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Trousse pour le dosage 
immunoradiométrique de la thyroglobuline 

humaine en sérum ou plasma 
Pour diagnostic In Vitro  

kit for an immunoradiometric assay of serum 
or plasma human thyroglobulin 

For In Vitro diagnostic use  

Immunoradiometrischer Test zur Bestimmung 
von Human-Thyreoglobulin im Serum oder 

Plasma 

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  ≤ 481 kBq  1 x 42 mL Tracer  ≤ 481 kBq  1 x 42 mL Tracer  ≤ 481 kBq  1 x 42 mL 
Solution de lavage 1 x 25 mL Washing solution  1 x 25 mL Waschlösung  1 x 25 mL 
Solution de tampon  1 x 35 mL Buffer solution (R4) 1 x 35 mL Pufferlösung  (R4) 1 x 35 mL 
Calibrateurs (CAL1 - CAL7) 7 x 1 mL Calibartors (CAL1 - CAL7) 7 x 1   mL Kalibratoren (CAL1 - CAL7) 7 x 1 mL 
Sérum de contrôle (C1) 1 x qsp 1 mL  Control sera (C1)  1 x qs 1 mL  Kontrolle (C1) 1 x qs 1 mL  
Sérum de contrôle (C2) 3 x qsp 1 mL  Control sera (C2) 3 x qs 1 mL Kontrolle (C2) 3 x qs 1 mL 
Sachet plastique 1 Plastic bag 1 Plastikbeutel 1 
Notice d’utilisation 1 Instruction for use 1 Arbeitsanleitung 1 

Attention :  Certains réactifs contiennent de l’azoture de sodium Warning :  Some reagents contain sodium azide Achtung :  Einige Reagenzien enthalten Natriumazid 

Kit per il dosaggio immunoradiometrico 
della tireoglobulina umana in siero o plasma  

Per uso diagnostico In Vitro  

Equipo para la determinación 
inmunorradiométrica de la tiroglobulina 

humano en suero o plasma  

Para diagnóstico in vitro  

Τυποποιημένη συσκευασία για τον 
ραδιοανοσολογικό προσδιορισμό της 

ανθρώπινης θυρεοσφαιρίνης του ορού ή του 
πλάσματος 

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  ≤ 481 kBq  1 x 42 mL Trazador  ≤ 481 kBq  1 x 42 mL Ιχνηθέτης   ≤ 481 kBq  1 x 42 mL 
Soluzione di lavaggio  1 x 25 mL Reactivo de lavado  1 x 25 mL Διάλυμα έκπλυσης 1 x 25 mL 
Soluzione tampone  1 x 35 mL Reactivo de tampón  1 x 35 mL Ρυθμιστικό διάλυμα 1 x 35 mL 
Calibratori (CAL1 - CAL7) 7 x 1 mL Calibradores (CAL1 - CAL7) 7 x 1 mL Πρότυπα (CAL1 - CAL7) 7 x 1 mL 
Siero di controllo (C1) 1 x q.ba 1 mL  Control (C1) 1 x csp 1 mL  Οροί μάρτυρες (C1) 1 x qs 1 mL  
Siero di controllo (C2) 3 x q.ba 1 mL Control (C2) 3 x csp 1 mL Οροί μάρτυρες(C2) 3 x qs 1 mL 
Sacchetto di plastica 1 Bolsa de plástico 1 Πλαστική θήκη 1 
Istruzioni per l’uso 1 Instrucciones de empleo 1 Οδηγίες χρήσεως 1 

Attenzione:  Alcuni reagenti contengono sodio azide Precauciones:  Algunos reactivos contienen azida sódica Προσοχή : Ορισμένα αντιδραστήρια περιέχουν αζίδιο νατρίου 
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Conforme aux 
normes 
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European conformity 
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kennzeichnung 

Conformita 
 europea 

Conformidad 
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European 
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T° limite de 
stockage 

Storage temperature 
limitation 

Limitierung der 
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Limiti per la 
temperatura  di 
conservazione 

Limites de 
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almacenamiento 
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Graniczna 
temperatura 

przechowywania 
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N° de lot Batch code Chargencode codice lotto Código de lote 

Κωδικός 
παρτίδας Lote Lotnr. Numer partii Šifra serije 

 
Utiliser jusqu’au Use by Verwendbar bis utilizzare entro Consumir antes de Ημερομ. λήξης Utilizado por Används senast Zużyć do  Upotrebiti do 
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Fabriqué par Manufactured by Hergestellt von Prodotto da Fabricado por 

Κατασκευάζεται 
από την Fabricado por Tillverkad av 

Wyprodukowane 
przez Proizveo 

 
Référence Catalogue number Katalog Nr. N. catalogo Número de catálogo Αριθμός 
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Número do catalogo Referens Wzorzec Kataloški broj 
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MISE A JOUR / UPDATING 
 

 

 
 

 
 
Modifications par rapport à la version précédente :  
Modification code langue Serbe. 

 
 

Changes from the previous version:   
Modification Serbian language code. 

 
 

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:   
Änderung serbischer Sprachcode. 
 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:   
Modifica codice lingua serba. 
 
 
Cambios desde la versión anterior:   
Modificación del código de idioma serbio. 
 
 
Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:  
Τροποποίηση κώδικα σερβικής γλώσσας. 
 
 
Alterações em relação à versão anterior:  
Modificação do código de idioma sérvio. 
 
 
Ändringar från den föregående versionen:  
Ändring serbisk språkkod. 
 
 
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji: 
Modyfikacja kodu języka serbskiego. 
 
 
Promene od prethodne verzije: 
Izmjena kod srpske jezika. 
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1. Nome e Indicação 
THYRO é um teste imunorradiométrico para o ensaio da tiroglobulina humana no soro ou plasma. 
O kit destina-se a utilização profissional. 
 
2. Introdução 
THYRO é um kit teste imunorradiométrico para o ensaio da tiroglobulina humana. 
A tiroglobulina, uma glicoproteína iodada com um peso molecular de 660,000, é o principal constituinte do coloide vesicular. 
É sintetizada exclusivamente pelas células da tiroide, razão pela qual é um marcador específico. A tiroglobulina desempenha um 
papel essencial na biossíntese, conservação e secreção das hormonas tiroideias T3 e T4. 
O ensaio é útil: 

• Em oncologia: monitorização da evolução dos carcinomas tiroideios diferenciados. Após ressecção total da tiroide, a tiroglobulina 
constitui um marcador precoce fiável do desenvolvimento de metástases. 

• Na doença benigna da tiroide: o ensaio da tiroglobulina pode ser utilizado para seguir a evolução da doença de Basedow e guiar 
na retirada terapêutica. Os níveis de tiroglobulina também estão aumentados em várias formas de tiroidite, especialmente na 
tiroidite crónica de Hashimoto. 

• No diagnóstico diferencial de quistos da tiroide e paratiroide pelo ensaio simultâneo da tiroglobulina e paratormona. 
• No diagnóstico diferencial da agenesia e ectopia da tiroide: no hipotiroidismo neonatal, a presença de tiroglobulina sugere o 

diagnóstico de ectopia, enquanto na agenesia há ausência de tiroglobulina. 
• No diagnóstico diferencial de tirotoxicose. Na tirotoxicose induzida pela amiodarona, os níveis de tiroglobulina estão elevados, 

enquanto na pseudotirotoxicose os níveis de tiroglobulina não são detetáveis. 
Até agora, os autoanticorpos antitiroglobulina presentes no soro afetavam os resultados dos ensaios de tiroglobulina. 
O kit THYRO utiliza anticorpos monoclonais selecionados pelo seu reconhecimento de domínios da tiroglobulina não reconhecidos 
pelos autoanticorpos do doente, permitindo, desta forma, o ensaio fiável de tiroglobulina, ainda que na presença de autoanticorpos. 
 
3. Princípio 
O kit THYRO é um kit imunorradiométrico com as seguintes características: 

• Uma mistura de quatro Anticorpos Monoclonais antitiroglobulina, selecionados com base em critérios muito bem definidos de 
especificidade, avidez e complementaridade, revestidos nas paredes dos tubos. 

• Um quinto anticorpo monoclonal marcado com Iodo-125 reconhece um epítopo diferente dos reconhecidos pelos anticorpos 
ligados aos tubos, é usado como marcador. 

• Estes anticorpos são direcionados contra as zonas do epítopo não reconhecidas pela maioria dos autoanticorpos antitiroglobulina 
presentes em numerosas doenças da tiroide, evitando deste forma a necessidade sistemática de um teste de sobrecarga. 

• Após a incubação dos padrões e das amostras na presença de anticorpos ligados em excesso aos tubos, bem como com um 
excesso de anticorpos marcados, e da eliminação da fração não ligada por lavagem, a medição da atividade ligada ao tubo 
permite o cálculo da concentração em tiroglobulina. 

 
4. Reagentes  
Cada kit contém reagentes em quantidade suficiente para 100 tubos. O prazo de validade está impresso no rótulo do kit. 
 

Reagentes SÍMBOLOS Quantidade Condições de conservaç ão 
Tubos revestidos:  pronto a usar. 
Anticorpos monoclonais antitiroglobulina revestidos no 
fundo do tubo. 

 
CT 

2 embalagens 
de 50 tubos 

2º-8º C até ao final do prazo de validade. 
Os tubos retirados do pack devem ser 
conservados dentro do saco de plástico 
fornecido no kit, com o exsicante. 

ANTITIROGLOBULINA 125I: pronto a usar. 
Anticorpo monoclonal antitiroglobulina marcado com 125I, 
diluído em tampão Fosfato/ imunoglobulinas não 
específicas/Tween/Caseína, pH 7,4, contendo 0,1% de 
azida de sódio, de cor vermelha. O frasco contém um 
máximo de 13 µCi, i.e., 481 kBq de anticorpo 
antitiroglobulina 125I com uma atividade específica de 12 
Ci/g, i.e., cerca de 200 000 cpm por 400 µL (444 kBq/µg). 

 
 
 

TRACER 

1 frasco de 
42 mL 

2º-8º C até ao final do prazo de validade. 

Calibradores (CAL1-CAL7):  prontos a usar. 
Tiroglobulina humana, diluída em tampão fosfato pH 7,4, 
contendo azida de sódio 0,1%, de cor laranja. 
0,2 – 1,5 – 5 – 15 – 50 – 200 – 500 ng/mL(*). 

 
CAL 

 

7 frascos de 1 
mL 

2º-8º C até ao final do prazo de validade. 
 

Soro Controlo (C1):  liofilizado (**). 
Soro humano contendo azida de sódio 0,1%. 
Reconstituir cada frasco com 1 mL de água destilada. 

 
 

CONTROL 

1 frasco 
q.b.p. 1 mL 

2º-8º C até ao final do prazo de validade. 
Após reconstituição: o soro de controlo 
conservado a + 4 ºC pode ser usado 
durante 5 dias. Qualquer fração não 
usada pode ser congelada e conservada a 
– 20 ºC. Congelar apenas uma vez. 
Os reagentes são estáveis nestas 
condições durante 2 meses. 

Soro Controlo (C2):  liofilizado (**).  3 frascos 2-8º C até ao final do prazo de validade. 
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Soro humano contendo azida de sódio 0,1%. 
Reconstituir cada frasco com 1 mL de água destilada. 

 
 

CONTROL 

q.b.p. 1 mL Após reconstituição: o soro de controlo 
conservado a + 4 ºC pode ser usado 
durante 5 dias. Qualquer fração não 
usada pode ser congelada e conservada a 
– 20 ºC. Congelar apenas uma vez. 
Os reagentes são estáveis nestas 
condições durante 2 meses. 

Solução de lavagem ):  líquida. 
Tampão imidazol pH 7,4 com Tween 20 e azida de sódio 
(0,1%). Esta solução tem que ser diluída para 1/40 com 
água destilada. 

 
 

WASH 

1 frasco de 
25 mL 

2-8 º C até ao final do prazo de validade. 
 

Solução tampão (R4): pronto a usar. 
Tampão fosfato pH 7,4 contendo azida de sódio 0,1% de 
cor laranja. Qualquer diluição dos soros deverá ser feita 
com água destilada. 

 
 

BUF 

1 frasco de 
35 mL 

2-8º C até ao final do prazo de validade. 
 

    
Saco de plástico  1  
* Os valores indicados acima são os valores alvos, são mencionadas sobre os rótulos dos frascos. Os calibradores foram calibrados 

em relação ao CRM 457 (human thyroglobulin reference material). 
** O intervalo de aceitação está impresso no rótulo. 
5. Precauções de utilização 
5.1. Medidas de segurança  
As matérias-primas de origem humana contidas nos reagentes deste kit foram testadas com kits autorizados e apresentaram 
resultados negativos para os anticorpos anti-HIV 1, anti-HIV 2, anti-HCV e para o antigénio HBs. No entanto, como é impossível 
garantir que estes produtos não transmitirão hepatite, o vírus HIV, ou qualquer outra infeção viral, todas as matérias-primas de 
origem humana, incluindo as amostras a ser testadas, devem ser tratadas como potencialmente infecciosas. 
Não pipetar com a boca. 
Não fumar, comer ou beber numa zona de manuseamento dos kits ou amostras. 
Utilizar luvas descartáveis quando manusear o kit ou amostras e lavar cuidadosamente as mãos de seguida. 
Evitar derrames. 
Descontaminar e eliminar as amostras e o material potencialmente contaminado como se contivessem agentes infecciosos. O método 
recomendado é autoclavar por um período mínimo de uma hora a 121,5 ºC. 
A azida de sódio pode reagir com o cobre ou chumbo das canalizações para formar azidas metálicas altamente explosivas. Durante 
a eliminação de resíduos, deixar correr bastante água para prevenir a formação destes produtos. 
 
5.2. Regras de radioproteção 
Este produto radioativo pode apenas ser recebido, adquirido, armazenado ou utilizado por pessoas autorizadas para tal, e em 
laboratórios cobertos por essa autorização. A solução nunca deve ser, em circunstância alguma, administrada a seres humanos ou a 
animais. 
A aquisição, armazenamento, uso ou troca de produtos radioativos estão sujeitas às leis em vigor no país do utilizador. 
O cumprimento das regras básicas de manuseamento de produtos radioativos garante uma segurança adequada. 
É dado em seguida um resumo das mesmas: 
Os produtos radioativos devem ser guardados nas suas embalagens de origem numa zona adequada. 
Deve ser mantido atualizado um registo da receção e armazenagem dos produtos radioativos. 
O manuseamento de produtos radioativos deve decorrer numa área devidamente equipada de acesso restrito (zona controlada). 
Não comer, beber, fumar ou aplicar cosméticos numa zona controlada. Não pipetar soluções radioativas com a boca. 
Evitar contacto direto com todos os produtos radioativos, usando batas de laboratório e luvas protetoras. 
O equipamento de laboratório e material de vidro contaminado deve ser imediatamente eliminado após contaminação, de modo a evitar 
contaminação cruzada de isótopos diferentes. 
Qualquer contaminação ou perda de material radioativo deve ser lidada de acordo com os procedimentos estabelecidos. 
A eliminação de todos os resíduos radioativos deve ser efetuada em conformidade com a legislação em vigor. 
 
5.3. Precauções de manipulação 
Não usar componentes do kit para além do seu prazo de validade.  
Não misturar reagentes de lotes diferentes.  
Evitar qualquer contaminação microbiana dos reagentes ou da água.  
Respeitar totalmente as condições de incubação e as instruções de lavagem indicadas. 
 
6. Recolha e preparação de amostras 
O ensaio é realizado em soro ou em plasma. 
Quando o ensaio é realizado em amostras de citrato, os resultados são 10% inferiores aos resultados séricos. Plasma citrato = 0,86 
x soro – 0,0075         r2 = 0,998 
O ensaio pode ser realizado em amostras conservadas a +2/+8 ºC por um período até 5 dias. 
Após este período, conservar as amostras de soro a -20 ºC. 
Evitar congelamentos e descongelamentos sucessivos. 
Não deverão ser usadas amostras hemolisadas ou hiperlipémicas. 
Diluições  
Em caso de suspeita de níveis elevados de tiroglobulina, a solução tampão, fornecida com o kit, é usada para diluição. 
Recomenda-se o uso de tubos de plástico descartáveis para efetuar a diluição. 
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7. Procedimento de ensaio 
7.1. Material necessário 
Micropipetas de precisão ou equivalentes com ponta descartável, capazes de dispensar 100 µL, 300 µL e 2 mL . A sua calibração 
deverá ser verificada regularmente. Cilindro graduado (1 litro). Água destilada ou desmineralizada. Misturador de tipo Vortex. 
Agitador circular horizontal. Parafilm®. Sistema de aspiração. Contador de cintilação gama calibrado para a determinação de iodo 
125.  
 
7.2. Protocolo 
Colocar todos os reagentes à temperatura ambiente (18-25 ºC) pelo menos 30 minutos antes do seu uso. 
A dispensa dos reagentes para os tubos também deve ser efetuada à temperatura ambiente. 
O ensaio requer os seguintes grupos de tubos:  
Grupo T para a determinação da atividade total. 
Grupos calibrador para estabelecer a curva padrão.  
Grupo controlo, para o controlo.  
Grupos Sx para as amostras a testar. 

� Recomenda-se a realização do ensaio em duplicado para os calibradores, controlo e amostras. 
� A preparação da curva padrão e o ensaio das amostras deve ser realizado simultaneamente. 

 
a) Procedimento padrão 
Respeitar a ordem de adição dos reagentes: 

� Dispensar 100 µL de calibradores, controlo ou amostras a testar aos tubos correspondentes. 
� Adicionar 300 µL de solução tampão a cada tubo, excepto o tubo T. 
� Tapar os tubos com Parafilm®. 
� Incubar durante 3 horas à temperatura ambiente (18-25 ºC)  sob agitação (400 rpm) . 
� Lavar os tubos revestidos da seguinte forma: 
 Aspirar o conteúdo dos tubos tão completamente quanto possível. 
 Adicionar 2,0 mL da solução de lavagem para cada tubo. 
 Aspirar. 
 Repetir o processo mais uma vez. 
 Deixar os tubos em repouso durante 2 minutos ou aspirar o conteúdo tão completamente quanto possível. Não poderá 

haver volume residual nos tubos revestidos após a lavagem. 
� Dispensar 400 µL de marcador 125I a cada tubo.  
� Tapar os tubos com Parafilm®. 
� Incubar durante a noite 16-20 horas à temperatura ambiente (18-25 ºC)  sem agitação . 
� Lavar os tubos da seguinte forma:  
 Aspirar o conteúdo dos tubos tão completamente quanto possível. 
 Adicionar 2,0 mL da solução de lavagem para cada tubo. 
 Aspirar. 
 Repetir o processo mais uma vez. 
 Deixar os tubos em repouso durante 2 minutos ou aspirar o conteúdo tão completamente quanto possível. Não poderá 

haver volume residual nos tubos revestidos após a lavagem. 
 Para que os resultados sejam fiáveis e reprodutíveis, as diferentes etapas de lavagem terão que ser corretamente 

efetuadas. A adição da solução de lavagem deverá ser feita com velocidade suficiente para criar turbulência nos tubos. 
� Usando um contador de cintilação gama, medir a radioatividade ligada aos tubos durante 1 minuto. 

 
Procedimento padrão (Tabela de fluxo de ensaio) 

Ordem de adição e volume (em µL) dos reagentes a adicionar a cada tubo 

Tubos 

Calibradores 
 (CAL1-CAL7) 

Controlos (C1-C2)  
Amostras µL 

 
Solução 
Tampão 

µL 

 
 
 

Agitar 
-- 

Incubar 3 horas a 
18-25 ºC sob 

agitação   
400 rpm 

---- 
Lavar 2 vezes 

Marcador 125I 
(R2) 
µL  

Incubar 16-20 horas 
a 

18-25 ºC  
sem agitação  

---- 
Lavar 2 vezes 

Contar  
T - - 400 

Calibradores 100 300 400 

Controlos  

Amostras 
100 300 400 

b) Procedimento rápido 
Respeitar a ordem de adição dos reagentes: 

� Dispensar 100 µL de calibradores, controlo ou amostras a testar aos tubos correspondentes. 
� Dispensar 400 µL de marcador 125I a cada tubo.  
� Agitar num misturador de tipo Vortex. 
� Tapar os tubos com Parafilm®. 
� Incubar durante a noite 16-20 horas à temperatura ambiente (18-25 ºC)  sem agitação . 
� Lavar os tubos revestidos da seguinte forma: 
 Aspirar o conteúdo dos tubos tão completamente quanto possível. 
 Adicionar 2,0 mL da solução de lavagem para cada tubo. 
 Aspirar. 
 Repetir o processo mais uma vez. 
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 Deixar os tubos em repouso durante 2 minutos ou aspirar o conteúdo tão completamente quanto possível. Não poderá haver 
volume residual nos tubos revestidos após a lavagem. 

 Para que os resultados sejam fiáveis e reprodutíveis, as diferentes etapas de lavagem terão que ser corretamente efetuadas. A 
adição da solução de lavagem deverá ser feita com velocidade suficiente para criar turbulência nos tubos. 

� Usando um contador de cintilação gama, medir a radioatividade ligada aos tubos durante 1 minuto. 
 

Procedimento rápido (Tabela de fluxo de ensaio) 
Ordem de adição e volume (em µL) dos reagentes a adicionar a cada tubo 

Tubos 

Calibradores 
 (CAL1-CAL7) 

Controlos (C1-C2) 
Amostras µL 

Marcador 125I 
(R2) 
µL Agitar 

--- 
Incubar 16-20 horas a 

18-25 ºC  
(sem agitação)   

---- 
Lavar 2 vezes 

Contar  
T - 400 

Calibradores 100 400 

Controlos  

Amostras 
100 400 

 
8. Controlo de qualidade 
As Boas Práticas de Laboratório exigem o uso de amostras de controlo de qualidade em cada série de ensaios para controlar a 
qualidade dos resultados obtidos. Todas as amostras deverão ser tratadas de igual forma. É recomendável o uso de métodos 
estatísticos apropriados no tratamento dos resultados. 
 
9. Resultados 
Preparação da curva padrão: 
Determinar o valor médio das contagens de cada duplicado. Se necessário, calcular a percentagem de ligação B/T (%).  
Traçar a curva calibrador  representando a cpm (ou B/T (%)) dos calibradores contra as suas concentrações. 
A concentração de tiroglobulina é determinada por interpolação da cpm ou B/T (%).  
O modelo de ajuste matemático spline forçada é recomendado para a curva de calibração. Outro modelo de ajuste pode dar 
resultados ligeiramente diferentes. 
Curva calibrador típica  (apenas um exemplo): nunca utilizar estes dados em substituição dos valores obtidos num laboratório. 

 CPM 
Atividade total 187089 

CAL1 0,2 ng/mL 112 
CAL 2 1,5 ng/mL 529 
CAL 3 5 ng/mL 1207 
CAL 4 15 ng/mL 3130 
CAL 5 50 ng/mL 9635 
CAL 6 200 ng/mL 37848 
CAL 7 500 ng/mL 84289 

C1 10,7 ng/mL 2708 
C2 110 ng/mL 23854 

 
10. Limitações do procedimento 
As amostras que apresentem turvação, hemólise, hiperlipemia ou contenham 
fibrina podem originar resultados enganadores. 
Não extrapolar valores de amostras superiores ao último calibrador. Diluir as amostras e retestar. 
 
11. Valores esperados  
Cada laboratório deve estabelecer os seus intervalos de valores normais. Os valores dados a seguir são apenas indicativos. 
Os valores obtidos em indivíduos presumivelmente saudáveis de ambos os sexos encontram-se dentro dos seguintes intervalos de 
concentração (n=149). 
 

Intervalo de concentração Número de doentes % 
0 - 5  ng/mL 11 7,4 

5 - 10 ng/mL 37 45,0 

10 - 20 ng/mL 61 41,0 

20 - 30 ng/mL 20 13,0 

30 - 50 ng/mL 15 10,0 

> - 50 ng/mL 5 3,4 
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12. Características específicas do ensaio 
12.1. Precisão do teste 
A precisão do teste é indicada pela reprodutibilidade intrateste e interteste. 
 

INTRATESTE 
 

Reprodutibilidade   Reprodutibilidade  

Procedimento padrão n = 31  Procedimento rápido n = 3 1 
Soro X (ng/mL) CV (%) Soro X (ng/mL) CV (%) 

A 0,73 7,0 F 0,69 6,6 
B 5,2 2,6 G 3,9 3,7 
C 39 2,4 H 25.6 4,5 
D 105 1,7 I 88 1,6 
E 320 1,8 J 214 1,5 

 
 

INTERTESTE 
 

Reprodutibilidade   Reprodutibilidade  

Procedimento padrão n = 30  Procedimento rápido n = 1 2 
Soro X (ng/mL) CV (%) Soro X (ng/mL) CV (%) 

A 0,95 14,6 F 0,92 12,1 
B 3,9 4,9 G 3,4 8,6 
C 37 4,6 H 33 3,5 
D 101 6,2 I 89 6,5 

 
 
12.2. Teste de sobrecarga 
 

Teste de sobrecarga 
 Procedimento padrão  Procedimento rápido 

Soro Concentração 
(ng/mL) 

 

Recuperaçã
o (%) 

Soro Concentração 
(ng/mL) 

 

Recuperação 
(%) 

Amostra 1 157 101 Amostra 5 137 99 
Amostra 2 207 104 Amostra 6 180 105 
Amostra 3 204 108 Amostra 7 169 101 
Amostra 4 121 103 Amostra 8 107 101 

 
 

As dosagens de Tiroglobulina podem ser influenciadas pela presença de anticorpos anti-TG ou outros fatores não específicos presentes 
no soro do doente; por conseguinte, é necessário testar a influência dessas interferências sobre o soro, procedendo-se a uma prova de 
sobrecarga. 
 
A prova de sobrecarga é realizada da seguinte maneira: 
- Controlo C2:   PE = 100 µL 
- Amostra:    PE = 100 µL 
- Prova de sobrecarga: PE = 50 µL C2 + 50 µL amostra 
- Cálculo da percentagem de recuperação: 

 
 
Exemplo:  
seja 48 ng/mL a concentração medida do C2. 
seja 5 ng/mL a concentração medida da amostra. 
seja 26 ng/mL a concentração medida aquando da prova de sobrecarga 
 

26

48 + 5
2

 x 100 = 98,1%% de recuperação =

 
 
 

Prova de sobrecarga

C2 + amostra 
2

 x 100 
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12.3. Teste de diluição 
Quatro amostras diluídas na solução tampão. 
 

Procedimento padrão Procedimento rápido 
Fator de 
diluição 

Valor observado 
(ng/mL) 

Recuperação (%) Fator de 
diluição 

Valor observado 
(ng/mL) 

Recuperação 
(%) 

Puro 92  Puro 85  
1/2 100 109 1/2 92 108 
1/4 103 112 1/4 99 116 
1/8 100 109 1/8 90 106 

      
Puro 205  Puro 212  
1/2 229 112 1/2 214 101 
1/4 236 115 1/4 222 105 
1/8 243 119 1/8 236 111 

1/16 239 117 1/16 217 102 
      

Puro 337  Puro 299  
1/2 332 99 1/2 314 105 
1/4 352 104 1/4 324 108 
1/8 361 107 1/8 341 114 

1/16 373 111 1/16 361 121 
      

Puro 423  Puro 407  
1/2 418 99 1/2 436 107 
1/4 432 102 1/4 430 106 
1/8 467 110 1/8 446 110 

1/16 492 116 1/16 488 120 
      

 
 
 
 
12.4. Efeito gancho  
As concentrações de tiroglobulina até 28,000 ng/mL dão maior sinal do que o último padrão, usando o procedimento rápido (um 
passo). No entanto, algumas amostras com níveis >8,000 ng/mL são frequentemente encontradas. Com o procedimento padrão 
(dois passos), o efeito gancho está aumentado para mais que 800,000 ng/mL. 
 
 
12.5. Limite de deteção 
O limite de deteção medido por um método analítico define-se como sendo a menor concentração detetável diferente de zero com 
uma probabilidade de 95%. Foi determinado como sendo 0,2 ng/mL. 
O limite de deteção funcional define-se como sendo a concentração medida para uma CV (variância corrigida) igual a 20%. Foi 
determinado como sendo 0,7 ng/mL. 
 
12.6. Limite de medição 
0,7 – 500 ng/mL 
 
 
12.7. Interferências 
Não há interferência com bilirrubina, hemoglobina e triglicéridos, as concentrações respetivamente de medição de até igual a 250 
mg/L, 10 g/L e 20 g/L, tem-se observado. 
O imunoensaio é protegido contra potenciais interferências, como os anticorpos humanos antirrato (HAMA), através da adição de 
uma proteção no marcador (imunoglobulinas de ratos não específicas). 

No entanto, não se pode garantir a inexistência de deteção de «falso positivo» ou «falso negativo» decorrente da presença nas 
amostras de doentes de interferências tais como anticorpos heterofílicos, anticorpos antiavidina, fator reumático, entre outros. 
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