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 چکیده:

آزمایشگاه های تشخیص طبی  تیروئید درمترشحه از غده هورمونهای و  TSHروشهای مختلفی در تعیین غلظت تا کنون 

امری ضروری می باشد. هدف این و مانیتورینگ اختالالت تیروئید استفاده شده اند. انتخاب روشی مناسب برای تشخیص 

سرم رد ،تیروئید مترشحه از تعیین سطح هورمونهای کمی لومینسانس، رادیوایمنواسی و االیزا درروش  سهمقایسه  ،مطالعه

سرمها باالفاصله برای فرد سالم گرفته شدند.  58بیمار با اختالالت تیروئیدی و  137نمونه های خون ازخون انسان می باشد. 

ارتباط های روش کمی لومینسانس، رادیوایمنواسی و االیزا مورد ارزیابی قرار گرفتند.  3با  T3و  TSH, T4تعیین غلظت 

کمی لومینسانس بر اساس عالئم بالینی،  گردید. روش مشخصسه بین  0.876-0.663 دامنهروش با  سهمعنادار بین  آماری

رادیوایمنواسی به عنوان اختصاصی ترین روش که  ، درحالیشناسایی شد %100به عنوان حساس ترین روش با حساسیت 

و کمی  استتشخیص اختالالت تیروئیدی  مشخص شد. رادیوایمنواسی اختصاصی ترین روش در %100با اختصاصیت 

کم کاری در  T4به استثنای اندازه گیری غلظت  ،تشخیص اختالالت تیروئید می باشدلومینسانس حساس ترین روش در 

ین حساسیت رادیوایمنواسی بیشتربیشترین اختصاصیت را نشان داد. رادیوایمنواسی  ،در تشخیص کم کاری تیروئید. تیروئید

روش  سهدر گروه سالم نشان دادند. هر  T3و  TSH, T4نس بیشترین اختصاصیت را در اندازه گیزی و کمی لومینسا

اختالالت تیروئید مناسب می باشد. حساسیت و اختصاصیت، حساسیت و دقت باالیی داشتند. االیزا برای غربالگری اولیه 

 دیهای ارزشمن ، روشکه نشان می دهد این دو روش رادیوایمنواسی باال و به یک اندازه بودنداختصاصیت کمی لومینسانس و 

 زیست، رادیوایمنواسی محیط براثرات خطرناک پرتوهای یونیزان  جدا از با این حال، می باشند.مانیتورینگ بیماران  در

 کمی هورمونهای تیروئید می باشد.  اندازه گیری معتبر ترین روش در همچنان

 مقدمه:

را ترشح می کند. این هورمونها  T3و  T4غده تیروئید هورمونهای غده تیروئید یکی ازمهم ترین غدد درن ریز بدن می باشد. 

 ،مسیرهای متابولیکی کلیدی بسیاری از همچنین در هموستاز انرژی و تمایز بافت ها و اندام های مختلف وتنظیم رشد و  در

مشکل عملکرد غده میلیون فرد در جهان  300نقش مهمی ایفا می کنند. اختالالت تیروئید در کل جهان شایع می باشند و حدود 

 افزایش یافته و هورمونهای TSHآن میزان  تیروئید دارند. کم کاری تیروئید، شایع ترین اختالل غده تیروئید می باشد که در
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پرکاری تیروئید به عنوان افزایش سطح هورمونهای تیروئیدی تعریف می شود که ند. تیروئید کاهش می یاب مترشحه ازغده

 شیوع کمتری نسبت به کم کاری تیروئید دارد. 

و اشکال  T4, T3ی )، هورمونهای تیروئیدTSHبراساس تعیین میزان ت تیروئید تشخیص آزمایشگاهی و مانیتورینگ اختالال

و هورمونهای تیروئیدی استفاده  TSHروشهای مختلفی برای اندازه گیری سطح ین می باشند. ولو تیروگلوب (زاد و متصلآ

الترافیلتراسیون، کروماتوگرافی، کروماتوگرافی مایع همراه با طیف سنجی جرمی، رادیوایمنواسی، شده اند از جمله 

 ، االیزا، کمی لومینسانس وفلوروایمونواسیدیالیز تعادلی، فلورومتری با حل مشکل زمانی، بیولومینسانس ایمنواسی، 

که  تاسو حساس تکنیکی دقیق، معتبر، سریع رادیوایمنواسی مرسوم الکتروکمی لومینسانس. از میان این روش ها، روش 

کار با ابزارهای تخصصی و رادیواکتیویته می نیازمند زمان انکوباسیون طوالنی و افراد متخصص و آموزش دیده در زمینه 

دارند. مشکل دفع قرار خطر استفاده از مواد نشاندار رادیواکتیو در معرض  هااپراتور ،این روش عالوه براین، در. باشد

راین، این بنابمعایب استفاده از این روش می باشند. از دیگر و نیمه عمر کوتاه نشاندارهای رادیواکتیو پسماندهای رادیواکتیو 

روشهای جدیدتر و ایمن تر مانند کمی امروزه در امر بالین شده است. رادیوایمنواسی  معایب باعث کاهش فزاینده استفاده از

شخیص آزمایشگاه های ت ایمنواسی برتری یافته اند و به صورت روتین در بر استفاده ازای بطورفزاینده لومینسانس و االیزا 

 استفاده می شوند. طبی و مراکز تحقیقاتی 

می باشد.  T3و  TSH, T4ی اندازه گیری سطح براتشخیص و مانیتورینگ اختالالت تیروئید نیازمند روشهای کمی معتبر 

ت از که ممکن اساستفاده می کنند  هورمونهامیزان روشهای بسیار مختلفی برای تعیین آزمایشگاه های تشخیص طبی امروزه 

ر دشاخص قابل اطمینان بودن این روشها بخصوص  الزم است که،بنابراینارزش تشخیصی مناسبی برخوردار نباشند. 

روش مهم در تعیین سطح  سهمطالعه حاضر به ارزیابی حساسیت، اختصاصیت و دقت کشورمان مورد ارزیابی قرار گیرد. 

 می پردازد.  TSHتیروتید و  سرمی هورمونهای

 :مواد و روشها

به آزمایشگاه جهاد دانشگاهی فردی که  زن(  172مرد و  23) 195از  این مطالعه بر روی نمونه های خون جمع آوری شده

نفر سالم بودند. تمام افراد  58نفر اختالالت تیروئیدی داشتند و  137ازمیان آنها صورت گرفت. مشهد مراجعه کرده بودند، 

هرفرد اختیار کامل برای شرکت کردن و یا نکردن در مطالعه داشت. قبل ازشرکت در مطالعه ازهدف مطالعه آگاهی داشتند. 

 وري جهاد دانشگاهيو فنا معاونت پژوهشیفرم رضایت آگاهانه از تمامی شرکت کنندگان گرفته شد. مطالعه به تصویب 

و بر طبق اعالمیه تمامی مراحل پژوهش برطبق استانداردهای اخالقی کمیته مسئول آزمایشات انسانی )نهادی و ملی( رسید. 

 هلسینکی صورت گرفتند.  1975

اطالعات بیمارانی که دارو استفاده کرده بودند ازاین مطالعه کنار گذاشته شدند. سال بود.  86-14سن شرکت کنندگان بین 

اطالعات مربوط به نشانه ها و عالئم بیماری ازهرکدام سابقه هرگونه بیماری، استفاده ازدارو درحال حاضر، بیماران،  شخصی

 2500 دور  نمونه های خون گرفته شدند و بابه منظور به دست آوردن سرم؛ از افراد مورد مطالعه جمع آوری و ثبت شدند. 

rpm درجه نگهداری شدند. سطوح 20-در درجه حرارت اتاق سانتریفیوژ شدند. سرمها تا قبل از آنالیز در دمای TSH, T4 

محصول کشور ایتالیا با   DiaSorin با کیتها و دستگاه هایی که در ادامه ذکر شده اندازه گیری شدند: کیتدر سرم  T3و 

و کیتهای  wizard analyzerمحصول کشور پاراگوئه با دستگاه  RIA Immunotek کیتSON analyzer  ,LIAIدستگاه

 . Awareness ELISA readerاالیزا پیشساز طب زمان محصول ایران با دستگاه 

ارزش پیشگویی کننده مثبت و منفی و دقت درتمامی افراد ارزیابی پارامترهای ارزش تشخیصی شامل حساسیت، اختصاصیت، 

تاندارد استفاده شدند. داده های آماری با به عنوان گلد اسشد. روشهای کمی لومینسانس و رادیوایمنواسی و عالئم بیماران 

آنالیز شدند. همچنین، آنالیز رگرسیون خطی کورلیشن پیرسون و   Independent sample T testآماری  استفاده از تست

داده تاندارد ارور نشان اس±آنالیزشدند. تمام مقادیر به صورت میانگین  18ورژن  SPSSنیز استفاده شد. داده ها با نرم افزار 

 ازلحاظ آماری معنادار در نظر گرفته شد. 0.05شده اند.مقادیر پی کمتر از 

 نتایج:

جدول  در TSHو  T4, T3اندازه گیری غلظت  برای االیزا و رادیوایمنواسی لومینسانس، کمیروش  سهروابط معنادار میان 

روش دراندازه گیری غلظت  سهحساسیت، اختصاصیت، ارزش پیشگویی کننده مثبت و منفی و دقت ارائه شده است.  1

T4,T3  وTSH  تیروئید و  کم کاریدارای کاری تیروئید و در گروه افراد  پردر کل جمعیت مورد مطالعه، در گروه دارای



در  TSHارائه شده اند. حساسیت و اختصاصیت روش رایوایمنواسی در اندازه گیری  5و  4، 3، 2گروه سالم در جداول  در

بهتر از کمی لوینسانس و االیزا  رایوایمنواسیاختصاصیت (. 2بود )جدول  100و  97.67کل جمعیت مورد مطالعه به ترتیب 

 مثبت دهکنن پیشگویی ارزشینسانس و بیشتر از االیزا بود. همچنین حالی که حساسیت این روش کمتر از کمی لو بود. در

زا کمی لومینسانس و االی مثبت کننده پیشگویی ارزشبود که این مقدار بیشتر از  TSH 100%در اندازه گیری  رایوایمنواسی

بود که این مقدار  TSH 95.65%برای اندازه گیری  رایوایمنواسیمنفی  کننده پیشگویی ارزشمی باشد. از طرف دیگر 

( بود. همچنین، کمی لوینسانس بیشترین دقت را %100( و کمتر از کمی لویسنسانس )%92.85نسبتا بیشتر از االیزا )

داشت. اگرچه حساسیت کمی  T4دقت بیشتری برای اندازه گیری  رایوایمنواسینشان می داد اما  T3و   TSHدراندازه گیری 

وش دو ربیشتر از  رایوایمنواسیبرابر و بیشتر از االیزا بود، اختصاصیت  T4برای اندازه گیری  رایوایمنواسیلوینسانس و 

نشان می داد که درمقایسه اختصاصیت  T3رای تست ا بکمی لومینسانس بیشترین حساسیت ر(. 2دیگر بود )جدول 

 بیشترین مقدار بود.  T3برای تست  رایوایمنواسی

یت خوبی و ازاختصاصدر گروه بیماران دارای پرکاری تیروئید گمی لوینسانس بیشترین حساسیت را برای هر سه تست داشت 

بود اما حساسیت آن مشابه االیزا بود و حتی  %100برای هر سه تست  رایوایمنواسی(. اختصاصیت 3برخوردار بود )جدول 

بهترین   %100با حساسیت و اختصاصیت  رایوایمنواسیر گروه افراد سالم د. (3)جدول  االیزا بودکمتر از  T3درمورد تست 

 T4نشان داد درحالی که حساسیت آن برای تست  TSHو  T3حساسیت برای تستهای  %100روش بود. کمی لوینسانس 

درگروه سالم، هر سه روش، مشاهده می کنید،  5(. درنهایت همانطور که در جدول 4( کمتر از االیزا بود )جدول 90%)

بیشترین حساسیت و االیزا کمترین حساسیت را داشت. حساسیت کمی   رایوایمنواسیرا نشان می دادند.  %100اختصاصیت 

 بود.  100و  100، 94.73به ترتیب  T3و  TSH, T4لوینسانس برای 

 

 بحث:

سرم خون انسان استفاده می شوند و مقداری تفاوت در نتایج تستهای روشهای مختلفی برای تعیین سطح هورمونهای تیروئید در 

خذ ا انتخاب روشی دقیق، حساس و مقرون به صرفه می تواند به پزشکان در ،این رو ازتشخیصی تیروئید گزارش شده اند. 

های ین سطح هورمونو االیزا برای تعی رایوایمنواسیتشخیص درست کمک نماید. در مطالعه حاضر، روشهای کمی لوینسانس، 

بین سه روش با ضریب همبستگی  TSHو  T4, T3روابط معناداری برای اندازه گیری غلظت تیروئیدی مقایسه شدند. 

روشهای کمی لوینسانس و رادیوایمنواسی بین  TSHمشاهده شد. بیشترین رابطه برای اندازه گیری غلظت  0.877 -0.571

بین روشهای کمی لوینسانس و رادیوایمنواسی  T4. همچنین بیشترین ارتباط برای اندازه گیری سطح (r=0.877)مشاهده شد 

(r=0.758)  مشاهده شد و بیشترین ارتباط برای اندازه گیری غلظتT3 بین روشهای کمی لوینسانس و االیزا مشاهده شد 

(r=0.775)یری سطوح . کمترین ارتباط بین رادیوایمنواسی و االیزا در اندازه گT4 (r=0.571 ) .مشاهده شد 

آنها نشان دادند که کمی لوینسانس و درراستای یافته های مطالعه ما هستند.  Woon Young Kyuنتایج گزارش شده توسط 

را نشان می دهند. این ضرایب باالتر ممکن است به  0.998 -0.9494بیشترین ضریب همبستگی در رنج رادیوایمنواسی 

 دلیل 

کاران در مطالعه مقایسه ای که برای تعیین سطوح هورمونهای دو مطالعه باشد. عشرتخواه و همتفاوت در متدولوژی متفاوت 

تنها ارتباط معنادار در اندازه گیری نمونه های سرم با روشهای کمی لوینسانس و االیزا انجام دادند،  تیروئیدی ماکیان در

 .  (p<0.0001, r=0.798)و االیزا یافتند آزاد میان دو روش کمی لوینسانس T4غلظت 

( برای هر سه %100)به روش رادیوایمنواسی  در مقایسه سه روش مطالعه حاضر نشان داد که بیشترین اختصاصیت متعلق

 TSHو  T3تستهای  (، متعلق به روش کمی لوینسانس برای%100( می باشد و بیشترین حساسیت )TSHو  T4, T3)تست 

نشان  TSH برای تست منفیکمی لوینسانس بیشترین حساسیت و ارزش پیشگویی کننده در کل جمعیت مورد مطالعه می باشد. 

 رایوایمنواسیکمتر از روش  TSHمی داد، اما اختصاصیت و ارزش پیشگویی کننده مثبت روش کمی لوینسانس برای تست 

(. در کل، برطبق 2بود. روش االیزا کمترین حساسیت و اختصاصیت را در مقایسه با دو روش دیگر نشان می داد )جدول 

 یرایوایمنواساختصاصی ترین روش بود. عالوه براین،  رایوایمنواسییافته های ما، کمی لوینسانس، حساسترین روش و 

ساسترین روش برای تشخیص کم کاری تیروئید بود. درمقایسه، اختصاصی ترین روش برای تشخیص اختاللت تیروئید و ح

 حساس ترین روش برای تشخیص پرکاری تیروئید بود. کمی لوینسانس 



مقایسه روش کمی لوینسانس و روش در  2003سال  مانند مطالعه ای که درهستند،  این نتایج قابل مقایسه با تحقیقات دیگر

رابطه معناداری بین کمی لوینسانس و ایمنورادیومتریک گزارش کرد  Jian-Ying Yu. صورت گرفتایمنورادیومتریک 

(r=0.98, p<0.01)تشخیص برای ایمنورادیومتریکنسبت به  . عالوه براین، روش کمی لوینسانس ارزش تشخیصی بیشتری 

 کم کاری و پرکاری تیروئید نشان می داد. 

Qiao Hai-ying  رادیوایمنواسی در تعیین سطح هورمونهای تیروئیدی همکاران، درمقایسه روشهای کمی لوینسانس و و

 میزان قابل توجهی بیشتراز رادیوایمنواسی می باشد به T4و T3در تعیین سطح  گزارش کردند که دقت روش کمی لوینسانس

 . (p<0.01)بودند  رادیوایمنواسیبه صورت معناداری در ارتباط با نتایج  و نتایج روش کمی لومینسانس

 کمی لوینسانسبین روشهای  عشرتخواه و همکاران رابطه معناداریمحققان دیگری صورت گرفته. مطالعات مشابهی توسط 

 . (T4: p<0.01, r=0.677; T3: p<0.05, r=0.538)در تعیین سطح هورونهای تیروئیدی یافتند و رادیوایمنواسی 

رای ب کمی لوینسانسرا نشان می داد و نسبت به روش حساسیت و دقت برای روش رادیوایمنواسی حد تشخیص قابل قبول  

 3.3، 1.4به ترتیب  T3و  TSH ،T4بر روی گاوها مناسبتر بود. درمطالعه حاضر، ضریب تغییرات برای تستهای تحقیقات 

درصد  0.8و  3.1، 1.4و  کمی لوینسانسدرصد برای روش  0.8و  3.1، 1.7برای روش رادیوایمنواسی،  درصد 0.8و 

 بودند. برای روش االیزا 

ترین حساسیت و اختصاصیت کمبطورخالصه هر سه روش حساسیت، اختصاصیت و دقت خوبی را نشان می دادند. االیزا 

 به واسطه ساده بودن، دردسترسمقدارقابل قبول بود. بنابراین، روش االیزا  ی داد که ایننشان م درمقایسه با دو روش دیگر را

انس در مقایسه روشهای کمی لوینسمناسب می باشد. این روش، برای غربالگری اولیه اختالالت تیروئید بودن و کم هزینه بودن 

تورینگ برای مانینشان می دهد این روشها، تکنیکهای ارزشمندی که داشتند و رایوایمنواسی حساسیت و اختصاصیت مشاهبهی 

 رادیوایمنواسی به نظر می رسدبا این حال، جدا از اثرات خطرناک پرتوهای یونیزان بر محیط زیست، بیماران می باشند. 

 اندازه گیری کمی هورمونهای تیروئید می باشد.  برایمعتبر ترین روش 

 

 

 برای اندازه گیری غلظت هورمونهای تیروئیدی کمی لومینسانس، رادیوایمنواسی و االیزاروابط میان روشهای  :1جدول 

کمی لومینسانس، رادیوایمنواسی و روشهای ارزش پیشگویی کننده مثبت و منفی و دقت حساسیت، اختصاصیت،  :2جدول 

 یت مورد مطالعهبرای اندازه گیری سطوح هورمونهای تیروئیدی در کل جمع االیزا

کمی لومینسانس، رادیوایمنواسی و روشهای ارزش پیشگویی کننده مثبت و منفی و دقت حساسیت، اختصاصیت،  :3جدول 

 برای اندازه گیری سطوح هورمونهای تیروئیدی در گروه سالم االیزا

 لومینسانس، رادیوایمنواسی وکمی روشهای ارزش پیشگویی کننده مثبت و منفی و دقت حساسیت، اختصاصیت،  :4جدول 

 برای اندازه گیری سطوح هورمونهای تیروئیدی در گروه دارای کم کاری تیروئید االیزا

کمی لومینسانس، رادیوایمنواسی و روشهای ارزش پیشگویی کننده مثبت و منفی و دقت حساسیت، اختصاصیت،  :5جدول 

 گروه دارای پر کاری تیروئید برای اندازه گیری سطوح هورمونهای تیروئیدی در االیزا

 

    


