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Trousse pour la détermination 
radioimmunologique de la Tri-Iodothyronine 

sérique libre (FT3) 

Pour diagnostic In Vitro  

Kit for the radioimmunological determination 
of the concentration of free triiodothyronine 

(FT3) 

For In Vitro diagnostic use  

Kit zur radioimmunologischen Bestimmung 
von freiem Triiodthyronin 

(FT3) 

Zur In Vitro diagnostik 

La trousse contient : Kit content: Inhalt des kits: 

Tubes revêtus 2 x 50 Coated tubes 2 x 50 Teströhrchen beschichtet 2 x 50 
Traceur ≤ 150 kBq  1 x 105 mL Tracer ≤ 150 kBq 1 x 105 mL Tracer ≤ 150 kBq  1 x 105 mL 
Calibrateur 0 1 x 0,5 mL Calibrator 0 1 x 0.5 mL Kalibrator 0 1 x 0,5 mL 
Calibrateurs 1 – 6 6 x 0,5 mL Calibrators 1 – 6 6 x 0.5 mL Kalibratoren 1 – 6 6 x 0,5 mL 
Sérum de contrôle 1 x 0,5 mL Control serum 1 x 0.5 mL Kontrollserum 1 x 0,5 mL 
Sachet plastique 1 Plastic bag 1 Plastikbeutel 1 
Notice d’utilisation 1 Instruction for use 1 Gebrauchsinformation 1 

Attention :  Certains réactifs contiennent de 
l’azoture de sodium 

Warning:  Some reagents contain odium azide 
Achtung:  Einige Reagenzien enthalten 

Natriumazid 

Kit per il dosaggio radioimmunologico della             
Tri-iodotironina libera (FT3) 

Per uso diagnostico In Vitro  

Equipo para la determinación 
radioinmunológica de Triyodotironina (FT3)  

Para uso diagnóstico In Vitro  

Τυποποιημένη συσκευασία για το 
ραδιοανοσολογικό προσδιορισμό της           
ελεύθερης τριϊωδοθυρονίνης (FΤ3) 

Για διαγνωστική χρήση in vitro 

Contenuto del kit : Contenido del equipo: Περιεχόμενα της τυποποιημένης συσκευασίας 

Provette coattate 2 x 50 Tubos recubiertos 2 x 50 Επικαλυμμένοι σωλήνες 2 x 50 
Tracciante ≤ 150 kBq  1 x 105mL Trazador ≤ 150 kBq  1 x 105 mL Ιχνηθέτης ≤ 150 kBq  1 x 105 mL 
Calibratore 0 1 x 0,5 mL Calibrador 0 1 x 0,5 mL Πρότυπο 0 1 x 0,5 mL 
Calibratori 1 – 6 6 x 0,5 mL Calibradores 1 – 6 6 x 0,5 mL Πρότυπα 1 – 6 6 x 0,5 mL 
Siero di controllo 1 x 0,5 mL Suero control 1 x 0.5 mL Ορός μάρτυς 1 x 0,5 mL 
Sacchetto di plastica 1 Bolsa de plástico 1 Πλαστική θήκη 1 
Istruzioni per l’uso 1 Instrucciones de uso 1 Οδηγίες χρήσεως 1 

Attenzione :  Alcuni contengono sodio azide 
Precauciones:  Algunos reactivos contienen 

azida sódica 
Προσοχή : Ορισμένα αντιδραστήρια περιέχουν 

αζίδιο νατρίου 
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Modifications par rapport à la version précédente :  
Modification code langue Serbe, ajout information inteférences 4.7. 
 
 

 
Changes from the previous version:   
Modification Serbian language code, addition information interference 4.7. 

 
 

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:   
Änderung serbischer Sprachcode, zusätzliche Informationsstörung 4.7. 
 
 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:   
Modifica Codice lingua serba, interferenza informazioni aggiuntive 4.7. 
 
 
Cambios desde la versión anterior:   
Modificación del código del idioma serbio, interferencia de información adicional 4.7. 
 
 
 
Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:  
Τροποποίηση κώδικα σερβικής γλώσσας, παρεμβολή πληροφοριών προσθήκης 4.7. 
 
 
 
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:   
Modyfikacja Kod języka serbskiego, interferencja z informacjami dodatkowymi 4.7. 
 
 
 
Változások az el őző verzióhoz képest:  

        Módosítás Szerb nyelv kód, kiegészítés információs zavarok 4.7. 
 
 

 
Изменения по сравнению с предыдущей версией:  
Модификация Код сербского языка, дополнительная информация. 4.7. 
 
 
 

        Promene od prethodne verzije:   
      Izmjena Kodeks srpskog jezika, uplitanje informacija o dodatku 4.7. 
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Δοκιμασία για τον ραδιοανοσολογικό προσδιορισμό της ελεύθερης τρι-ιωδοθυρονίνης του ορού (FT3). 
Το κιτ προορίζεται για επαγγελματική χρήση. 
 
Το κιτ περιέχει: 

1 φιαλίδιο ρυθμιστικού διαλύματος ιχνηθέτη 125l-FT3, < 150 kBq, 105 mL ρυθμιστικό διάλυμα, κόκκινο. 

2 x 50 σωλήνες επικαλυμμένους με αντίσωμα κουνελιού αντι-T3. 

7 φιαλίδια υγρών προτύπων διαλυμάτων FT3, που περιέχουν το καθένα 0,5 mL ανθρώπινου ορού και αζίδιο του νατρίου, 
με συγκέντρωση από 0 έως 50 pg/mL ή 0 έως 77 pmol/L* FT3. 

1 φιαλίδιο υγρού ορού ελέγχου FT3, που περιέχει 0.5 mL ανθρώπινου ορού και αζίδιο του νατρίου, με συγκέντρωση που 
αναγράφεται στην ετικέτα. 

1 Πλαστικό σακουλάκι 

1 οδηγίες χρήσης. 

* Οι τιμές που φαίνονται παραπάνω είναι οι τιμές στόχους. Οι πραγματικές τιμές για κάθε βαθμονομητή και ελέγχου που 
αναγράφεται στην ετικέτα. 

Ορισμένα αντιδραστήρια περιέχουν αζίδιο του νατρίου σαν συντηρητικό. Να αποφεύγεται κάθε απορρόφηση των αντιδραστηρίων όπως 
και κάθε επαφή με το δέρμα ή τους βλεννογόνους. Το αζίδιο του νατρίου μπορεί να αντιδράσει με το μόλυβδο ή το χαλκό των 
σωληνώσεων σχηματίζοντας πολύ εκρηκτικά αζίδια μετάλλων. Απαιτείται άφθονη αραίωση κατά την απομάκρυνση των υπολειμμάτων. 
 
1. Εισαγωγή 
Η τρι-ιωδοθυρονίνη (T3), είναι μία μεταβολική ορμόνη που ανιχνεύτηκε για πρώτη φορά το 1952 από τους Gross και Pitt-Rivers. Το ιώδιο 
που φέρεται μέσω της τροφής στον θυρεοειδή αδένα οξειδώνεται εκεί και ενσωματώνεται στην τυροσίνη, αμινοξύ που υπάρχει στη 
θυρεοσφαιρίνη. Η σύζευξη των σχηματιζόμενων μορίων της 3-μονοϊωδο και της 3,5 διϊωδο-τυροσίνης δίνει τις T3 και T4, δεσμευμένες στην 
πολυπεπτιδική αλυσίδα. Με τη μορφή αυτή οι συγκεκριμένες ορμόνες βρίσκονται αποθηκευμένες στον θυρεοειδή αδένα και, ανάλογα με 
τις ανάγκες των σωματικών κυττάρων της περιφέρειας, υφίστανται πρωτεολυτική διάσπαση με τη δράση της θυρεοειδοτρόπου ορμόνης 
(TSH). Οι T3 και T4, δεσμευμένες στην θυρεοσφαιρίνη (Thyroxin Binding Globulin TBG), στη θυρεοπροαλβουμίνη (Thyroxin Binding 
Préalbumin TBPA) και στη θυρεοαλβουμίνη (Thyroxin Binding Albumin TBA), που είναι μεταφορικές πρωτεΐνες, φθάνουν με τη κυκλοφορία 
του αίματος στα όργανα-στόχους. 
Περίπου 99,7% της ολικής T3 είναι ενωμένο με πρωτεΐνες και αποτελεί έτσι την αποθηκευτική μορφή του ορμονικά ενεργού ελεύθερου 
κλάσματος. 
Στα υγιή άτομα εκκρίνονται περίπου 35 µg T3 καθημερινά, από τα οποία περίπου 25 µg προέρχονται από την περιφερική αποϊωδίωση της 
T4. Επειδή η ορμονική δράση της Τ3 είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν της Τ4, η θυροξίνη μπορεί να θεωρηθεί σαν μία πρόδρομη ορμόνη 
της Τ3. Η φυσιολογική δράση της T3 και της T4 αποδίδεται στο ελεύθερο κλάσμα, αυτό που δεν είναι δεσμευμένο στις μεταφορικές 
πρωτεΐνες των ορμονών αυτών. Περίπου το 0,3% της T3 βρίσκεται σε ελεύθερη κατάσταση (FT3). Η κύρια λειτουργία του είναι η διέγερση 
του μεταβολισμού. Όλα τα όργανα μπορούν να προσβληθούν όταν οι τιμές απομακρύνονται από την φυσιολογική. Ο χρόνος ημι-ζωής της 
T3 είναι περίπου 1 ημέρα, ενώ της Τ4 περίπου 8 ημέρες. 
 
2. Κλινικά αποτελέσματα και ειδικά χαρακτηριστικά της δοκιμασίας. 
 
2.1. Κλινική σημασία του προσδιορισμού 
Η σημασία του άμεσου προσδιορισμού της FT3 συνίσταται στην ακριβή εκτίμηση της μεταβολικής κατάστασης του θυρεοειδή αδένα, και 
αυτό, ακόμη και στην περίπτωση μεταβολών στις πρωτεΐνες δέσμευσης. Έτσι π.χ., όταν η Τ3 και οι πρωτεΐνες δέσμευσης αυξάνουν ή 
μειώνονται συγχρόνως, η τιμή της FT3 βρίσκεται σε ένα φυσιολογικό εύρος τιμών που αντιστοιχεί σε μία ευθυρεοειδική μεταβολική 
κατάσταση. Αντίθετα, ο υποθυρεοειδισμός συνοδεύεται πάντα από μείωση της συγκέντρωσης της FT3, και ο υπερθυρεοειδισμός, ιδιαίτερα 
εκείνος που οφείλεται αποκλειστικά στην Τ3, συνοδεύεται από αύξηση της συγκέντρωσης της FT3. 
Επίσης, ο προσδιορισμός της FT3 συνιστάται για την παρακολούθηση σε περιπτώσεις θεραπείας υποκατάστασης με θυροξίνη ή 
εφαρμογής θυρεοστατικής θεραπείας. 
Οι ανωμαλίες στις πρωτεΐνες δέσμευσης οφείλονται συχνότερα σε αλλαγές στη συγκέντρωση της TBG παρά σε αλλαγές της TBPA και της 
TBA. Μπορούν επίσης να οφείλονται σε μία μεταβολή της ικανότητας δέσμευσης των πρωτεϊνών αυτών. Για τους λόγους αυτούς ο 
προσδιορισμός της ελεύθερης τρι-ιωδοθυρονίνης δίνει καλύτερες πληροφορίες για τη μεταβολική κατάσταση παρά ο προσδιορισμός μόνο 
της ολικής Τ3. 
Οι μεταβολές της δεσμευτικής ικανότητας μπορεί να οφείλονται σε φυσιολογικά, παθολογικά ή φαρμακευτικά αίτια. Προέρχονται π.χ. από 
τις ακόλουθες αιτίες : 
� Ηλικία, εγκυμοσύνη. 
� Κληρονομικοί παράγοντες (π.χ., οικογενής δυσαλβουμινική υπερθυροξιναιμία). 
� Νηστεία, σοβαρές παθήσεις (μη θυρεοειδικής αιτιολογίας). 
� Φάρμακα (π.χ., φαινυντοίνη, αμιοδαρόνη, σαλικυλικά, ηπαρίνη, αντισυλληπτικά). 
Κατά την εγκυμοσύνη ή μετά τη λήψη αντισυλληπτικών από το στόμα μπορεί να παρατηρηθεί μία αύξηση της TBG οφειλόμενη στα 
οιστρογόνα. Η νηστεία (anorexia nervosa) καθώς και σοβαρές παθήσεις (σηψαιμία, καρδιακό σοκ, πνευμονική ανεπάρκεια, όγκοι, 
αντισταθμιστική κίρρωση ήπατος, τελική νεφρική ανεπάρκεια) μπορούν, μεταξύ άλλων, να οδηγήσουν σε έλλειψη αλβουμίνης. Τα φάρμακα 
και τα ελεύθερα λιπαρά οξέα μπορούν να μειώσουν τη δεσμευτική ικανότητα των πρωτεϊνών δέσμευσης. 
 
2.2. Αναμενόμενες τιμές 
Σε μία Ευρωπαϊκή πολυκεντρική μελέτη του RIA-gnost FT3 που έγινε σε 858 ευθυρεοειδικά άτομα, το 95 % του δείγματος βρέθηκε 
μεταξύ : 2 και 4,25 pg/mL (≈ 3,1έως 6,5 pMol/L). 
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Υπερθυρεοειδικοί > 4,25 pg/mL (> 6,5 pMol/L) 
Ευθυρεοειδικοί 2,0 – 4,25 pg/mL (3,1 έως 6,5 pMol/L) 
Υποθυρεοειδικοί < 2,0 pg/mL (< 3,1 pMol/L) 

 
Ωστόσο συνιστάται σε κάθε εργαστήριο που κάνει τον προσδιορισμό να διαμορφώνει τις δικές του φυσιολογικές τιμές λόγω των προφανών 
διαφορών που μπορεί να οφείλονται στην περιοχή ή στις συνθήκες χειρισμού του εργαστηρίου, ακόμα περισσότερο επειδή οι τιμές 
μειώνονται με την ηλικία καθώς και σε νοσηλευόμενα άτομα (κυρίως στην εντατική). 
 
2.3. Σφάλμα 
 
Η εκτίμησή του έγινε με τη βοήθεια 3 δειγμάτων που προσδιορίστηκαν 8 φορές στην ίδια σειρά και σε 9 διαφορετικές σειρές. 
 
                          Ενδο-δοκιμασία                            Δια-δοκιμασία 

Δείγματα Μέσος όρος (pg/mL) CV (%)  Δείγματα Μέσος όρος (pg/mL) CV (%) 
1 2,60 4,96  4 2,60 5,00 
2 8,50 3,30  5 8,47 3,65 
3 22,97 6,77  6 23,90 7,60 

 
2.4. Όριο ανίχνευσης 
Ως όριο ανίχνευσης ορίζεται η μικρότερη διάφορη του 0 ανιχνεύσιμη συγκέντρωση με πιθανότητα 95 %. Προσδιορίστηκε σε 0,6 pg/mL 
(0,92 pMol/L). 
 
3. Αρχή της μεθόδου προσδιορισμού 
Το  RIA-gnost® FT3 επιτρέπει τον προσδιορισμό της ελεύθερης T3 με τη χρήση επικαλυμμένων με αντίσωμα σωλήνων. Το δείγμα του 
ορού επωάζεται με ένα πολυκλωνικό αντίσωμα δεσμευμένο στη στερεά φάση. Κατά την επώαση του ορού, διαμορφώνονται ισορροπίες 
ανάμεσα στην Τ3 και στις φυσικές πρωτεΐνες δέσμευσης καθώς και μία ισορροπία με το αντίσωμα. Επειδή η ποσότητα του αντισώματος 
είναι μικρή, οι ισορροπίες που προαναφέρθηκαν παραμένουν πρακτικά αναλλοίωτες.  
 

 
 
Ο ιχνηθέτης FT3 που είναι παρών στην επώαση καταλαμβάνει τις ελεύθερες θέσεις του αντισώματος. Μετά την επώαση, απομακρύνουμε 
το υγρό και μετράμε την ακτινοβολία που έχει δεσμευτεί στους σωλήνες. 
Η δομή του ιχνηθέτη FT3 που χρησιμοποιείται στο RIA-gnost FT3 έχει μετατραπεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παρουσιάζει διαφορετική 
ανοσοδραστικότητα από εκείνη της Τ3 απέναντι στο αντίσωμα (αντιδρών ιχνηθέτης). Έτσι πετυχαίνουμε την καλύτερη δυνατή εξέλιξη της 
καμπύλης και μεγάλη ακρίβεια χρησιμοποιώντας μόνο μία μικρή ποσότητα αντισώματος δεσμευμένου στη στερεά φάση. 
 
4. Οδηγίες χρήσης 
4.1. Απαραίτητο υλικό 
Μικροπιπέτες μίας χρήσης με πλαστικό στόμιο των 50 µL και 1000 µL (1 mL) ή διανομέα του 1 mL, οριζόντιο αναδευτήρα (200 έως 350 
στρ./min), μετρητή σπινθηρισμού γάμα ρυθμισμένο για τη μέτρηση του ιωδίου 125. 
 
4.2. Προετοιμασία των αντιδραστηρίων 
Μην αναμειγνύετε αντιδραστήρια από διαφορετικές παρτίδες. 
Πριν από τη χρήση, φέρονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος τα συστατικά του κιτ τα οποία έχουν διατηρηθεί σε θερμοκρασία μεταξύ 2 και 
8°C. Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να διατηρούνται σε θερμοκρασία μεταξύ 2 και 8°C. Οι επικαλυμμένοι με αντίσωμα σωλήνες που 
βγαίνουν από τη συσκευασία τους και δεν χρησιμοποιούνται πρέπει να αποθηκεύονται στο πλαστικό σακουλάκι που προμηθεύεται μέσα 
στο κιτ. 
 
4.3. Προετοιμασία των δειγμάτων του ορού 
Μετά την αιμοληψία προετοιμάζεται ο ορός με τη συνήθη διαδικασία. Ο ορός χρησιμοποιείται άμεσα για την ανάλυση ή διατηρείται σε 
θερμοκρασία μεταξύ 2 και 8°C για το πολύ 24 ώρες. Σε περίπτωση πιο παρατεταμένης διατήρησης συνιστάται θερμοκρασία –20°C. Για 
την αποφυγή επαναλαμβανόμενων αποψύξεων και καταψύξεων, να διανεμηθούν τα δείγματα σε χωριστά μέρη. Μετά την απόψυξή τους 
απαιτείται προσεκτική ομογενοποίηση. 
 
4.4. Προφυλάξεις χρήσης 
Οι πρώτες ύλες ανθρώπινης προέλευσης που περιέχονται στα αντιδραστήρια αυτού του κιτ έχουν ελεγχθεί με άλλα επίσημα ελεγμένα και 
βρέθηκαν αρνητικές όσον αφορά τα αντισώματα anti-HIV 1, anti HIV 2, anti-HCV και το HBs αντιγόνο. Ωστόσο καμία μέθοδος ανάλυσης 
δεν μπορεί ακόμα να εγγυηθεί απόλυτα πως μία πρώτη ύλη ανθρώπινης προέλευσης δεν μεταδίδει ηπατίτιδα, τον ιό HIV, ή οποιαδήποτε 
άλλη ιογενή λοίμωξη. Συνεπώς, όλες οι πρώτες ύλες ανθρώπινης προέλευσης, όπως και τα εξεταζόμενα δείγματα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται σαν δυνητικώς μολυσματικά.  
 
 
 
 

Ac-T3 FT3

TBG T3

Alb-T3

TBPA-T3
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4.5. Προσδιορισμό ς της ελεύθερης τρι-ιωδοθυρονίνης (FT3) 
 
1. Γίνεται η αρίθμηση ενός επαρκούς αριθμού επικαλυμμένων με αντίσωμα σωλήνων όπως υποδεικνύεται στον πίνακα 1 (7 πρότυπα 

διαλύματα, ορός ελέγχου (μάρτυρας), εξεταζόμενα δείγματα). Όλοι οι σωλήνες που ανήκουν στην ίδια σειρά ανάλυσης πρέπει να 
χειρίζονται με τον ίδιο τρόπο. Κατασκευάζεται νέα καμπύλη βαθμονόμησης προτύπων για κάθε σειρά. 
Συνιστάται η εκτέλεση της δοκιμασίας εις διπλούν για τους βαθμονομητές, τον ορό ελέγχου και τα δείγματα. 

2. Διανέμονται 50 µL προτύπων διαλυμάτων ή δειγμάτων στον πυθμένα των επικαλυμμένων με αντίσωμα σωλήνων. Να χρησιμοποιείται 
νέο στόμιο για κάθε δείγμα. 

3. Διανέμονται σε κάθε σωλήνα 1000 µL διαλύματος του ιχνηθέτη 125l-FT3. 
4. Έπειτα αναδεύονται οι σωλήνες σε οριζόντιο αναδευτήρα για 120 min (± 5 min) σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (18-25°C) και σε 

ταχύτητα μεταξύ 200 και 350 στρ./min. 
5. Απομακρύνεται ακολούθως το διάλυμα με μετάγγιση, και τοποθετούνται ανεστραμμένοι οι σωλήνες σε απορροφητικό χαρτί για 2 έως 

5 λεπτά. Απομακρύνονται τα υπολείμματα του υγρού που έχουν κολλήσει στα τοιχώματα των σωλήνων με ελαφρά χτυπήματα. Η 
απομάκρυνση του διαλύματος μπορεί επίσης να γίνει με αναρρόφηση. 

6. Γίνεται μέτρηση της ακτινοβολίας για 1 λεπτό με τη βοήθεια ενός μετρητή γάμα. 
 
Παρατηρήσεις 
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε μεγαλύτερο αριθμό δοκιμασιών πρέπει να αναμείξετε τα αντιδραστήρια πολλών κιτ 
που προέρχονται από την ίδια παρτίδα. 
Οι χειρισμοί πρέπει να πραγματοποιηθούν με ταχύτητα. Μια σειρά αναλύσεων δεν πρέπει να αναφέρεται σε περισσότερους από 200 
σωλήνες. Όλα τα εξεταζόμενα δείγματα του ορού πρέπει να αναφέρονται σε μία καμπύλη βαθμονόμησης προτύπων. Για την απλούστευση 
του χειρισμού η πρόσθεση των 1000 µl διαλύματος ιχνηθέτη (φάση 3) μπορεί να γίνει με χρήση πολυπιπέτας. 
 
4.6. Ανάγνωση των αποτελεσμάτων 
Για κάθε ομάδα σωλήνων, υπολογίστε τις μέσες τιμές. Υπολογίστε την τιμή B/T του πρότυπου διαλύματος CAL0 και τις τιμές B/Bo όλων 
των προτύπων διαλυμάτων και του ελέγχου. Σχεδιάστε την καμπύλη βαθμονόμησης αναπαριστώντας γραφικά τις τιμές B/Bo των 
προτύπων διαλυμάτων έναντι των συγκεντρώσεών τους. Διαβάστε τις τιμές δειγμάτων απευθείας από την καμπύλη βαθμονόμησης. 
Η μετατροπή σε pmol/L μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση της ακόλουθης εξίσωσης: FT3 (pmol/L) = FT3 (pg/mL) x 1,54. 
 
Για τη σχεδίαση της καμπύλης βαθμονόμησης συνιστάται η χρήση του υπερβολικού μαθηματικού μοντέλου προσαρμογής. Κάποιο άλλο 
μοντέλο προσαρμογής μπορεί να δώσει ελαφρώς διαφορετικά αποτελέσματα. 
 
 

Παράδειγμα μίας καμπύλης βαθμονόμησης προτύπων 
Ομάδες 
σωλήνων 

 

Μέσοι   όροι 
cpm 

B/T 
x 100 

B/Bo 
x 100 

Συγκέντρωση 
pg/mL 

 

 

T 64575  

Πρότυπο διάλυμα 0 30027 46,5 100 0 

Πρότυπο διάλυμα 1 25942  86,4 0,8 

Πρότυπο διάλυμα 2 23661  78,8 1,5 

Πρότυπο διάλυμα 3 17655  58,8 3,9 

Πρότυπο διάλυμα 4 11680  37,4 9,3 

Πρότυπο διάλυμα 5 5134  17,1 26,0 

Πρότυπο διάλυμα 6 2342  7,8 55,0 
Μάρτυρας 18947  63,1 3,3 

 
4.7. Παρεμπόδιση 
Η παρουσία χολερυθρίνης σε συγκεντρώσεις μέχρι 250 mg/L, αιμογλοβίνης μέχρι 10 g/L και τριγλυκεριδίων μέχρι 20 g/L δεν επηρεάζουν 
τα αποτελέσματα του προσδιορισμού. 
Δεν παρατηρήθηκε παρεμβολή βιοτίνης μέχρι τα 1200 ng/mL. 
 
5. Βασικοί κανόνες ακτινοπροστασίας 
Το ραδιενεργό αυτό προϊόν μπορεί να λαμβάνεται, αγοράζεται, αποθηκεύεται ή χρησιμοποιείται μόνο από άτομα που έχουν την αντίστοιχη 
άδεια ή σε εργαστήρια που καλύπτονται από την άδεια αυτή. Το διάλυμα αυτό δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χορηγηθεί σε 
ανθρώπους ή ζώα. 
Η αγορά, αποθήκευση, χρήση και ανταλλαγή ραδιενεργών προϊόντων υπόκεινται στους κανονισμούς της χώρας του χρήστη. 
Η εφαρμογή των βασικών κανόνων ακτινοπροστασίας εξασφαλίζει κατάλληλη ασφάλεια. 
Παρακάτω δίδεται μία περίληψη των κανόνων αυτών: 
Τα ραδιενεργά προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται μέσα στην αρχική τους συσκευασία σε κατάλληλο χώρο. 
Πρέπει να κρατείται ενημερωμένο βιβλίο παραλαβής και αποθήκευσης των ραδιενεργών προϊόντων. 
Η χρήση των ραδιενεργών προϊόντων γίνεται σε κατάλληλο χώρο στον οποίο η είσοδος υπόκειται σε συγκεκριμένους κανόνες (ελεγχόμενη 
ζώνη). 
Απαγορεύεται το φαγητό, το ποτό, το κάπνισμα καθώς και η χρήση καλλυντικών στην ελεγχόμενη ζώνη. 
Να μη χρησιμοποιείται πιπέτα στόματος στα ραδιενεργά διαλύματα. 
Να αποφεύγεται η άμεση επαφή με οποιοδήποτε ραδιενεργό υλικό χρησιμοποιώντας μπλούζες και γάντια προστασίας. 
Το εργαστηριακό υλικό καθώς και τα γυάλινα όργανα που μολύνθηκαν πρέπει να απομακρύνονται για την αποφυγή διασταυρούμενης 
μόλυνσης διαφορετικών ισοτόπων. 

pg/m L    FT3
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Κάθε περίπτωση μόλυνσης ή απώλειας ραδιενεργού υλικού πρέπει να αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν οριστεί. Η 
απομάκρυνση των ραδιενεργών υπολειμμάτων να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 
 
 
 

Προσδιορισμός της ελεύθερης τριϊωδοθυρονίνης 
 Πρότυπα διαλύματα (µL) Ορός ελέγχου 

(µL) 
Δείγματα (µL) 

N° σωλήνων  CAL0 CAL1 CAL2 CAL3 CAL4 CAL5 CAL6 C 1 2 Κ.λ.π. 
Πρότυπα διαλύματα         CAL 0          

CAL  1  
CAL  2  
CAL  3  
CAL  4  
CAL  5 

CAL  6             

50/50  
50/50 

 
 

50/50 

 
 
 

50/50 

 
 
 
 

50/50 

 
 
 
 
 

50/50 

 
 
 
 
 
 

50/50 

    

Ορός ελέγχου        50/50    
Δείγματα         50/50 50/50 50/50 

Διάλυμα ιχνηθέτη 125l-FT3 
(κόκκινο) 

◄-----------------------------------1000 µL ------------------------------------------► 

 Ανάδευση για 120 min, 200 έως 350 στρ./min σε θερμ. περιβ. (18-25°C) 

 Μετάγγιση και ελαφρό χτύπημα σε απορροφητικό χαρτί ή αναρρόφηση 

 Μέτρηση 
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