano metodę analizy wariancji do wyliczenia 
następujących zmienności: 
 
Procedura 4 h 
 

Próbka 
Całkowita wartość 
średnia µU/mL 

Zmienność 
wewnątrzseryjna 

(% CV) 

Zmienność 
zewnątrzseryjna  

(% CV) 

Zmienność 
całkowita  
(% CV) krwi surowica 

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 

 
 
Procedura całonocna 
 

Próbka 
Całkowita wartość 
średnia µU/mL 

Zmienność 
wewnątrzseryjna 

(% CV) 

Zmienność 
zewnątrzseryjna  

(% CV) 

Zmienność 
całkowita  
(% CV) krwi surowica 

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 Badanie przeprowadzone w Wallac Oy, Turku, Finlandia. 
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Czułość analityczna6: Czułość analityczna testu DELFIA Neonatal hTSH jest zazwyczaj 
lepsza niż 2 µU/mL we krwi (4.4 mU/L w surowicy), jeżeli czułość analityczną zdefiniuje się 
jako wartość wyższą o 2 odchylenia standardowe od wartości średniej 1 µU/mL we krwi 
(2.2 µU/mL w surowicy) uzyskanej w oznaczeniach standardu (wartość średnia + 2 SD). 
 
 
Reakcje krzyżowe7: Reakcje krzyżowe testu DELFIA Neonatal hTSH z innymi hormonami 
przedstawiono w poniższej tabeli: 
 

Hormon 
Dodane 
stężenie 

Oznaczone stężenie  
hTSH 

µU/mL krwi µU/mL surowicy 
hLH 250 U/L < 2 < 4.4 
hFSH 250 U/L < 2 < 4.4 
hCG 100000 U/L < 2 < 4.4 

 
 
Porównanie metod8: 1342 próbki krwi zostały zbadane przy zastosowaniu zestawu A032-
310 DELFIA Neonatal hTSH oraz zestawu 1244-032 DELFIA Neonatal hTSH (procedura 
całonocna). Rozkład częstotliwości przedstawiono poniżej: 
 

 
 

 
6 Badanie przeprowadzone w Wallac Oy, Turku, Finlandia. 
7 jak wyżej 
8 jak wyżej 
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Przy zastosowaniu zalecanych wartości odcięcia stwierdzono następujący rozkład: 
 

Zestawy 
DELFIA 

Poziom 
prawidłowy 

< 9 µU/mL we krwi 
(< 20 µU/mL 
w surowicy) 

Wynik graniczny 
9 – 18 µU/mL we krwi 

(20 – 40 µU/mL 
w surowicy) 

Niedoczynność 
tarczycy 

> 18 µU/mL we krwi 
(> 40 µU/mL 
w surowicy) 

A032-310 
Neonatal hTSH 

1325 17 0 

1244-032 
Neonatal hTSH 

1313 29 0 

 
 
Korelacja9: 
 
Procedura inkubacji 4-godzinnej z użyciem A032-310 DELFIA Neonatal hTSH vs. 
procedura inkubacji całonocnej 
 
Procedura inkubacji 4-godzinnej z użyciem A032-310 DELFIA Neonatal hTSH (y) została 
porównana z procedurą inkubacji całonocnej z użyciem zestawu A032-310 DELFIA 
Neonatal hTSH (x) przy wykorzystaniu próbek krwi oraz próbek wzbogaconych 
z wartościami w zakresie 2.0 – 221 µU/mL we krwi (4.4 – 491 µU/mL w surowicy). 
Stwierdzono, że korelacja wynosiła: 
 
 y = 0.979x + 0.05;   r = 0.985   (n = 170) 
 
 
A032-310 DELFIA Neonatal hTSH vs. B032-312 AutoDELFIA Neonatal hTSH 
 
Procedura inkubacji całonocnej z użyciem A032-310 DELFIA Neonatal hTSH (y) została 
porównana z B032-312 AutoDELFIA Neonatal hTSH (x) przy wykorzystaniu próbek krwi 
oraz próbek wzbogaconych z wartościami w zakresie 2.1 – 205 µU/mL we krwi (4.7 – 
455 µU/mL w surowicy). Stwierdzono, że korelacja wynosiła: 
 
 y = 0.966x + 0.21;   r = 0.991;   (n = 175) 
 
 
1342 próbki krwi zostały zbadane przy zastosowaniu zestawu B032-312 AutoDELFIA 
Neonatal hTSH oraz zestawu A032-310 DELFIA Neonatal hTSH (procedura całonocna). 
Rozkład częstotliwości przedstawiono poniżej: 

 
9 Badanie przeprowadzone w Wallac Oy, Turku, Finlandia. 
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GWARANCJA 
 
Dane na temat wydajności przedstawione w niniejszej ulotce uzyskano stosując 
opisywaną procedurę testu. Wszelkie zmiany lub modyfikacje procedury niezalecane 
przez producenta mogą doprowadzić do zafałszowania wyników; w takim przypadku firma 
Wallac Oy i firmy dla niej pracujące nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, nie ma 
zastosowania żadna gwarancja wyrażona, implikowana ani statutowa, włączając w to 
gwarancję przeznaczenia i przydatności do użytku. 
 
Firma Wallac Oy, firmy z nią współpracujące i autoryzowani dostawcy, nie ponoszą w 
takim razie odpowiedzialności prawnej za szkody pośrednie ani będące konsekwencją 
takiego, niezgodnego z instrukcją, zastosowania produktu. 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

hTSH µU/mL blood

N
o

. 
o

f 
re

su
lt

s

B032-312

A032-310



24 13904642-18  (pl) 

PIŚMIENNICTWO 
 
1. Burger, H.G. and Patel, Y.C. (1977): Thyrotropin releasing hormone - TSH. Clin. 

Endocrinol. Metabol. 6, 83-100. 
 
2. Sterling, K. and Lazarus, J.H. (1977): The thyroid and its control. Ann. Rev. Physiol. 

39, 349-371. 
 
3. Ingbar, S.H. and Woeber, K.A. (1981): The thyroid gland. In Textbook of  

Endocrinology. Ed. R.H. Williams, W.B. Saunders Company, USA, pp. 177-247. 
 
4. Fisher, D.A. and Odell, W.D. (1969): Acute release of thyrotropin in the newborn. J. 

Clin. Invest. 48, 1670-1677. 
 
5. Walfish, P.G. (1984): Thyroid function in pediatrics. In Pediatric Clinical Chemistry, 

eds. J.M. Hicks and R.L. Boeckx. Saunders, Philadelphia, pp. 170-239. 
 
6. Fisher, D.A. and Klein, A.H. (1981): Thyroid development and disorders of thyroid 

function in the newborn. N. Engl. J. Med. 304, 702-712. 
 
7. Fisher, D.A., Dussault, J.H., Foley, T.P.Jr., Klein, A.H., LaFranci, S., Larsen, P.R., 

Mitchel, N.L., Murphey, W.H. and Walfish, P.G. (1979): Screening for congenital 
hypothyroidism: Results of screening one million North American infants. J. Pediatr. 
94, 700-705. 

 
8. Report of Newborn Committee of the European Thyroid Association (1979): Neonatal 

screening for congenital hypothyroidism in Europe. Acta  Endocrinol. (Suppl. 223) 90, 
5-29. 

 
9. Soini, E. and Kojola, H. (1983): Time-resolved fluorometer for lanthanide chelates -  

a new generation of nonisotopic immunoassays. Clin. Chem. 29, 65-68. 
 
10. Hemmilä, I., Dakubu, S., Mukkala, V-M., Siitari, H. and Lövgren, T. (1984): Europium 

as a label in time-resolved immunofluorometric assays. Anal. Biochem. 137, 335-343. 
 
11. Lövgren, T., Hemmilä, I., Pettersson, K. and Halonen, P. (1985): Time-resolved 

fluorometry in immunoassays. In Alternative Immunoassays. Ed. W.P. Collins. John 
Wiley & Sons Ltd., England, pp. 203-219.  

 
12. Lövgren, T., Hemmilä, I., Pettersson, K., Eskola, J.U. and Bertoft, E. (1984): 

Determination of hormones by time-resolved fluoroimmunoassay. Talanta 31, 909-
916. 

 
13. Hemmilä, I. (1985): Fluoroimmunoassays and immunofluorometric assays. Clin. 

Chem. 31, 359-370. 
 
14. Torresani, T.E. and Scherz T. (1986): Neonatal thyroid screening by a non-radioactive 

method: Evaluation of thyrotropin time-resolved fluoroimmunoassay. Clin. Chem. 32, 
1013-1016. 

 
15. American Academy of Pediatrics (1993): Newborn screening for congenital 

hypothyroidism: Recommended guidelines. Pediatrics 91, 1203-1209. 



13904642-18  (pl) 25 

16. Slazyk, W.E., Phillips, D.L., Therrell, B.L. and Hannon, W.H. (1988): Effect of lot-to-lot 
variability in filter paper on the quantification of thyroxine, thyrotropin and phenylanine 
in dried-blood specimens. Clin. Chem. 34/1, 53-58. 

 
17. CDC Newborn Screening Quality Assurance Program: Summary Report, January 

1998. 
 
18. Clinical and Laboratory Standards Institute (2007): Blood Collection on Filter Paper for 

Newborn Screening Programs; Approved Standard – Fifth Edition; CLSI Document 
LA4-A5. CLSI, Wayne, Pennsylvania 19087-1898, USA. 

 
19. Waite, K.V., Maberly, G.F. and Eastman, C.J. (1987): Storage conditions and stability 

of thyrotropin and thyroid hormones on filter paper. Clin. Chem. 33, 853-855. 
 
20. Coombes, E.J., Gamlen, T.R., and Batstone, G.F. (1983): Effect of temperature on the 

stability of thyroid stimulating hormone in dried blood spots. Ann. Clin. Biochem. 20, 
252–253. 

 
21. Walfish, P.G. and Gera, E. (1980): Experience with the application of a dried blood 

thyrotropin (TSH) method for neonatal hypothyroidism screening: comparative studies 
between double-antibody and solid phase radioimmunoassays. In Neonatal Screening 
for Inborn Errors of Metabolism, eds. H. Bickel, R. Guthrie and G. Hammersen. 
Springer-Verlag, Berlin, pp. 219–228. 

 
22. Hearn, T.L. and Hannon, W.H. (1982): Interlaboratory surveys of the quantitation of 

thyroxin and thyrotropin (thyroid-stimulating hormone) in dried blood spot specimens. 
Clin. Chem. 28 (10), 2022–2025. 

 
23. Westgard, J.O. et al. (1981): A multi-rule chart for quality control. Clin. Chem. 27, 493-

501. 
 
24. Fisher, D.A. (1986): Background, strategies and problems of newborn screening for 

congenital hypothyroidism. In Generic Disease Screening and Management, eds. T.P. 
Carter, and A.M. Willey. Alan R. Liss, Inc., New York, pp. 233–251. 

 
 
 
 
Ostatnia aktualizacja styczeń 2021 
 



26 13904642-18  (pl) 

DELFIA® Neonatal hTSH kit 
Arkusz skróconego opisu protokołu 

 

Rozcieńczyć znacznik  
(zob. tabela)  

Paski 
Roztwór 

podstawowy 
znacznika (µL) 

Bufor (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 

Wyciąć standardy, 
kontrole i próbki 
o nieznanym stężeniu 

 
 

Dodać rozcieńczony 
znacznik 

 
200 µL 

Inkubować 

 przez 10 min. w trybie szybkiego 
wytrząsania + 

4 h w trybie powolnego 
wytrząsania w temperaturze 

pokojowej 
LUB 

10 min. w trybie szybkiego 
wytrząsania + 

inkubacja całonocna 
w temperaturze +2 – +8C + 

1 h w trybie powolnego 
wytrząsania w temperaturze 

pokojowej 

Usunąć krążki 
i wypłukać 

 
Program 32 (x 6) 

Dodać roztwór 
wzmacniający 

 200 µL, 
5 minut powolnego 

wytrząsania 

Dokonać obliczeń 
 KIT 32 

(Należy sprawdzić stężenia 
w certyfikacie kontroli jakości) 

 

DELFIA jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy PerkinElmer, Inc. 

 


