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DELFIA® 
Neonatal hTSH kit
Набір DELFIA® неонатальний лТТГ

 
Флуоресцентний імунний аналіз із роздільністю в 
часі 

Інструкція із застосування. Реагенти для 960 аналізів 

Виробник: 
Wallac Oy, Mustionkatu 6, FI-20750 Turku, Finland 
Валлак Ой, Мустіонкату, 6, ФІ-20750, Турку, Фінляндія 
www.perkinelmer.com 

Уповноважений представник виробника в Україні: 
ТОВ ”БІОМЕДІНВЕСТ”, 
вул. Драгомирова, 4, офіс 122, 125, м.Київ, 01103, Україна 
Тел.: (044) 490-20-35, факс: (044) 490-20-36 
E-mail: bmi@bmi.com.ua 
 

ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ IN VITRO 
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ПОЗНАЧЕННЯ 
 
 Медичний виріб для діагностики in vitro 

 Код партії 

 № упаковки 

 Номер за каталогом 

 Використати до 

 Температурне обмеження 

 

Зберігати в захищеному від світла місці 

 Містить достатньо для (n-) випробувань 

 Ознайомитись з інструкціями із застосування 

 Виробник 

Вказаний напрямок повинен співпадати з напрямом вгору  

Придатний для вторинної переробки 

 GHS07 Небезпека здоров’ю 
 
Попередження 
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DELFIA® Neonatal hTSH kit 
Набір DELFIA® неонатальний лТТГ 

 
 
ПРИЗНАЧЕННЯ 
 
Цей набір призначений для кількісного визначення людського тиреотропного гормону 
(ТТГ) у пробах крові, висушених на фільтрувальному папері, і використовується як 
допоміжний засіб під час скринінгу новонароджених на вроджений (неонатальний) 
гіпотиреоз. 
 
 
КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА Й ОПИС АНАЛІЗУ 
 
Людський тиреотропний гормон (тиреотропін) — це глікопротеїновий гормон, який 
синтезуються й виділяється з передньої частки гіпофіза. Він стимулює вироблення 
тиреоїдних гормонів щитовидною залозою. Основною функцією ТТГ є регулювання 
синтезу та секреції основних гормонів щитовидної залози, тироксину (T4) та 3,5,5'-
трийодтироніну (T3). Рівні ТТГ регулюються балансом двох основних факторів, які 
протилежні один одному. Перший — це вплив ТТГ-рилізинг-гормону (ТРГ), 
трипептиду, який виробляється гіпоталамусом і діє на тиреотропи для стимуляції 
синтезу та секреції ТТГ. Другий — це самі тиреоїдні гормони, які знижують чутливість 
тиреотропів до ТРГ (1,2). 
 
Ранній розвиток щитовидної залози плоду вважається незалежним від гіпофізу. 
Секреція ТТГ в гіпофізі не починається до кінця першого триместру вагітності, після 
чого вона швидко зростає й досягає рівня вище за материнський. ТТГ і гормони 
щитовидної залози не проникають через плаценту. Отже, гіпофізарно-щитовидні 
функції плоду незалежні від материнських (3). 
 
Відразу після народження у крові новонародженого відбувається різке збільшення 
концентрації ТТГ (відоме як ТТГ-криз). Концентрація стабілізується на більш 
низькому рівні через кілька д (d) після народження, якщо щитовидна залоза 
нормально функціонує (4,5,6). 
 
Підвищена концентрація ТТГ у крові новонародженого є найбільш раннім проявом 
первинного гіпотиреозу в лабораторних аналізах. Завдяки високій специфічності та 
чутливості тестування рівня ТТГ є методом вибору для визначення гіпотиреозу в 
новонародженого. Оскільки клінічний діагноз встановити складно, в той час як цей 
розлад потребує невідкладної медичної допомоги, в багатьох країнах 
застосовуються програми масової лабораторної діагностики для виявлення 
гіпотиреозу новонароджених (7,8). 
 
 

 
DELFIA є зареєстрованою торговою маркою PerkinElmer, Inc. 
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ПРИНЦИПИ АНАЛІЗУ 
 
DELFIA® Neonatal hTSH — це твердофазний двосайтний флуоресцентний імунний 
аналіз, заснований на прямій сендвіч-техніці, де два моноклональних антитіла 
(взятих у мишей) спрямовуються проти двох окремих антигенних детермінантів у 
молекулі ТТГ. Стандарти, контрольні зразки та тестовий зразок, що містять ТТГ, 
одночасно реагують з іммобілізованими моноклональними антитілами, 
спрямованими проти специфічного антигенного сайту в субодиниці ß-ТТГ, та 
моноклональними антитілами, міченими європієм (спрямованих проти іншого 
антигенного сайту, розташованого частково на β-субодиниці та частково на α-
субодиниці), у буфері для аналізу. Буфер для аналізу елюює ТТГ із сухих плям 
крові на дисках фільтрувального паперу. Повний аналіз вимагає лише одного етапу 
інкубації. 
 
Розчин-підсилювач дисоціює іони європію з мічених антитіл в розчин, де вони 
утворюють високофлуоресцентні хелати з компонентами розчину-підсилювача. Після 
цього вимірюється флуоресценція в кожній лунці. Показник флуоресценції кожного 
зразка пропорційний кількості ТТГ у зразку (9,10,11,12,13,14). 
 

 
 
ВМІСТ НАБОРУ 
 
Кожен набір DELFIA Neonatal hTSH містить реагенти для 960 аналізів. 
 
Термін зберігання нерозпечатаного набору вказаний на зовнішній етикетці. Зберігати 
при температурі +2 °C – +8 °C. 
 
Компоненти відкритого набору придатні для використання до 2 тижнів, якщо 
використовуються, як описано в розділі «ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ». 

 
DELFIA є зареєстрованою торговою маркою PerkinElmer, Inc. 

 
 

  

ß 
ß 

ß ß 

Твердофазне 
антитіло IgG  
до ß-ТТГ 

Молекула hTSH 

Мічене європієм 
антитіло IgG до 
hTSH 

Інкубація 

Розчин-
підсилювач 

Вимірювання 
флуоресценції 
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Реагенти 
 
Компонент Кількість Умови та термін 

зберігання 
 
hTSH Standards 
(hTSH Стандарти) 
(приблизні значення) 
 

 
1 лист 
фільтрувального 
паперу (Whatman, 
№ 903), який містить 
5 наборів висушених 
кров’яних плям 

 
Зберігати в холодному й 
захищеному від вологи та 
світла місці в оригінальній 
упаковці. Термін 
придатності при 
температурі зберігання 
+2 °C – +8 °C вказаний на 
зовнішній етикетці. 

A 1 мкОД/мл (µU/mL) 
крові 

B 10 мкОД/мл (µU/mL) 
крові 

C 25 мкОД/мл (µU/mL) 
крові 

D 50 мкОД/мл (µU/mL) 
крові 

E 100 мкОД/мл (µU/mL) 
крові 

 
Точні концентрації ТТГ вказуються в сертифікаті 
контролю якості партії, який міститься в наборі. 
 

F 250 мкОД/мл (µU/mL) 
крові 

   
 
Controls 
(Контролі) 
(приблизні значення) 
 

 
1 лист 
фільтрувального 
паперу (Whatman, 
№ 903), який містить 
5 наборів висушених 
кров’яних плям 

 
Зберігати в холодному й 
захищеному від вологи та 
світла місці в оригінальній 
упаковці. Термін 
придатності при 
температурі зберігання 
+2 °C – +8 °C вказаний на 
зовнішній етикетці. 

C1 15 мкОД/мл (µU/mL) 
крові 

C2 60 мкОД/мл (µU/mL) 
крові 

  
Значення для контрольних зразків набору, виміряні 
виробником, вказуються в сертифікаті контролю 
якості партії, що міститься в наборі. Кожна 
лабораторія повинна встановити власне середнє 
значення та прийнятний діапазон. 
 

Стандарти та контрольні зразки були отримані з крові людини з гематокритом, що 
дорівнював 50–55 %, та відкалібровані відповідно до  людського тиреотропного 
гормону, для імуноаналізу», третій міжнародний стандарт, код NIBSC 81/565. 
Показники сироватки для ТТГ, наведені в цьому документі, отримані за значенням 
гематокриту 55 %. 
 
Коефіцієнт конверсії: 1 мкОД/мл (µU/mL) крові = 2,22 мкОД/мл (µU/mL) сироватки (за 
умови, що гематокрит складає 55 %) 
 
Результати, отримані в цьому наборі, еквівалентні 3-му ISNS-RPNS. Конверсія не 
потрібна. 
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Anti-hTSH-Eu tracer 
stock solution 
(Основний розчин мітки  
Anti-hTSH-Eu) (~ 20 мкг/мл 
(µg/mL)) (моноклональні 
мишачі антитіла) 

 
1 флакон, 1,5 мл (mL) 

 
При температурі +2 °C – 
+8 °C до дати, зазначеної 
на етикетці флакона. 

 
Мітка знаходиться в буферному сольовому розчині Tris-HCl (рН 7,8) з альбуміном 
бичачої сироватки, мишачим IgG та < 0,1 % азиду натрію (консервант). 
 
 
Wash Concentrate 
(Концентрат для промивання) 

 
1 флакон, 250 мл (mL) 

 
При температурі +2 °C – 
+8 °C до дати, зазначеної 
на етикетці флакона.

 
25-кратно концентрований буферний сольовий розчин Tris-HCl (pH 7,8) з Tween 20. 
Містить Germall II1 як консервант. 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ (Концентрат для промивання містить Germall® II): може 
спричинити алергічну реакцію шкіри. 
 
 
Neo hTSH Assay Buffer 
(Буфер для аналізу Neo hTSH) 

 
1 флакон, 250 мл (mL) 

 
При температурі +2 °C – 
+8 °C до дати, зазначеної 
на етикетці флакона.

 
Готовий до використання буферний сольовий розчин Тris-HCl (рН 7,8) з альбуміном 
бичачої сироватки, бичачим глобуліном, Tween 40, поліетиленгліколем 6000, 
інертним червоним барвником і < 0,1 % азиду натрію (консервант). 
 
 
Enhancement Solution 
(Розчин-підсилювач) 

 
1 флакон, 250 мл (mL) 

 
При температурі +2 °C – 
+8 °C до дати, зазначеної 
на етикетці флакона. 
Термін зберігання 
становить 6 місяців при 
кімнатній температурі 
(+20 °C – +25 °C). 
Уникайте потрапляння 
прямих сонячних 
променів. 

 
Готовий до використання розчин-підсилювач із Triton X-1002, оцтовою кислотою та 
хелаторами. 
 

 
1 Germall — це зареєстрована торгова марка компанії ISP Investments, Inc. 
2 Triton є зареєстрованою торговою маркою Union Carbide Chemicals & Plastics Technology. 
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Anti-hTSH Microtitration Strips 
(Anti-hTSH мікротитрувальні 
стрипи). 
10 x 8 x 12 лунок, вкритих 
антитілами, спрямованими 
проти специфічного сайту в β-
субодиниці молекули ТТГ 
 

 
10 планшетів 

 
При температурі +2 °C – 
+8 °C до дати, зазначеної 
на етикетці. 

 
Extra barcode labels 
for the plate 
(Додаткові етикетки штрих-
коду для планшетів) 
 

 
3 шт. 

 
Примітка. Штрих-коди 
відповідають кожній партії. 

 
Lot-specific 
quality control certificate 
(Індивідуальний сертифікат 
контролю якості партії) 
 

 
1 шт. 

 
 

 
 
НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО НЕ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ НАБОРУ 
 
Набір DELFIA Neonatal hTSH являє собою частину повної системи 
імунодіагностичних реагентів і приладів. Система DELFIA вимагає наявності 
наступних позицій, які можна придбати в компанії Wallac Oy або PerkinElmer, Inc., а 
також у дистриб’юторів. 
 
1. Флуориметр із роздільністю в часі плюс принтер і (додатково) комп'ютер 
2. Автоматичний пристрій для промивання і видалення паперових дисків DELFIA 

Washer-Diskremove (виробн. № 1296-0010) або автоматичний пристрій для 
промивання планшетів — DELFIA Platewash (виробн. № 1296-026) 

3. Автоматичний шейкер (струшувач) для планшетів — DELFIA Plateshake (виробн. 
№ 1296-003/004) 

4. Панчер для вибивання з фільтрувального паперу дисків діаметром 3,2 мм (mm) 
(1/8 дюйма (in)) [наприклад, Wallac DBS Puncher (артикул 1296-071), Panthera-
Puncher™ 9 (артикул 2081-0010) або ручний панчер (артикул 10457593)] 

5. Піпетка для дозування розведеного розчину мітки Eppendorf Multipette (виробн. № 
1296-014) з насадкою Combitips 5 мл (mL) (виробн. № 1296-016) або, 
альтернативно, диспенсер DELFIA Plate Dispense з пристроєм для дозування 
DELFIA Dispense Unit (виробн. № 1296-041 і 1296-043) 

6. Піпетка для дозування розчину-підсилювача Eppendorf Multipette (виробн. № 
1296-014) з насадкою Combitips 5 мл (mL) (виробн. № 1296-016) або, 
альтернативно, диспенсер DELFIA Plate Dispense (виробн. № 1296-041) 

 

 
Panthera-Puncher є торговою маркою PerkinElmer, Inc. 
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На додаток до системи DELFIA потрібно наступне: 
 
- точні піпетки для дозування об’ємів в мікролітрах (µL) і піпетки для дозування 

об’ємів в мілілітрах (mL); 
- деіонізована вода; 
- зразки на картах з використанням фільтрувального паперу, схваленого FDA 

(Управління США з контролю за продуктами і медикаментами). 
 
 
ЗБІР ТА ЗБЕРІГАННЯ ЗРАЗКІВ 
 
Зразки крові повинні бути взяті безпосередньо з місця пункції п'ятки на 
фільтрувальний папір. Наявність ліпемії (тригліцериди  5000 мг/л (mg/L)) та 
жовтяниці (білірубін  20 мг/дл (mg/dL)) зразків не перешкоджає аналізу. 
Гетерофільні антитіла у зразку можуть перешкоджати аналізу. 
 
Якщо зразок не наноситься безпосередньо на фільтрувальний папір (не є методом 
вибору), не використовуйте пробірки і капілярні трубки з цитратом або EDTA для 
забору крові, оскільки ці антикоагуляційні реагенти будуть впливати на аналіз, 
утворюючи хелати з мітки європію. 
 
Програми скринінгу новонароджених мають різні вимоги щодо необхідних для 
дослідження зразків. У США рекомендований діаметр краплі крові становить 12,7 мм 
(mm) (1/2 дюйма (in)), зразок береться з п'ятки та поміщається на фільтрувальний 
папір. Кров зазвичай береться за 2–6 д (d) після народження (15), але в деяких 
програмах скринінгу час взяття та кількість зразків розрізняється. Відповідний час 
взяття зразків для скринінгу необхідно уточнювати в місцевих нормативних 
документах. Прилад для взяття зразків повинен відповідати вимогам державних 
нормативних документів. Були встановлені відмінності в абсорбції сироватки та 
відтворюваності ТТГ для різних партій фільтрувального паперу, затверджених FDA. 
Проте це не призвело до значних помилок при кількісній оцінці (16,17). Метод 
дослідження сухих зразків крові вимагає професійних навичок їх взяття, зберігання 
та транспортування. Спосіб збору зразків детально описаний у документі LA4-А5 (18) 
Інституту клінічних та лабораторних стандартів (CLSI), основні пункти з нього 
наведені нижче: 
 
- Очистити шкіру тампоном, змоченим в спирті, і дати їй висохнути. 
 
- Проколоти п'ятку дитину стерильним ланцетом або спеціальним інструментом 

для проколу п’ятки на глибину 1,0–2,0 мм (mm). Більш глибоке (аніж 2,0 мм (mm)) 
проколювання може пошкодити кістку немовляти. 

 
- Витерти першу краплю крові. Акуратно прикласти фільтрувальний папір до 

великої краплі крові та дати їй добре увібратися, щоб заповнилося коло, 
надруковане на фільтрувальному папері. Оглянути обидві сторони 
фільтрувального паперу та переконатися, що кров добре увібралася. Надмірне 
здавлювання місця проколу може викликати гемоліз зразка або домішування до 
зразка тканинної рідини. Не нашаровуйте наступні краплі крові в область кола (це 
призводить до утворення кірки). 

 



13904642-18  (ua) 9 

- Висушіть зразок крові в горизонтальному положенні протягом 3 год (h) при 
кімнатній температурі (+18 °C – +25 °C), не піддавайте дії прямого світла. Не 
нагрівайте й не складайте один на одного зразки протягом сушіння. 

 
- Переконайтеся, що потрібна інформація на картці збору зразків повністю 

заповнена. Мінімально необхідна інформація, що зазначається на засобі для 
взяття, включає такі дані: 

 
- прізвище (ім'я, якщо є), стать, дата народження (необов’язково: час 

народження), маса тіла при народженні, вік дитини (вказати, якщо < 24 год 
(h)) та ідентифікаційний номер пацієнта 

- ім'я та прізвище матері; 
- дата взяття зразка (час взяття); 
- ім’я та адреса особи, що подає карту (необов’язково: установа, де відбулось 

народження); 
- ім'я та телефонний номер лікаря (постачальника медичних послуг); 
- назва програми скринінгу новонародженого й адреса 
- кожна карта повинна мати унікальний серійний номер і термін зберігання. 

 
- Перш ніж розміщувати зразки в контейнери для транспортування, сухі краплі 

крові на картках збору зразків слід відокремити одна від одної фізичними 
засобами або повернути на 180° відносно крапель крові на картках у стосі, що 
безпосередньо знаходяться вище та нижче. Зразки також можна помістити в 
захисні конверти або прокласти між ними пергамін. 

 
- Дотримуйтесь інструкцій місцевих поштових і транспортних служб щодо упаковки 

й перевезення зразків. Не можна вкладати зразки в герметичні контейнери 
(пластикові або фольгові пакети). За потреби додайте до зразків необхідну 
кількість пакунків із вологопоглинаючою речовиною. Вогкість і волога шкідливо 
впливають на сухі зразки крові. 

 
- Зразки необхідно доставити в лабораторію поштою або транспортом протягом 

24 год (h) після взяття, якщо скринінгова лабораторія прямо не надала інші 
вказівки. 

 
Певні лабораторії можуть вимагати вказувати додаткову інформацію на картці, 
зокрема чи було немовля недоношеним або переношеним і, якщо так, то наскільки, 
чи є воно близнюком, а також інформацію про харчування, прийом антибіотиків або 
чи відбувалося переливання крові. За даними про відхилення щодо мінімального 
обсягу інформації, що зазначається на засобі для взяття крові, зверніться до 
місцевих нормативних документів і політик закладу. 
 
Показано, що ТТГ у зразках висушених кров’яних плям є стабільним щонайменше 
1 місяць при кімнатній температурі (19,20,21). При зберіганні при температурі +4 °C із 
вологопоглинаючою речовиною деградація ТТГ відсутня не менше року (22). 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 
 
Для діагностики in vitro. 
 
З цим набором може працювати лише персонал, що пройшов спеціальне навчання. 
 
Цей набір містить реагенти, отримані з компонентів людської крові Вихідні матеріали 
були перевірені за допомогою імунного аналізу поверхневого антигену гепатиту В, 
антитіл до гепатиту С та антитіл до ВІЛ 1 та 2 і виявилися негативними. Тим не менш, 
слід дотримуватися всіх необхідних заходів безпеки при роботі з похідними 
продуктами крові. З ними можна ознайомитися в публікації Міністерства охорони 
здоров'я й соціальних служб США «Biosafety in Microbiological and Biomedical 
Laboratories» (Біозахист у мікробіологічних та біомедичних лабораторіях) або в інших 
місцевих чи державних нормативних документах. 
 
Поводьтеся з усіма зразками крові пацієнтів як із потенційно інфікованими. 
 
Реагенти містять азид натрію (NaN3), що використовується як консервант. Азид 
натрію може реагувати зі свинцевими та мідними трубками, утворюючи 
вибухонебезпечні азиди металів. Утилізуючи, промивайте великим об'ємом води, 
щоб запобігти накопиченню азиду. 
 
Концентрат для промивання містить Germall® II і може спричинити алергічну реакцію 
шкіри. 
 
Одягайте відповідний захисний одяг, рукавички й засоби захисту очей/обличчя. У 
разі контакту з очима негайно промийте великою кількістю води та зверніться до 
лікаря. 
 
Утилізацію всіх відходів треба виконувати відповідно до вимог місцевих нормативних 
документів. 
 
 
ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ 
 
Виконайте визначення для кожного калібратора і контролю двічі. Для кожного 
планшета слід побудувати окрему стандартну криву. Невідомі зразки можуть бути 
протестовані один раз. Перед використанням усі реагенти й зразки повинні бути 
доведені до кімнатної температури (+20 °C – +25 °C). 
 
1. Підготовка реагентів Стабільність після розведення 
 

Розчин для промивання 2 тижні при температурі +2 °C – 
+25 °C у герметичному контейнері. 

 
Влийте 100 мл (mL) концентрату для промивання в чистий контейнер і розбавте 
його, додавши 2400 мл (mL) деіонізованої води. 
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Мітка Anti-hTSH-Eu  Необхідно використати 

протягом однієї год (h) з 
моменту приготування. 

 
Цей розчин потрібно розвести до потрібної концентрації (див. таблицю).  
 
Важливо, щоб буфер для аналізу Neo hTSH не контактував із основним 
розчином мітки, не призначеним для негайного використання. 
 
Для підготовки робочого розчину мітки ми рекомендуємо використовувати 
одноразові пластмасові контейнери. 
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Розведення основного розчину мітки Anti-hTSH-Eu: 
 
Підготовка розведеного розчину мітки 
 
Кількість 
планшетів та 
стрипів 

Об’єм 
основного 
розчину 
мітки 

Об’єм 
Neo hTSH 
Буфер для 
аналізу

 Кількість 
планшетів та 
стрипів 

Об’єм 
основного 
розчину 
мітки 

Об’єм 
Neo hTSH 
Буфер для 
аналізу

Планшет Стрип (мкл (µL)) (мл (mL)) Планшет Стрип (мкл (µL)) (мл (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. Перенесіть необхідну кількість мікротитрувальних стрипів на рамку для стрипів. 
 

Примітка. Відкрийте фольгу тільки з трьох сторін і відгорніть її в сторону, 
залишивши інформацію про планшет на упаковці. Покладіть стрипи, що 
залишилися, назад в упаковку, та якомога сильно притисніть фольгу назад. 
Залиште в упаковці пакунок із вологопоглинаючою речовиною. Або зберігайте 
стрипи, що залишилися, в герметичному поліетиленовому пакеті разом із 
пакунком вологопоглинаючої речовини. 

 
3. Вибийте диски фільтрувального паперу в лунки, використовуючи автоматичний 

або ручний перфоратор. Діаметр диска повинен становити приблизно 3,2 мм 
(mm) (1/8 дюйма (in)). У кожну лунку кладіть тільки один диск. Як приклад нижче 
наводиться схема планшету. Кожна лабораторія самостійно вибирає оптимальне 
розміщення контрольних та дослідних зразків. 

 

 
 
4. Додайте 200 мкл (µL) розведеного розчину мітки Anti-hTSH-Eu, в кожну 

лунку, використовуючи рекомендований пристрій Eppendorf 
MultipetteEppendorf Multipette (після відкидання першої аліквотної 
проби), або скористайтеся пристроєм для дозування DELFIA Dispense 
Unit. Не допускайте перенесення рідини на інші поверхні, тримаючи 
кінець піпетки трохи вище лунки, та не торкайтеся пластмасового 
стрипа або поверхні рідини. 

 
5. Використовуючи пристрій DELFIA Plateshake, струшуйте рамку протягом 10 хв 

(min) у швидкому режимі та залиште для інкубації впродовж 4 год (h) при 
кімнатній температурі в повільному режимі струшування. Інкубація почнеться 
після підготовки останньої рамки та її струшування протягом 10 хв (min). Або ж 
після швидкого струшування протягом 10 хв (min) закрийте планшет і залиште 
для інкубації в холодильнику (+2 °C – +8 °C) без струшування впродовж ночі, 
після чого інкубуйте впродовж ще 1 год (h) з повільним струшуванням при 
кімнатній температурі. 

 
ПРИМІТКА: Швидке струшування перед інкубацією забезпечує повне вилучення 
компонентів крові з дисків фільтрувального паперу. 

 
6. Після інкубації видаліть розчин і диски фільтрувального паперу з лунок, 

використовуючи програму 32 пристрою DELFIA Washer-Diskremove. 
 

Або видаліть розчин і диски фільтрувального паперу, використовуючи пристрій 
DELFIA Disk Remove чи пристрій для всмоктування, наприклад піпетку Пастера, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Стрип

Стд 
A 

Стд 
A 

Стд 
B 

Стд 
B 

Стд 
C 

Стд
D 

Стд
D 

Стд
E 

Стд
E 

Стд 
F 

Стд 
F 

Контр 
I 

Контр 
I 

Контр 
II 

Контр 
II 

1-й 
Невід 

2-й 
Невід    

A 

B 

C 
та ін.

Стд
C 

3-й 
Невід. та ін.  
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під’єднану до належного джерела вакууму. Промийте кожен стрип, 
використовуючи програму 32 (промивання) пристрою DELFIA Platewash. 

 
7. Додайте 200 мкл (µL) розчину-підсилювача просто із флакону з реагентом у 

кожну лунку, використовуючи рекомендований пристрій Eppendorf Multipette 
після одноразової промивки насадки Combitip розчином-підсилювачем (вилити), 
або скористайтеся пристроєм DELFIA Plate Dispense. Знову наповніть насадку 
Combitip і утилізуйте першу аліквотну пробу. Не торкайтеся країв лунки або її 
вмісту. 

 
8. Повільно струшуйте рамку протягом 5 хв (min). Флуоресценція стабільна 

протягом декількох год (h), якщо запобігти випаровуванню. Однак ми 
рекомендуємо провести вимірювання в межах 1 год (h), оскільки зовнішні 
фактори можуть викликати послаблення сигналу з часом, хоча це трапляється 
надзвичайно рідко. 

 
9. Переконайтеся, що кожен стрип був надійно зафіксований в рамці, та виміряйте 

флуоресценцію флуорометром із роздільністю в часі. 
 

Використовуючи флуорометр 1232 або 1234, виберіть програму набору 32 
(концентрація в сироватці) або програму 12 (концентрація у крові), або протокол 
«32 NTSHS» MultiCalc 3 (концентрація в сироватці), або протокол «12 NTSH» 
(концентрація у крові) для автоматичного вимірювання та підрахунку результату. 
 
При використанні VICTOR™ 2 D почніть вимірювання із запуску Start Wizard, 
виберіть «NTSHS» (концентрація в сироватці), або протокол «NTSH» 
(концентрація у крові) на панелі Protocols/Kits (Протоколи/Набори), «Neonatal 
USA» або «Neonatal Europe» (Неонатальний скринінг, США або Неонатальний 
скринінг, Європа), та вкажіть кількість планшетів і зразків. 
 
Перевірте групу параметрів для програми 32 (концентрація в сироватці) чи 12 
(концентрація у крові), або протоколу MultiCalc для «32 NTSHS» (концентрація в 
сироватці) або «12 NTSH» (концентрація в крові). Якщо ви змінюєте число 
повторів для невідомих зразків, змініть протокол відповідно (див. керівництво до 
флуорометра або керівництво до програми MultiCalc для отримання інформації 
про редагування параметрів). 

 
3 MultiCalc є зареєстрованою торговою маркою компанії PerkinElmer, Inc. 
VICTOR є торговою маркою 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
  

(Переконайтеся, що показники концентрацій 
hTSH стандартів відповідають показникам, 
вказаним у сертифікаті контролю якості партії. 
Якщо це не так, введіть нові концентрації.)

 
 

Створіть нову групу параметрів, якщо контрольні та тестові зразки аналізуються у 
двох паралельних дослідах. 

 
 
ПРИМІТКИ ДО ПРОЦЕДУРИ 
 
1. Щоб забезпечити ефективне використання набору DELFIA, уважно ознайомтеся з 

цим інформаційним листком. Реагенти, що входять до складу набору, призначені 
для комплексного використання. Не змішуйте ідентичні реагенти з наборів, що 
належать до різних партій. Не використовуйте реагенти після закінчення терміну 
зберігання, зазначеного на етикетці. 

 
2. Будь-які відхилення від процедури аналізу можуть негативно вплинути на 

результат. 
 
3. Перед підготовкою зразка реагенти повинні досягти кімнатної температури  

(+20 °C – +25 °C). 
 
4. При промиванні стрипів забезпечте, щоб кожна лунка була наповнена 

до верхнього краю, як показано на ілюстрації. Після промивання 
стрипів переконайтеся, що лунки сухі. Якщо в них залишилася волога, 
переверніть планшет і промокніть гігроскопічним папером. 

 
Докладна інформація про чищення та обслуговування пристрою для промивання 
наведена в керівництві для пристрою DELFIA Platewash. 
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5. Щоб запобігти забрудненню європієм, що призведе до високих показників 
флуоресценції, необхідно дотримуватися високих стандартів роботи при 
піпетуванні та промиванні. Тому надзвичайно важливо використовувати піпетки, 
що постачаються із системою DELFIA, лише для рекомендованих цілей. 

 
Розчин-підсилювач необхідно дозувати, використовуючи тільки рекомендований 
пристрій Eppendorf Multipette, після попереднього промивання насадки Combitip 
розчином-підсилювачем відповідно до рекомендацій із використання. Одну і ту ж 
насадку Combitip не можна використовувати для піпетування будь-якого іншого 
реагенту. Після використання закріпіть Eppendorf Multipette на штативі для 
піпеток із приєднаною насадкою Combitip. 
 
При роботі з дозатором DELFIA Plate Dispense і DELFIA Dispense Unit 
користуйтеся відповідним керівництвом. 
 
 

РОЗРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ 
 
Система DELFIA включає програми обробки інформації та презентує результати у 
вигляді роздруківок стандартних кривих, концентрацій для зразків та ін. (див. 
детальнішу інформацію в керівництві для флуорометра або в керівництві для 
програми  MultiCalc). 
 
 
Калібрування 
 
Для кожного планшета слід побудувати окрему стандартну криву. 
 
 
Контроль якості 
 
Для щоденної гарантії точності результатів слід завжди використовувати контрольні 
зразки. Контрольні зразки повинні опрацьовуватися так само, як і дослідні. До складу 
набору входять контрольні зразки для двох різних рівнів. Ці контрольні зразки 
повинні опрацьовуватися в кожному аналізі; якщо аналіз включає більше одного 
планшета, то контрольні зразки потрібно використовувати для кожного планшета. 
Кожна лабораторія повинна встановити власне середнє значення та прийнятний 
діапазон. Визначений середній показник повинен бути в межах ± 20% від показників, 
зазначених у сертифікаті контролю якості. Рекомендується, щоб лабораторії 
встановили власні контролі для різних рівнів, на додаток до контролів, що вже 
містяться в наборі. Результати аналізу зразків потрібно реєструвати, лише якщо 
контрольні результати аналізу відповідають установленим лабораторією критеріям 
прийнятності (23). 
 
Ми також рекомендуємо брати участь у програмах зовнішньої оцінки якості. 
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ОБМЕЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ 
 
Як і в будь-якому іншому скринінговому тесті in vitro, дані, отримані за допомогою 
імунного аналізу плям крові DELFIA Neonatal hTSH, повинні використовуватися лише 
як доповнення до інших затверджених медичних процедур і результатів, що 
інтерпретуються з використанням інших клінічних даних, доступних клініцисту. 
 
Нижче наведені фактори, які можуть стати причиною неприйнятного результату 
аналізу: 
- зразок нерівномірно просочився кров'ю; 
- зразок вирізаний дуже близько до краю плями крові; 
- неправильно виконаний процес взяття та сушіння зразка; 
- не сталась елюція крові зі зразка у зв'язку з його пошкодженням через нагрівання 

або підвищену вологість; 
- забруднення плями крові на фільтрувальному папері фекаліями. 
 
Не наносьте зразок крові з EDTA або цитратом на фільтрувальний папір через ефект 
утворення хелатів у реакції з європієм. 
 
Гетерофільні антитіла у зразку можуть перешкоджати аналізу. 
 
Також див. розділ «ПРИМІТКИ ДО ПРОЦЕДУРИ». 
 
 
ОЧІКУВАНІ ЗНАЧЕННЯ4 ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
 
Зверніть увагу, що значення, наведені в цьому розділі, повинні використовуватися 
лише як орієнтир. Кожна лабораторія повинна встановити власний контрольний 
діапазон. 
 
Вимірювання ТТГ у зразках висушених кров’яних плям для допомоги під час 
діагностики вродженого гіпотиреозу базується на використанні порогового значення, 
яке дозволяє розрізнити новонароджених із нормальною та зниженою функцією 
щитовидної залози. 
 

 
4 Дослідження проводилось у Wallac Oy, Turku, Фінляндія. 
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Використовуючи набір DELFIA Neonatal hTSH та процедуру впродовж ночі, вчені 
проаналізували 1342 зразків крові. Концентрація ТТГ коливалася від  2 до 
12,7 мкОД/мл (µU/mL) крові ( від 4,4 до 27,9 мкОД/мл (µU/mL) сироватки). Частотний 
розподіл показаний на наступній ілюстрації. 
 

 
 
Виходячи з цих результатів і рекомендацій, опублікованих Американською 
педіатричною академією та Американською тиреологічною асоціацією (15), 
результати можна узагальнити таким чином: 
 
 мкОД/мл 

(µU/mL) крові
мкОД/мл (µU/mL) 

сироватки
Норма  < 9 < 20
Межовий показник  9–18 20–40
Гіпотиреоз  > 18 > 40
 
 
Ці значення дійсні для висушених зразків крові, взятих із п’ятки новонароджених на 
2–6 д (d) після народження. 
 
Пацієнтів із межовими або характерними для гіпотиреозу показниками ТТГ слід 
негайно викликати для проведення підтверджувальних тестів. 
 
При цьому слід пам’ятати, що порогові значення ТТГ у висушених зразках крові 
можуть відрізнятися в різних тестах та популяціях. Тому рекомендується, щоб кожна 
лабораторія встановила власні контрольний діапазон і порогову межу залежно від 
репрезентативної вибірки популяції. 
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У деяких випадках спостерігалися підвищені значення ТТГ без відповідного 
вродженого гіпотиреозу (15,24): 
 
– транзиторний неонатальний гіпотиреоз, виявлений у новонароджених у зонах 

дефіциту йоду. Цей стан зазвичай більш важкий у передчасно народжених 
малюків. 

 
– транзиторна доброякісна гіпертиреотропінемія у новонароджених може 

спостерігатися у відповідь на внутрішньоутробний вплив препаратів, йоду або 
дефіцит йоду в зонах ендемічного зобу. 

 
Нормальна концентрація ТТГ у новонароджених із підтвердженим вродженим 
гіпотиреозом спостерігається з низькою частотою 1:100 000 (15,24). ТТГ у цих дітей 
збільшується протягом перших тижнів життя до значень, характерних для 
вродженого гіпотиреозу. 
 
 
АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Типова стандартна крива, отримана з аналізу DELFIA Neonatal hTSH (інкубація 
протягом ночі + 1 год (h)), показана нижче. 
 

 
 



20 13904642-18  (ua) 

Прецизійність5: Коефіцієнт варіації для набору DELFIA Neonatal hTSH визначали з 
використанням зразків висушених плям крові з додаванням активної речовини у 
18 дослідженнях із 8 паралельними вимірюваннями (4 паралельних вимірювання в 
кожному планшеті). За допомогою дисперсійного аналізу були розраховані наведені 
нижче коефіцієнти варіацій: 
 
4-годинна процедура 
 

Зразок 

Загальне середнє 
значення мкОД/мл 

(µU/mL) 

Внутрішньоана
літична 
варіація (% КВ) 

Міжаналітична 
варіація (% КВ) 

Загальна 
варіація (% КВ) 

крові сироватки 
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 

 
 
Процедура протягом ночі 
 

Зразок 

Загальне середнє 
значення мкОД/мл 

(µU/mL) 

Внутрішньоана
літична 
варіація (% КВ) 

Міжаналітична 
варіація (% КВ) 

Загальна 
варіація (% КВ) 

крові сироватки 
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 

 
 
Аналітична чутливість6: Аналітична чутливість аналізу DELFIA Neonatal hTSH 
зазвичай вище, ніж 2 мкОД/мл (µU/mL) крові (4,4 мкОД/мл (µU/mL) сироватки), якщо 
вона визначається як така, що становить 2 стандартних відхилення від середнього 
значення, тобто 1 мкОД/мл (µU/mL) крові (2,2 мкОД/мл (µU/mL) сироватки) 
стандартного вимірюваного значення (середнє значення + 2 стандартні відхилення). 
 
 
Перехресна реактивність7: Перехресна реактивність аналізу DELFIA Neonatal hTSH 
з іншими гормонами наведена в таблиці нижче: 
 

Гормон 
Додана 
концентрація 

Виміряна концентрація hTSH 

мкОД/мл (µU/mL)
крові

мкОД/мл (µU/mL) 
сироватки

людський 
лютеїнізуючий гормон 

250 ОД/л (U/L) < 2 < 4,4 

людський 
фолікулостимулюючий 
гормон 

250 ОД/л (U/L) < 2 < 4,4 

людський хоріонічний 
гонадотропін 

100000 ОД/л (U/L) < 2 < 4,4 

 
5 Дослідження проводилось у Wallac Oy, Turku, Фінляндія. 
6 як зазначено вище 
7 як зазначено вище 
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Метод порівняння8: Із використанням наборів A032-310 DELFIA Neonatal hTSH та 
1244-032 DELFIA Neonatal hTSH (процедура впродовж ночі), було проаналізовано 
1342 зразків висушених кров’яних плям. Частотні розподіли показані на наступній 
ілюстрації. 
 

 
 
При застосуванні рекомендованих порогових значень до цих зразків був виявлений 
розподіл, показаний нижче: 
 

Набори DELFIA 

Норма 
< 9 мкОД/мл 
(µU/mL) крові 
(< 20 мкОД/мл 

(µU/mL) сироватки)

Межовий показник 
9–18 мкОД/мл 
(µU/mL) крові 

(20–40 мкОД/мл 
(µU/mL) сироватки)

Гіпотиреоз 
> 18 мкОД/мл 
(µU/mL) крові 
(> 40 мкОД/мл 

(µU/mL) сироватки)
A032-310 
Neonatal hTSH 

1325 17 0 

1244-032 
Neonatal hTSH 

1313 29 0 

 
 

 
 8 Дослідження проводилось у Wallac Oy, Turku, Фінляндія. 



22 13904642-18  (ua) 

Кореляція9: 
 
A032-310 DELFIA Neonatal hTSH із 4-годинною процедурою інкубації в порівнянні з 
процедурою інкубації впродовж ночі 
 
Набір A032-310 DELFIA Neonatal hTSH із 4-годинною процедурою інкубації (y) 
порівнювався з набором A032-310 DELFIA Neonatal hTSH із процедурою інкубації 
впродовж ночі (x) із використанням зразків висушених плям крові та зразків із 
додаванням активної речовини в діапазоні 2,0–221 мкОД/мл (µU/mL) крові (4,4–491 
мкОД/мл (µU/mL) сироватки). Виявлено таку кореляцію: 
 
 y = 0,979x + 0,05; r = 0,985 (n = 170) 
 
 
A032-310 DELFIA Neonatal hTSH та B032-312 AutoDELFIA Neonatal hTSH 
 
Набір A032-310 DELFIA Neonatal hTSH із процедурою інкубації впродовж ночі (y) 
порівнювався з набором B032-312 AutoDELFIA Neonatal hTSH (x) із використанням 
зразків висушених плям крові та зразків із додаванням активної речовини в діапазоні 
2,1–205 мкОД/мл (µU/mL) у крові (4,7–455 мкОД/мл (µU/mL) у сироватці). Виявлено 
таку кореляцію: 
 
 y = 0,966x + 0,21; r = 0,991 (n = 175) 
 
 
Із використанням наборів B032-312 AutoDELFIA Neonatal hTSH та A032-310 DELFIA 
Neonatal hTSH із процедурою впродовж ночі було проаналізовано 1342 зразків 
висушених кров’яних плям. Частотні розподіли показані на наступній ілюстрації. 

 
9 Дослідження проводилось у Wallac Oy, Turku, Фінляндія. 
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ГАРАНТІЯ 
 
Всі наведені дані щодо ефективності були отримані в ході описаної процедури 
аналізу. Будь-які зміни чи модифікації процедури, не рекомендовані виробником, 
можуть вплинути на результати. У таких випадках компанія Wallac Oy та її філії 
відмовляються від усіх висловлених явно, непрямих або передбачених законом 
гарантій, включно з непрямою гарантією щодо товарної придатності та придатності 
для використання. 
 
У такому випадку компанія Wallac Oy, її філії та авторизовані дистриб'ютори не 
несуть відповідальності за опосередковані чи непрямі збитки. 
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DELFIA® Neonatal hTSH kit 
Набір DELFIA® неонатальний лТТГ 

Стисле резюме протоколу 
 

Розведіть розчин мітки 
(див. таблицю)  

Стрипи
Основний 

розчин мітки 
(мкл (µL)) 

Буферний 
розчин (мл 

(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 

Вибийте стандарти, 
контрольні зразки та 
невідомі зразки 

 
 

Додайте розчин мітки 
 

200 мкл (µL) 

Інкубуйте 

 10 хв (min) швидкого струшування + 
4 год (h) повільного струшування при 

кімнатній температурі 
АБО 

10 хв (min) швидкого струшування + 
впродовж ночі при температурі  

+2 C – +8 C + 
1 год (h) повільного струшування при 

кімнатній температурі 

Видаліть диски 
та промийте 

 
Програма 32 (х 6) 

Додати розчин-
підсилювач 

 200 мкл (µL), 
5 хв (min) у режимі 

повільного струшування 

Підрахунок 

 KIT 32 
(Перевірте концентрації за 

сертифікатом контролю 
якості) 

 
DELFIA є зареєстрованою торговою маркою PerkinElmer, Inc. 


