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DELFIA® Neonatal hTSH kit 
 
 
KULLANIM AMACI 
 
Bu kit, yenidoğanların konjenital (neonatal) hipotiroidizim açısından taranmasına yardımıcı 
olması amacıyla filtre kağıdında kurutulmuş kan örneklerinden insan tiroid stimülasyon 
hormonunun kantitatif olarak tespit edilmesi için kullanılır. 
 
 
TESTIN ÖZETI VE AÇIKLAMASI 
 
İnsan tiroid stimülasyon hormonu (tirotropin), hipofiz bezinin ön lopunda sentezlenen ve 
buradan sekrete edilen bir glikoprotein hormonudur. Tiroid bezi tarafından tiroid hormonu 
üretiminin stimüle edilmesini sağlar. hTSH’nin temel işlevi majör tiroid hormonları tiroksin 
(T4) ve 3,5,5’-triiyodotironin’in (T3) sentezini ve sekresyonunu düzenlemektir. hTSH 
seviyesi iki majör karşıt faktörün dengelenmesi ile düzenlenir. Bunların ilki, tirotropların 
üzerinde hTSH sentezini ve sekresyonunu stimüle eden hipotalamus tarafından üretilen bir 
tripeptit olan hTSH salgılayan hormonun (TRH) etkisidir. İkinci faktör ise, tirotropların 
TRH’ye yanıt verme yeteneğini azaltan tiroid hormonlarıdır (1,2). 
 
Tiroid bezinin erken fetal gelişiminin hipofizden bağımsız olarak gerçekleştiği 
düşünülmektedir. hTSH sekresyonu hamileliğin ilk üç aylık döneminin sonuna kadar 
başlamaz ve bu sürenin sonunda hTSH sekresyonu süratle yükselerek maternal 
seviyeden daha yüksek bir seviyeye ulaşır. hTSH ve tiroid hormonları plasentadan içeri 
taşınmaz. Sonuç olarak, fetüsün hipofiz-tiroid fonksiyonları anneninkilerden bağımsızdır 
(3). 
 
Doğumdan hemen sonra neonatal kandaki hTSH konsantrasyonunda süratli bir artış – 
hTSH dalgalanması olarak da bilinir - görülür. Bebeğin tiroidi normal çalışıyorsa doğumu 
takip eden bir kaç gün içinde konsantrasyon daha düşük bir seviyede stabilize olur (4,5,6). 
 
Bebek kanındaki yüksek hTSH konsantrasyonu, birincil hipotiroidizimin laboratuvarda 
tespit edilebilmesi için uygun olan en erken durumdur. Yüksek özgüllüğüne ve duyarlılığına 
bağlı olarak hTSH testi, neonatal hipotiroidizm tespitinde seçilen tarama yöntemidir. Klinik 
diyagnozun yapılması zor olduğundan ve durum erken tıbbi müdahale gerektirdiğinden, 
neonatal hipotiroidizm tespiti için bir çok ülkede geniş çaplı laboratuvar tarama programları 
yürütülmeye başlanmıştır (7,8). 
 
 

 
DELFIA, PerkinElmer, Inc.’in tescilli ticari markasıdır. 
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TEST ILKELERI 
 
DELFIA® Neonatal hTSH testi, iki monoklonal antikorun (fareden elde edilmiştir) hTSH 
molekülü üzerinde bulunan iki ayrı antijenik determinanta karşı yönlendirildiği direkt 
sandwich tekniğini temel alan bir çift yönlü, katı faz testidir. Standartlar, kontroller ve hTSH 
içeren test örnekleri, ß hTSH alt ünitesinde belirli bir antijenik alana karşı yöneltilen 
immobilize edilmiş monoklonal antikorlarla ve test tamponundaki evropiyum işaretli 
monoklonal antikorlarla (ß alt ünitesinde ve bir miktar da  alt ünitesinde olmak üzere farklı 
bir antijenik alana karşı yöneltilmiş) eşzamanlı olarak reaktive edilir. Test tamponu, filtre 
kağıt disklerindeki kurutulmuş kan noktalarından hTSH elute eder. Tüm test sadece tek bir 
inkübasyon adımı gerektirir. 
 
Zenginleştirme Solüsyonu, evropiyum iyonlarını işaretlenmiş antikordan Zenginleştirme 
Solüsyonu bileşenleri ile birlikte yüksek floresans şelatları oluşturdukları solüsyon içine 
ayrıştırır. Ardından her kuyucuktaki floresans ölçülür. Her örneğin floresansı, örnekteki 
hTSH konsantrasyonuyla orantılıdır (9,10,11,12,13,14). 
 

 
 
KIT İÇERIĞI 
 
Her DELFIA Neonatal hTSH kiti 960 test için reaktif içerir. 
 
Açılmamış bir kit için son kullanma tarihi dış etikette belirtilmiştir. +2–+8°C arasında 
saklayın. 
 
Kit bileşenleri açıldıklarında “TEST PROSEDÜRÜ” bölümünde anlatılan şekilde 
kullanılmaları halinde 2 haftaya kadar bozulmadan saklanabilir. 
 
 

 
DELFIA, PerkinElmer, Inc.’in tescilli ticari markasıdır. 

Katı faz  
anti-ß hTSH IgG 

hTSH molekülü 

Eu-işaretli 
anti-hTSH IgG 

İnkübasyon 

Zenginleştirme 
Solüsyonu 

Floresans 
ölçümü 

 
 

  

ß 
ß 

ß ß 
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Reaktifler 
 
Bileşen Miktar Raf ömrü ve saklama 
 
hTSH Standards 
(hTSH Standartları) 
(yaklaşık değerler) 
 

 
1 yaprak filtre kağıdı 
(Whatman, no. 903) 
5 takım kurutulmuş kan 
noktası içerir 

 
Orijinal çantasında nemden 
ve ışıktan uzakta, 
buzdolabında saklayın.  
+2–+8°C’de, etikette 
belirtilen son kullanma 
tarihine kadar stabildir. 

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

Kesin hTSH konsantrasyonları kit içine dahil edilen lota 
özgün kalite kontrol sertifikasında verilmiştir. 
 

E 100 µU/mL kan 
F 250 µU/mL kan 

 
Controls 
(Kontroller) 
(yaklaşık değerler) 
 

 
1 yaprak filtre kağıdı 
(Whatman, no. 903) 
5 takım kurutulmuş kan 
noktası içerir 

 
Orijinal çantasında nemden 
ve ışıktan uzakta, 
buzdolabında saklayın.  
+2–+8°C’de, etikette 
belirtilen son kullanma 
tarihine kadar stabildir. 

C1 15 µU/mL kan 
C2 60 µU/mL kan 
  

İmalatçı tarafından ölçülen kit kontrollerine yönelik 
değerler kit içine dahil edilen lota özgü kalite kontrol 
sertifikasında verilmiştir. Her laboratuvar kendi 
ortalamasını ve kabul edilebilir aralığını belirlemelidir. 

 
Standartlar ve kontroller insan kanından %50–55’lik bir hematokrit değeriyle hazırlanmıştır 
ve Tiroid Stimülasyon Hormonu, İnsan, Immuno assay için Üçüncü Uluslararası Standart, 
NIBSC Kodu 81/565 göre kalibre edilmiştir. Bu belgede verilen serum değerleri %55’lik bir 
hematokrit değerini varsayar. 
 
Dönüştürme faktörü: 1 µU/mL kan = 2.22 µU/mL serum (%55’lik hematokrit varsayılarak) 
 
Bu kit ile elde edilen sonuçlar 3. ISNS-RPNS ile eşdeğerdedir. Dönüştürmeye gerek 
yoktur. 
 
 
Anti-hTSH-Eu tracer 
stock solution  
(Anti-hTSH-Eu tracer 
stok solüsyonu) (~ 20 µg/mL) 
(fare monoklonal) 

 
1 flakon, 1.5 mL 

 
+2–+8°C’de, flakon 
etiketinde belirtilen son 
kullanma tarihine kadar 
saklanabilir. 

 
Tracer, koruyucu olarak sığır serum albumin, fare IgG ve < %0.1 sodyum azid içeren  
Tris-HCI tamponlu (pH 7.8) tuz solüsyonu içindedir. 
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Wash Concentrate 
(Yıkama Konsantresi) 

 
1 şişe, 250 mL 

 
+2–+8°C’de, şişe etiketinde 
belirtilen son kullanma 
tarihine kadar saklanabilir. 

 
Tween 20 ile birlikte Tris-HCI tamponlu (pH 7.8) tuz solüsyonunun 25 kat konsantrasyonu. 
Koruyucu olarak Germall® II1 içerir. 
 
UYARI (Yıkama Konsantresi Germall® II içerir): Alerjik cilt reaksiyonuna neden 
olabilir. 
 
 
Neo hTSH Assay Buffer 
(Neo hTSH Test Tamponu) 

 
1 şişe, 250 mL 

 
+2–+8°C’de, şişe etiketinde 
belirtilen son kullanma 
tarihine kadar saklanabilir. 

 
Koruyucu olarak sığır serum albumin, sığır globülin, Tween 40, polietilenglikol 6000, 
etkisiz kırmızı boya ve < %0.1 sodyum azid içeren kullanıma hazır, Tris-HCl tamponlu 
(pH 7.8) tuz solüsyonu. 
 
 
Enhancement Solution 
(Zenginleştirme Solüsyonu) 

 
1 şişe, 250 mL 

 
+2–+8°C’de, şişe etiketinde 
belirtilen son kullanma 
tarihine kadar saklanabilir. 
Raf ömrü oda sıcaklığında 
(+20–+25°C) 6 aydır. Direkt 
gün ışığından koruyun. 

 
Triton® X-1002, asetik asit ve şelatörlerle birlikte kullanıma hazır Zenginleştirme 
Solüsyonu. 
 
 
Anti-hTSH Microtitration Strips 
(Anti-hTSH Mikrotitrasyon 
Şeritleri). hTSH molekülünün ß 
alt ünitesindeki özgün bir alana 
karşı yöneltilen antikorlarla 
kaplanmış 10 x 8 x 12 kuyucuk 
 

 
10 plak 

 
+2–+8°C’de, etikette 
belirtilen son kullanma 
tarihine kadar saklanabilir. 

 
Extra barcode labels  
for the plate  
(Plak için ekstra  
barkod etiketleri) 
 

 
3 adet 

 
Not: barkodlar lota 
özgündür. 

 
1 Germall, ISP Investments, Inc.’in tescilli ticari markasıdır. 
2 Triton, Union Carbide Chemicals & Plastics Technology’nun tescilli ticari markasıdır. 
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Lot-specific  
quality control certificate 
(Lota özgü kalite kontrol 
sertifikası) 
 

 
1 adet 

 
 

 
 
GEREKLI ANCAK KIT ILE BIRLIKTE SAĞLANMAYAN MATERYALLER 
 
DELFIA Neonatal hTSH kiti, bütün bir immuno diyagnostik reaktif ve enstrümantasyon 
sistemin parçasıdır. DELFIA sistemi, Wallac Oy veya PerkinElmer, Inc. ve 
distribütörlerinden temin edilebilecek aşağıdaki öğeleri gerektirir. 
 
1. Zaman ayrımlı florometre artı yazıcı ve (opsiyonel) bilgisayar 
2. Otomatik DELFIA Yıkayıcı-Disk Çıkarıcı (ürün no. 1296-0010) veya otomatik yıkayıcı - 

DELFIA Plak Yıkayıcı (ürün no. 1296-026) 
3. Otomatik mikser - DELFIA Plak Mikseri (ürün no. 1296-003/004) 
4. Perforatör, 3.2 mm (1/8 inç) çapındaki filter kağıdı disklerini keser [örn. Wallac DBS 

Puncher (ürün no. 1296-071), Panthera-Puncher™ 9 (ürün no. 2081-0010) veya 
manuel bir perforatör (ürün no. 10457593)] 

5. Dilue tracer solüsyonunu dağıtmak için pipet – 5 mL’lik Kombi uçlarla (ürün no.  
1296-016) beraber Eppendorf Multipette (ürün no. 1296-014) veya alternatif olarak 
DELFIA Dispenser Ünitesi ile birlikte DELFIA Plak Dispenseri (ürün no. 1296-043 ve 
1296-041) 

6. Zenginleştirme Solüsyonunu dağıtmak için pipet – 5 mL’lik Kombi uçlarla (ürün no. 
1296-016) beraber Eppendorf Multipette (ürün no. 1296-014) veya alternatif olarak 
DELFIA Plak Dispenseri (ürün no. 1296-041) 

 
DELFIA sistemine ek olarak aşağıdakiler de gereklidir: 
 
- mikrolitre hacimlerini dağıtmak için hassas pipetler ve millilitre hacimlerini dağıtmak 

için pipetler 
- deiyonize su 
- FDA onaylı kağıt filtre kullanılan örnek kartları 
 
 
ÖRNEK TOPLAMA VE İŞLEME 
 
Kan örnekleri topuktan doğru filtre kağıdı üstüne alınmalıdır. Lipemik (triglisetiler 
 5000 mg/L) ve ikterik (bilirubin  20 mg/dL) örnekler testle etkileşmez. Örnekteki 
heterofilik antikorlar testle etkileşime girebilir. 
 
Örnek doğrudan filtre kağıdının üzerine uygulanmazsa (seçilen yöntem değilse), kanı 
toplamak için EDTA veya sitrat tüplerini veya kılcal damarları kullanmayın çünkü bu tipteki 
antikoagülasyon reaktifleri evropiyum işaretini şelate ederek testi etkileyebilir. 
 
Neonatal tarama programları gereken örneğe bağlı olarak aralarında değişiklik gösterir. 
Amerika Birleşik Devletleri için önerilen prosedür topuktan alınan ve filtre kağıdına 

 
Panthera-Puncher, PerkinElmer, Inc.’in ticari markasıdır. 
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damlatılan yaklaşık 12.7 mm (½ inç) çapındaki bir kan noktasıdır. Kan neonatalin 
topuğundan genellikle doğumu takip eden 2–6 gün içinde alınır (15) ancak bazı tarama 
programlarında zamanlama ve örnek sayısı değişiklik gösterebilir. Örnek almak için uygun 
zamanlama ve tarama için yerel düzenlemelere başvurun. Örnek toplama cihazı ulusal 
düzenlemelere uygun olmalıdır. FDA onaylı filtre kağıtlarının farklı lotlarında, serum 
absorbansı ve hTSH geri kazanımlarında farklılıklar tespit edilmiştir. Ancak bunlar büyük 
ölçme hatalarına yol açacak derecede değildir (16,17). Kurutulmuş kan örneklerini baz 
alan bir yöntem, örneklerin ustalıkla toplanmasını, işlenmesini ve taşınmasını gerektirir. 
Toplama tekniği CLSI, doküman LA4-A5 (18) içinde ayrıntılı olarak açıklanmış ve temel 
noktalar aşağıda listelenmiştir: 
 
- Cildi alkollü bir swab ile temizleyin ve hava ile kurumasına izin verin. 
 
- Bebeğin topuğuna steril bir neşter veya topuk insizyon aleti ile 1.0–2.0 mm derinliğinde 

bir ponksiyon uygulayın. 2.0 mm’den daha derin ponksiyonlar küçük bebeklerde kemik 
hasarına sebep olabilir. 

 
- İlk kan damlasını silin. Filtre kağıdını büyük kan damlasına hafifçe dokundurun ve tek 

adımda yeterli miktardaki kanın filtre kağıdı üzerine önceden çizilmiş olan daire içinde 
emilmesine izin verin. Filtre kağıdının her iki yüzünü de kanın kağıda işleyip nüfuz 
ettiğinden emin olmak için inceleyin. Ponksiyonun aşırı derecede sıkılması örnek 
hemolizine veya doku sıvılarının örnekle karışmasına neden olabilir. Toplama halkası 
içinde ardışık kan damlası katmanları olmasına izin vermeyin (topaklanmaya neden 
olur). 

 
- Kan örneğini, ortam sıcaklığında (+18–+25°C) yatay konumda en az 3 saat boyunca 

hava ile kurumaya bırakın, doğrudan gün ışığından kaçının. Kuruma süreci sırasında 
örnekleri ısıtmayın veya yığmayın. 

 
- Örnek toplama kartında istenen bilgilerin tamamlandığından emin olun. Toplama aleti 

üzerinde istenen önceden basılmış minimum bilgiler şunları içerir: 
 

- soyadı (mümkünse adı), cinsiyeti, doğum tarihi (opsiyonel: doğum saati), doğum 
ağırlığı ve bebeğin yaşı, (24 saatten küçükse belirtin) ve hasta kimlik numarası 

- annenin adı ve soyadı 
- örneğin toplanma tarihi (opsiyonel: toplama saati) 
- teslim edenin adı ve adresi (opsiyonel: doğum merkezi) 
- hekimin (sağlık görevlisinin) adı ve telefon numarası 
- yenidoğan tarama programının adı ve adresi 
- her kartın benzersiz bir seri numarası ve son kullanma tarihi olmalıdır 

 
- Örnekler taşıma için kutuya yerleştirilirken toplama kartlarının üzerindeki kurutulmuş 

kan noktaları fiziksel bir bariyer ile ayrılmalı veya yığındaki kartlardan hemen üstünde 
ve altında bulunan kartlardaki kan noktalarına göre 180° derece döndürülmelidir. Kan 
noktaları katlanan bir kapak ekiyle veya örneklerin arasına glasin kağıdı yerleştirilerek 
de korunabilir. 

 
- Örneklerin ambalajlanmasına ve taşınmasına ilişkin yerel posta ve nakliye 

düzenlemelerine uyun. Örnekler hava geçirmeyecek derecede sıkı olarak kapatılmış 
kaplara yerleştirilmemelidir (örn. plastik veya folyo torbalar). Gerekirse yeterli desikant 
paketi de eklenmelidir. Rutubet ve nem, kurutulmuş kan noktası örnekleri için 
zararlıdır. 



13904642-18  (tr) 11 

- Tarama laboratuarı tarafından aksi şekilde bir talimat gelmedikçe örnekleri 
toplanmalarından sonraki 24 saat içinde laboratuara postalayın veya nakledin. 

 
Bazı tarama laboratuarları kart üzerinde bir takım ek bilgilere yer verilmesini isteyebilir, bu 
bilgilere örnek olarak şunları sayabiliriz: bebeğin erken veya zamanından sonra doğup 
doğmadığı, eğer bu tip bir durum mevcutsa ne kadar erken veya geç doğduğu, cinsiyeti 
veya ikizinin bulunup bulunmadığı, beslenmesi ve verilen olası antibiyotikler hakkında bilgi 
ve kan nakli uygulanıp uygulanmadığı. Örnek toplama cihazında verilen bilgilerdeki 
sapmalar için yerel düzenlemelere ve kurumsal politikalara başvurun. 
 
Kurutulmuş kan örneklerindeki TSH’nin oda sıcaklığında en az 1 ay boyunca stabil olduğu 
saptanmıştır (19,20,21). Desikantla birlikte +4°C’de saklanması durumunda TSH’de en az 
bir yıl boyunca bozulma gözlenmez (22). 
 
 
UYARILAR VE ÖNLEMLER 
 
İn vitro diyagnostik kullanım içindir. 
 
Bu kit yalnızca yeterli eğitimi almış personel tarafından kullanılmalıdır. 
 
Bu kit insan kanı bileşenlerinden imal edilmiş reaktifler içermektedir. Kaynak materyaller 
hepatit B yüzey antijeni, anti-hepatit C ve anti-HIV 1 ve 2 antikorları açısından immuno 
assay ile test edilmiş ve negatif sonuç alınmıştır. Bununla beraber kan türevlerinin 
işlenmesi için tavsiye edilen tüm önlemler alınmalıdır. Lütfen U.S. Department of Health 
and Human Services’in (ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı) "Biosafety in 
Microbiological and Biomedical Laboratories" (Mikrobiyolojik ve Biyomedikal 
Laboratuvarlarda Biyogüvenlik) yayımına veya yerel ya da ulusal düzenlemelere başvurun. 
 
Tüm hasta örneklerini potansiyel infeksiyöz olarak ele alın. 
 
Reaktifler koruyucu olarak sodyum azid (NaN3) içerir. Sodyum azid, kurşun veya bakır 
boru sistemiyle etkileşerek oldukça patlayıcı metal azidleri ortaya çıkarabilir. Azid birikimini 
önlemek için attıktan sonra ardından bol su akıtın. 
 
Yıkama Konsantresi Germall® II içerir ve alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir. 
 
Uygun koruyucu giysiler, eldivenler ve göz koruyucuları giyin. Kaza durumunda derhal bol 
suyla durulayın ve tıbbi yardım alın. 
 
Tüm atıkların yok edilmesi yerel düzenlemelere uygun olmalıdır. 
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TEST PROSEDÜRÜ 
 
Standartlar ve kontroller için de aynı hükümleri bire bir uygulayın. Her plak için bir standart 
eğri yürütülmelidir. Bilinmeyenler tek saptamalar olarak yürütülebilir. Tüm reaktifler ve 
örnekler kullanımdan önce oda sıcaklığına (+20–+25°C) getirilmelidir. 
 
1. Reaktiflerin hazırlanması Rekonstitüe stabilite 
 

Yıkama solüsyonu +2–+25°C’de 2 hafta boyunca 
kapatılmış bir kapta. 

 
Yıkama Konsantresinin 100 mL’sini temiz bir konteynere boşaltın ve 2400 mL 
deiyonize su ekleyerek seyreltin. 
 
 
Anti-hTSH-Eu tracer Kullanımdan önceki bir saat içinde 

hazırlayın. 
 
Bu solüsyon istenilen konsantrasyona göre seyreltilmelidir (tabloya bakın). 
 
Neo hTSH Test Tamponunun anında kullanılmayacak tracer stok solüsyonuyla 
temas içine girmemesi önemlidir. 
 
Tracer çalışma solüsyonu hazırlanırken tek kullanımlık bir plastik konteyner 
kullanmanız önerilir. 
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Anti-hTSH-Eu tracer stok solüsyonunun seyreltilmesi: 
 
Seyreltilmiş tracer solüsyonunun hazırlanması 
 
Plak ve şerit 
sayısı 

Tracer 
stok 
solüsyon 
hacmi 

Neo hTSH 
Test 
Tamponu 
hacmi 

 Plak ve şerit 
sayısı 

Tracer 
stok 
solüsyon 
hacmi 

Neo hTSH 
Test 
Tamponu 
hacmi 

Plak Şerit (µL) (mL) Plak Şerit (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. Gerekli miktardaki mikro titrasyon şeridini şerit çerçevesine aktarın. 
 

Not: Folyoyu yalnızca üç tarafından açın ve ambalaj üzerinde yer alan plağa özgü bilgi 
yan tarafta kalacak şekilde katlayın. Geriye kalan şeritleri ambalaja koyun ve folyo 
kapağı mümkün olduğunca sıkı şekilde bastırın. Desikantı ambalajın içinde bırakın. 
Alternatif olarak, geriye kalan şeritleri yeniden mühürlenebilir bir plastik çanta içinde 
desikantla beraber saklayın. 

 
3. Otomatik veya manuel bir perforatör kullanarak filtre kağıdı disklerini kuyucukların içine 

düşecek şekilde kesin. Disk çapı yaklaşık olarak 3.2 mm (1/8 inç) olmalıdır. Her 
kuyucuğa sadece tek disk yerleşmelidir. Örnek olarak aşağıdaki plak haritası 
verilmiştir. Laboratuarlar kontrol ve örnekler için en iyi konumlandırmaya kendileri 
karar verebilir. 

 

 
 
4. İlk flakon çıkarıldıktan sonra önerilen Eppendorf Multipette’yi veya DELFIA 

Dispenser Ünitesini kullanarak seyreltilen Anti-hTSH-Eu tracer 
solüsyonunun 200 µL’sini tüm kuyucuklara ekleyin. Pipet ucunu kuyucuğun 
üzerinde hafifçe tutup ardından plastik şeride veya sıvı yüzeyine 
dokunmadan pipeti boşaltarak taşmanın önüne geçin. 

 
5. DELFIA Plak Mikserini kullanarak çerçeveyi 10 dakika boyunca hızlı bir şekilde 

çalkalayın ve yavaş çalkalama ile oda sıcaklığında 4 saat boyunca inkübasyona 
bırakın. İnkübasyon son çerçeve de hazırlanıp 10 dakika boyunca çalkalandıktan 
sonra başlar. Alternatif olarak, 10 dakikalık hızlı çalkalamadan sonra plağı kapatarak 
bir gece boyunca buzdolabında (+2–+8°C) çalkalamadan inkübe edin, ardından yavaş 
çalkalamayla oda sıcaklığında 1 saat daha inkübe edin. 

 
NOT: İnkübasyondan önce uygulanan hızlı çalkalama kan bileşenlerinin filtre kağıdı 
dikslerinden tamamiyle ayrılmasını sağlar. 

 
6. İnkübasyon adımından sonra solüsyonu ve filtre kağıdı disklerini kuyucuklardan 

DELFIA Yıkayıcı-Disk Çıkarıcı programı 32’i kullanarak çıkarın. 
 

Alternatif olarak solüsyonu ve filtre kağıdı disklerini DELFIA Disk Çıkarıcı veya bir 
emme hortumu örn. yeterli bir vakum kaynağına bağlanmış Pasteur pipet kullanarak 
çıkarın. Tüm şeritleri DELFIA Plak Yıkayıcı ile program 32’yi (wash) kullanarak yıkayın. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şerit 

Std 
A 

Std 
A 

Std 
B 

Std 
B 

Std 
C 

Std 
D 

Std 
D 

Std 
E 

Std 
E 

Std 
F 

Std 
F 

Knt 
I 

Knt 
I 

Knt 
II 

Knt 
II 

1. 
Blm 

2. 
Blm    

A 

B 

C 
vb. 

Std 
C 

3. 
Blm

vb.  
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7. Kombi ucunu bir kez Zenginleştirme Solüsyonuyla yıkadıktan sonra (atmak için) 
önerilen Eppendorf Multipette’yi veya DELFIA Plak Dispenseri kullanarak 
Zenginleştirme Solüsyonunun 200 µL’sini reaktif şişesinden tüm kuyucuklara doğrudan 
ekleyin. Kombi ucu yeniden doldurun ve ilk flakonu atın. Kuyucuğun kenarına veya 
içindekilere dokunmamaya özen gösterin. 

 
8. Çerçeveyi 5 dakika boyunca yavaşça sallayın. Buharlaşmanın önüne geçildiğinde 

floresans bir kaç saat boyunca stabildir. Bunun yanında, her ne kadar son derece 
ender görülen bir durum olsa da, dış faktörler zaman içinde sinyal azalmasına neden 
olabileceği için ölçümün 1 saat içinde gerçekleştirilmesi önerilir. 

 
9. Tüm şeritlerin çerçeve içine sıkıca oturduğundan emin olun ve floresansı zaman 

ayrımlı florometrede ölçün. 
 

1232 veya 1234 florometre kullanıldığında otomatik ölçüm ve sonuç hesaplaması için 
kit program 32’yi (serumdaki konsantrasyonlar) veya program 12’yi (kandaki 
konsantrasyonlar) veya MultiCalc 3 protokol "32 NTSHS" (serumdaki 
konsantrasyonlar) veya protokol "12 NTSH"yi (kandaki konsantrasyonlar) seçin. 
 
VICTOR™ 2 D kullanılırken, ölçümü Start Wizard’dan (Başlatma Sihirbazı) başlatın, 
Protocols/Kits (Protokoller/Kitler) paneli "Neonatal USA" veya "Neonatal Europe"dan, 
"NTSHS" (serumdaki konsantrasyonlar) veya "NTSH"yi (kandaki konsantrasyonlar) 
seçin ve plak ve örnek sayısını belirleyin. 
 
Program 32 (serumdaki konsantrasyonlar) veya 12 (kandaki konsantrasyonlar) için 
parametre grubunu veya "32 NTSHS" (serumdaki konsantrasyonlar) veya "12 NTSH" 
(kandaki konsantrasyonlar) için MultiCalc protokolünü kontrol edin. Bilinmeyenler için 
kopya sayısını değiştirirseniz lütfen protokolü de buna uygun olarak değiştirin 
(parametrelerin düzenlenmesi için florometre kılavuzuna veya MultlCalc kılavuzuna 
bakın). 

 

 
3 MultiCalc, PerkinElmer, Inc.’in tescilli ticari markasıdır. 
VICTOR, PerkinElmer, Inc.’in ticari markasıdır. 
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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 
  

(hTSH standart konsantrasyonlarının lota özgü 
kalite kontrol sertifikasında verilenlerle 
uyuştuğundan emin olun. Uyuşma yoksa yeni 
konsantrasyonları girin.) 

 
 

Kontroller ve test örnekleri iki kopya halinde test ediliyorsa yeni bir parametre grubu 
oluşturun. 

 
 
PROSEDÜR NOTLARI 
 
1. DELFIA kitinin verimli olarak kullanılabilmesi için bu ambalaj ekinin iyice anlaşılması 

şarttır. Kit ile birlikte verilen reaktifler, entegre ünite olarak kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır. Farklı lot numaralarına sahip kitlerde yer alan eşdeğer reaktifleri 
karıştırmayın. Kit reaktiflerini etikette belirtilen son kullanma tarihi geçtikten sonra 
kullanmayın. 

 
2. Test prosedüründen herhangi bir şekilde sapılması sonuçları etkileyebilir. 
 
3. Reaktifler örnek hazırlanmadan önce oda sıcaklığına getirilmelidir (+20–+25°C). 
 
4. Şeritleri yıkarken tüm kuyucukların şekilde gösterildiği gibi üzerlerine kadar 

tümüyle doldurulduğundan emin olun. Şeritlerin yıkanmasından sonra 
kuyucukların kuru olup olmadığını kontrol edin. Nemli kalmışsa plağı ters 
çevirerek absorban kağıda iyice bastırın. 

 
Yıkama cihazının temizlenmesi ve bakımı ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen DELFIA Plak 
Yıkayıcı kılavuzuna bakın. 
 

5. Evropiyum kontaminasyonundan kaçınmak ve yüksek floresan zemin elde etmek için 
yüksek standartlı pipetleme ve yıkama tekniklerine ihtiyaç duyulur. Bu yüzden DELFIA 
sistemiyle birlikte verilen pipetlerin sadece önerilen amaçlar için kullanılması son 
derece önemlidir. 
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Kombi ucun Zenginleştirme Solüsyonuyla Kullanım Talimatlarına uygun biçimde 
yıkanmasından sonra, Zenginleştirme Solüsyonu yalnızca önerilen Eppendorf 
Multipette kullanılarak dağıtılmalıdır. Diğer reaktifleri pipetlemek için aynı Kombi Uç 
kullanılmamalıdır. Kullandıktan sonra Eppedorf Multipette’yi Kombi Uç hala takılıyken 
pipet standına yerleştirin. 
 
DELFIA Plak Dispenseri ve DELFIA Dispenser Ünitesini kullanırken lütfen kılavuza 
başvurun. 

 
 
SONUÇLARIN HESAPLANMASI 
 
DELFIA sistemi veri eksiltmesi için bünyesinde programlar barındırır ve sonuçlar standart 
eğriler, örnek konsantrasyonları ve buna benzer çıktılarla temin edilir (ayrıntılı bilgi için 
Florometre cihaz kılavuzuna veya MultiCalc kılavuzuna bakın). 
 
 
Kalibrasyon 
 
Her plak için bir standart eğri yürütülmelidir. 
 
 
Kalite kontrolü 
 
Sonuçların günü gününe doğrulanmasını sağlamak için her zaman kontrol örnekleri 
kullanılmalıdır. Kontroller örneklerle aynı şekilde yürütülmelidir. Kitte iki farklı seviyedeki 
kontroller kullanılmıştır. Bu kontroller her testte yürütülmelidir, test birden fazla plağı 
kapsıyorsa kontroller her plak için yürütülmelidir. Her laboratuar kendi ortalamasını ve 
kabul edilebilir aralığını belirlemelidir. Bu belirlenen ortlama, kalite kontrol sertifikasında 
belirtilen değerlerin ± %20’si içinde olmalıdır. Laboratuarların kit içinde bulunan kontrollere 
ek olarak kendi kontrollerini farklı seviyelerde belirlemeleri önerilir. Örnek sonuçları, ancak 
kontrol sonuçlarının laboratuvarın belirlemiş olduğu kabul edilebilirlik kriterlerini 
karşılaması durumunda rapor edilmelidir (23). 
 
Harici kalite değerlendirme projelerinde yer alınması da önerilir. 
 
 
PROSEDÜR KISITLAMALARI 
 
Diğer in vitro tarama testlerinde olduğu gibi, DELFIA Neonatal hTSH kan noktası immuno 
assay kullanılarak elde edilen veriler, tıpta kabul edilen diğer prosedürlere ve klinisyenin 
elindeki diğer klinik verilerle bağlantılı olarak yorumlanan sonuçlara yardımcı olacak 
şekilde kullanılmalıdır. 
 
Anormal analitik test sonuçlarına yol açtığı bilinen durumlar şunlardır: 
- kanla eşbiçimli satüre olmamış örnek noktası  
- kan lekesinin kenarına çok yakın yerden delinmiş örnek noktaları 
- gerektiği şekilde toplanmamış ve hatalı kurutulmuş örnekler 
- örneğin ısıya ve rutubete maruz kalması nedeniyle bozulmasına bağlı olarak elute 

etmeyen kan noktaları 
- kan noktası filtre kağıdının fekal materyal ile kontamine olması 
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Örnek, evropiyum üzerindeki şelate edici etkisinden dolayı, filtre kağıdı üzerine EDTA veya 
sitrat kan olarak uygulanmamalıdır. 
 
Örnekteki heterofilik antikorlar testle etkileşime girebilir. 
 
Lütfen “PROSEDÜR NOTLARI” bölümüne de bakın. 
 
 
BEKLENEN DEĞERLER4 VE SONUÇLARIN YORUMLANMASI 
 
Lütfen bu bölümde değinilen değerlerin yalnızca yol gösterici olarak kullanılması 
gerektiğini ve her laboratuvarın kendi referans aralığını belirlemesi gerektiğini aklınızda 
bulundurun. 
 
Konjenital hipotiroidizm teşhisinde yardımcı olarak kullanılan kurutulmuş kan noktalarından 
hTSH ölçümü yapma yöntemi ötiroid ve hipotiroid yenidoğanlar arasında ayrım yapan bir 
eşik değeri kullanımı üzerinde temellendirilmiştir. 
 
1342 kan noktası örnekleri DELFIA Neonatal hTSH kitinin gecelik prosedürü kullanılarak 
test edilmiştir. Kandaki hTSH konsantrasyonu  2–12.7 µU/mL aralığında değişilik 
göstermiştir (serumda  4.4–27.9 µU/mL). Frekans dağılımı aşağıdaki şekilde verilmiştir. 
 

 
 

 
4 Wallac Oy, Turku, Finlandiya’da gerçekleştirilen araştırma. 
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Bu sonuçlar ve American Academy of Pediatrics/American Thyroid Association (Amerikan 
Pediyatri Akademisi/Amerikan Tiroid Derneği) (15) tarafından yayımlanan öneriler baz 
alınarak sonuçlar şu şekilde özetlenebilir: 
 
 

µU/mL kan µU/mL serum 

Normal  < 9  < 20 
Sınır çizgisi  9–18  20–40 
Hipotiroid  > 18  > 40 
 
 
Bu sonuçlar 2–6 günlük yenidoğanların topuklarından alınan kurutulmuş kan örnekleri için 
geçerlidir. 
 
Sınır çizgisinde bulunan ve hipotiroid hTSH değerlerine sahip olan hastalar teyid testleri 
için derhal geri çağırılmalıdır. 
 
Bununla beraber kuru kan noktalarındaki hTSH eşik değerlerinin farklı test ve farklı 
popülasyonlara göre değişiklik gösterebileceği akılda tutulmalıdır.  Bu yüzden, her 
laboratuvarın temsili bir örnek popülasyonu kullanarak kendi referans aralığını ve eşik 
sınırını belirlemesi önerilir. 
 
Belli durumlarda uygun konjenital hipotiroidizim olmaksızın Yüksek hTSH değerleri 
bildirilmiştir (15,24): 
 
- iyodin eksikliği görülen alanlarda yenidoğan bebeklerde geçici neonatal hipotiroidizmi 

görülmüştür. Bu durum genellikle prematüre bebeklerde daha sık ortaya çıkar. 
 
- intraüterin ilaç maruziyeti, intraüterin iyodin maruziyeti veya endemik guatr alanlarında 

intraüterin iyodin eksikliğine bağlı olarak yenidoğan bebeklerde geçici benin 
hipertirotropinemi. 

 
Yenidoğan bebeklerde kanıtlanmış konjenital hipotiroidizmle beraber normal hTSH 
konsantrasyonları düşük bir frekansta gözlenmiştir; 1:100 000 (15,24). Bu bebeklerin 
hTSH değerleri yaşamlarının ilk birkaç haftasında konjetinal hipotiroidizm değer 
özelliklerine yükselmiştir. 
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ANALİTİK PERFORMANS ÖZELLİKLERİ 
 
DELFIA Neonatal hTSH testi (tek gece + 1 saatlik inkübasyon) ile elde edilen tipik bir 
standart eğrisi aşağıda verilmiştir. 
 

 
 
Doğruluk5: DELFIA Neonatal hTSH kitinin varyasyonu spike kan noktası örnekleri 
18 çalışmada 8 kopya halinde kullanılarak saptanmıştır (plak başına 4 kopya). Varyans 
analizi yaklaşımı aşağıdaki varyasyonları heasplamak için kullanılmıştır: 
 
4 saatlik prosedür 
 

Örnek 
Toplam ortalama değer 

µU/mL Test içi varyasyon 
(% CV) 

Testler arası 
varyasyon (% CV) 

Toplam varyasyon 
(% CV) 

kan 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 

 
 
Gecelik prosedür 
 

Örnek 
Toplam ortalama değer 

µU/mL Test içi varyasyon 
(% CV) 

Testler arası 
varyasyon (% CV) 

Toplam varyasyon 
(% CV) 

kan 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 

 
 

 
5 Wallac Oy, Turku, Finlandiya’da gerçekleştirilen araştırma. 



13904642-18  (tr) 21 

Analitik duyarlılık6: Analitik duyarlılık 1 µU/mL kanın (2.2 µU/mL serum) standart ölçüm 
değer (ortalama değer + 2 SD) ortalamasının 2 standart sapma yukarısında belirlenirse, 
DELFIA Neonatal hTSH testinin analitik duyarlılığı tipik olarak 2 µU/mL kandan (4.4 µU/mL 
serum) daha iyidir. 
 
 
Çapraz reaktivite7: DELFIA Neonatal hTSH testinin diğer hormonlarla çapraz reaktivitesi 
aşağıdaki tabloda verilmiştir: 
 

Hormon 
Eklenen 
konsantrasyon 

Ölçülen açık hTSH konsantrasyonu 

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

 
 
Yöntem karşılaştırması8: 1342 kan noktası örnekleri, A032-310 DELFIA Neonatal hTSH 
kiti ve 1244-032 DELFIA Neonatal hTSH kiti (gecelik prosedür) ile test edilmiştir. Frekans 
dağılımları aşağıda verilmiştir: 
 

 
 

 
6 Wallac Oy, Turku, Finlandiya’da gerçekleştirilen araştırma. 
7 yukarıdaki gibi 
8 yukarıdaki gibi 
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Önerilen eşik değerleri bu örneklere uygulandığında aşağıdaki dağılım ortaya çıkmıştır: 
 

DELFIA kitleri 
Normal 

< 9 µU/mL kan 
(< 20 µU/mL serum) 

Sınır çizgisi 
9 - 18 µU/mL kan 

(20 - 40 µU/mL serum) 

Hipotiroid 
> 18 µU/mL kan 

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

1325 17 0 

1244-032 
Neonatal hTSH 

1313 29 0 

 
 
Korelasyon9: 
 
A032-310 DELFIA Neonatal hTSH 4 saatlik inkübasyon prosedürüne karşılık gecelik 
inkübasyon prosedürü 
 
A032-310 DELFIA Neonatal hTSH kitinin 4 saatlik inkübasyon prosedürü (y), A032-310 
DELFIA Neonatal hTSH kitinin gecelik prosedürüyle (x) 2.0–221 µU/mL kan  
(4.4–491 µU/mL serum) aralığındaki kan noktası örnekleri ve spiked örnekler kullanılarak 
karşılaştırılmıştır. Bulunan korelasyon: 
 
 y = 0.979x + 0.05;   r = 0.985;   (n = 170) 
 
 
A032-310 DELFIA Neonatal hTSH’ya karşılık B032-312 AutoDELFIA Neonatal hTSH 
 
A032-310 DELFIA Neonatal hTSH kitinin gecelik prosedürü (y), B032-312 AutoDELFIA 
Neonatal hTSH kiti (x) ile 2.1–205 µU/mL kan (4.7–455 µU/mL serum) aralığındaki kan 
noktası örnekleri ve spiked örnekler kullanılarak karşılaştırılmıştır. Bulunan korelasyon: 
 
 y = 0.966x + 0.21;   r = 0.991;   (n = 175) 
 
 

 
9 Wallac Oy, Turku, Finlandiya’da gerçekleştirilen araştırma. 



13904642-18  (tr) 23 

1342 kan noktası örnekleri, B032-312 AutoDELFIA Neonatal hTSH kiti ve A032-310 
DELFIA Neonatal hTSH kitinin gecelik prosedürü ile test edilmiştir. Frekans dağılımları 
aşağıda verilmiştir: 
 

 
GARANTI 
 
Burada sunulan veri belirtilen test prosedürü kullanılarak elde edilmiştir. Prosedürde, 
imalatçı tarafından önerilmeyen değişikliklerin yapılması sonuçları etkileyebilir ve bu 
durumda Wallac Oy ve bağlı kuruluşları, ticarete elverişlilik ve kullanıma uygunluk örtük 
garantisinden ve açık, örtük, yasal olmak üzere belirtilen tüm garantilerden feragat eder. 
 
Wallac Oy, bağlı kuruluşları ve yetkili dağıtıcıları böyle bir durumda dolaylı veya doğrudan 
olmayan hasarlardan sorumlu olmayacaktır. 
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DELFIA® Neonatal hTSH kit 
Özet Protokol Sayfası 

 

Tracer’ı seyreltin 
(tabloya bakın)  

Şeritler 
Tracer stok 

solüsyonu (µL) 
Tampon 

(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 

Standartları, kontrolleri 
ve bilinmeyenleri 
düşecek şekilde kesin 

 
 

Tracer seyreltisini 
ekleyin 

 
200 µL 

İnkübe edin 

 10 dak. hızlı çalkalama + 
R.T.’de 4 saat yavaş çalkalama 

VEYA 
10 dak. hızlı çalkalama + 
+2–+8C’de bir gece + 

R.T.’de 1 saat yavaş çalkalama 

Diskleri çıkarın ve 
yıkayın 

 
Program 32 (x 6) 

Yükseltin 

 
200 µL, 

5 dak. yavaş çalkalama 

Sayın 

 KIT 32 
(Konsantrasyonları, QC (Kalite 

Kontrol) sertifikalarından kontrol edin) 

 
DELFIA, PerkinElmer, Inc.’in tescilli ticari markasıdır. 


