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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 

 



 
Explication des 

symboles 
Explanation of 

symbols  

Erläuterung 
der Sumbole 

Spiegazione 
dei simboli 

Significado de 
los simbolos 

Eπεξήγηση 
των 

συμβόλων 
που 

Significadodos 
simbolos 

Symbol 
förklaring  

Wyjaśnienie 
symboli 

Objašnjenje 
simbola  

 

Conforme aux 
normes 

européennes 
European conformity 

CE-Konformitäts-
kennzeichnung 

Conformita 
 europea 

Conformidad 
europea 

European 
conformity 

Conformidad com as 
normas europeias 

Förenlig med 
europeiska normer 

Zgodne z 
normami 

europejskimi 

Evropska 
usaglašenost 

 
T° limite de 
stockage 

Storage temperature 
limitation 

Limitierung der 
Lagertemperatur 

Limiti per la 
temperatura  di 
conservazione 

Limites de 
temperatura de 
almacenamiento 

Περιορισμός 
θερμοκρασίας 

φύλαξης 

Limite da 
temperatura de 
armazenagem 

T°-gräns vid 
förvaring 

Graniczna 
temperatura 

przechowywania 

Ograničenje 
temperature za 

čuvanje 

 
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 

 

Consulter la 
notice d’utilisation 

Consult operating 
instructions 

Das Handbuch zu 
Rate ziehen 

consultare le 
istruzioni per 

l‘USO 

Consultar las 
instrucciones de 

manejo o 
funcionamiento 

Ανατρέξτε στις 
οδηγίες 

λειτουργίας 

Consulte o manual  
de operações 

Läs 
bruksanvisningen 

Patrz dołączona 
ulotka 

Pogledajte 
uputstvo za 

upotrebu 

 
Diagnostic In Vitro In Vitro Diagnostic 

device 

In-
VitroDiagnostisch

e Anwendung 

Dispositivo 
Diagnostico In 

Vitro 

Dispositivo de 
diagnóstico In Vitro 

διαγνωστική 
συσκευή In Vitro 

Dispositivo de 
diagnostico In Vitro In vitro-diagnos 

Diagnostyka In 
Vitro 

Uređaj za 
dijagnostiku in 

vitro 

 
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 

καταλόγου 
Número do catalogo Referens Wzorzec Kataloški broj 

 
Nombre de tubes Number of 

determinations 
Anzahl der 

Bestimmungen 
Numero di 

determinazioni 
Número de 

determinaciones 
Αριθμός 

προσδιορισμών 
Número de 

determinações Antal rör Liczba probówek Broj određivanja 

 
Tubes revêtus Coated tubes 

beschichtete 
Röhrchen Provette coattate Tubos recubiertos Επιστρωμένα 

σωληνάρια 
Tubos adsorvidos Belagda rör 

Probówki 
powlekane 

Obložene 
epruvete 

 Traceur radioactif Radioactive tracer 
Radioactiver 

Tracer 
Tracciante 
radioattivo 

Trazador radiactivo 
Ραδιενεργός 
ιχνηθέτης Marcador radioativo Radioaktiv tracer 

Znacznik 
radioaktywny 

Radioaktivni 
indikator 

 
Calibrateur Calibrator Kalibrator Calibratore Calibrador Βαθμονομητής Calibrador Kalibrator Kalibrator Kalibrator 

 Contrôle Control Kontrolle Controllo Control Ορός ελέγχου Controle Kontroll Kontrola Kontrola 

WASH 
Solution de 

lavage à diluer x 
fois 

Wash solution to be 
diluted n-fold 

Waschlotion zum 
x-maligen 
Verdünnen 

Soluzione di 
lavaggio da diluire 

n volte 

Solución de lavado 
que debe diluirse n 

veces 

Διάλυμα πλύσης 
που πρέπει να 

αραιωθεί n φορές 

Solução de lavagem 
a ser diluída n X 

Tvättlösning 
utspädes x gånger 

Roztwór płuczący 
do rozcieńczania 

x razy 

Rastvor za pranje 
treba razblažiti n-

puta 
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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. NAMN OCH ÄNDAMÅL 
THYRO är en immunradiometrisk analys för bestämning av humant tyreoglobulin i serum eller plasma. 
Setet är avsett för yrkesmässigt bruk. 
2. INLEDNING 
Satsen THYRO är ett immunradiometriskt test för analys av humant tyreoglobulin. 
Tyreoglobulin, ett joderat glykoprotein med en molekylvikt på 660 000, är den vesikulära kolloidens huvudbeståndsdel. Det 
syntetiseras uteslutande av sköldkörtelcellen, för vilken den således utgör en specifik markör. Tyreoglobulinet spelar en väsentlig roll 
i biosyntesen, lagringen och utsöndringen av sköldkörtelhormonerna T3 och T4. 
Dess analys är värdefull: 
• Inom onkologin: för att följa utvecklingen av differentierade sköldkörtelkarcinom. Efter totalresektion av sköldkörteln utgör 

tyreoglobulinet en tidig tillförlitlig markör för utvecklingen av metastaser. 
• Vid godartad sköldkörtelsjukdom: analysen av tyreoglobulinet kan användas för att följa utvecklingen av Basdowes sjukdom och 

som vägledning vid terapeutisk avvänjning. 
Höjda tyreoglobulinnivåer återfinns även i olika former av tyreoidit, i synnerhet vid kronisk Hashimotos tyreoidit. 

• Vid differentialdiagnos av tyreoida och paratyreoida cystor genom simultan analys av tyreoglobulin och parathormon. 
• Vid differentialdiagnos av tyreoid agenesi och ektopi: vid neonatal hypotyreoidism talar närvaron av tyreoglobulin för en diagnos 

av ektopi, vid agenesi är tyreoglobulinvärdena däremot noll. 
• För differentialdiagnos av tyreotoxikos. Vid amiodaronframkallad tyreotoxikos är tyreoglobulinnivåerna höga, medan dessa är 

opåvisbara vid pseudotyreotoxikos. 
Hitintills har närvaron av antityreoglobulin autoantikroppar i serum påverkat resultaten av tyreoglobulinanalyser. 
Satsen THYRO använder monoklonala antikroppar utvalda för deras igenkännande av tyreoglobulindomäner som inte igenkänns 
av de flesta av patientens autoantikroppar, vilket medger en tillförlitlig analys av tyreoglobulin även i närvaro av autoantikroppar. 

3. PRINCIP 
Satsen THYRO bygger på en immunoradiometrisk metod med följande karakteristika: 
• En blandning av fyra monoklonala antityreoglobulinantikroppar, utvalda enligt väldefinierade kriterier i fråga om specificitet, 

aviditet och komplementaritet, beläggs på rörväggarna. 
• En femte monoklonal antikropp - som är märkt med jod 125 och som känner igen en annan epitop än de som känns igen av de 

till rören bundna antikropparna, används som spårämne. 
• Dessa antikroppar är riktade mot epitopiska zoner som inte känns igen av flertalet antityreoglobulinautoantikroppar som 

förekommer i många sköldkörtelsjukdomar, vilket gör det möjligt att undgå systematisk tillgripande av utvinningsprov. 
• Efter inkubation av standarder och prov i närvaro av ett överskott av på provrören belagda antikroppar, samt ett överskott av 

märkta antikroppar, och avlägsnande av den obundna fraktionen genom tvättning, medger mätningen av den till provröret 
bundna aktiviteten beräkning av tyreoglobulinkoncentrationen. 

4. REAGENS 
Varje sats innehåller en tillräcklig mängd reagens för 100 rör. Utgångsdatumet finns angivet på den yttre etiketten. 

REAGENS SYMBOLER  MÄNGD FÖRVARING 
BELAGDA RÖR :  klara att användas. 
Monoklonala antityreoglobulin antikroppar belagda på 
botten av röret. 

 
CT 

2 brickor 
om 

50 rör 

2-8°C tills utgångsdatumet.  
Efter att förpackningen öppnats ska 
oanvända rör som belagts med antikroppar 
förvaras i plastpåsen, med dessikanten. 

ANTITYREOGLOBULIN 125I: klar att användas. 
Monoklonal antityreoglobulin antikropp märkt med jod 
125 utspädd i en fosfat/Icke-specifika 
immunoglobuliner/Tween/kasein-buffert, pH 7.4 
innehållande 0.1% natriumazid, rödfärgad. Flaskan 
innehåller maximalt 13 µCi, dvs. 481 kBq  125I 
antityreoglobulin antikropp med en specifik aktivitet av 
12 Ci/g, dvs. ca. 200,000 cpm för 400 µl (444 kBq/µg). 

 
 
 

TRACER 

1 flaska 
à 

42 mL 

 
2-8°C tills utgångsdatumet. 
 

KALIBRATORER (CAL1 – CAL7) : klara att användas. 
Humant tyreoglobulin, utspädes i fosfatbuffert pH 7.4 
innehållande 0,1% natriumazid, orangefärgade. 
0,2 – 1,5 – 5 - 15 – 50 – 200 - 500 ng/mL (*). 

 
 

CAL 

7 flaskor 
à 

1 mL 

2-8°C tills utgångsdatumet.  

KONTROLLSERA (C1) : frystorkade (**). 
Humant serum innehållande 0,1% natriumazid. 
Rekonstituera varje flaska med 1 mL destillerat vatten. 

 
 

CONTROL 

1 flaska 
qs 

1 mL 

2-8°C tills utgångsdatumet. 
Efter rekonstitution kan kontrollsera som 
förvarats vid +4°C användas i 5 dagar. 
Eventuellt oanvänd fraktion kan frysas och 
förvaras vid – 20°C. 
Får frysas endast en gång. 
I sådana förhållanden förblir reagens stabila i 2 
månader. 

KONTROLLSERA (C2) : frystorkade (**). 
Humant serum innehållande 0,1% natriumazid. 
Rekonstituera varje flaska med 1 mL destillerat vatten. 

 
 

CONTROL 

3 flaskor 
qs 

1 mL 

2-8°C tills utgångsdatumet. 
Efter rekonstitution kan kontrollsera som 
förvarats vid +4°C användas i 5 dagar. 
Eventuellt oanvänd fraktion kan frysas och 
förvaras vid – 20°C. 
Får frysas endast en gång. 
I sådana förhållanden förblir reagens stabila i 2 
månader. 
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TVÄTTLÖSNING :  vätska. 
Imidazolbuffert pH 7.4 innehållande 0,1% natriumazid 
och Tween 20. Denna lösning måste spädas ut till 1/40 
med destillerat vatten. 

 
WASH 

1 flaska 
à 25 mL  

2-8°C tills utgångsdatumet.  

BUFFERTLÖSNING : klar att användas. 
Fosfatbuffert pH 7.4 innehållande 0,1% natriumazid, 
orangefärgad. Eventuella serumutspädningar måste 
göras med buffertlösningen.  

 
BUF 

1 flaska 
à 35 mL  

2-8°C tills utgångsdatumet.  

PLASTPÅSE  1  

(*)  Ovanstående visade värden är riktvärden. Värdet av varje kalibrator och kontroll visas på dess etikett. 1 ng CIS=1ng CRM 457 
(human thyroglobulin reference material). 

(**) De verkliga gränsvärdena för acceptans framgår av flaskans etikett. 
 
5. FÖRSIKTIGHET VID BRUK 
5.1. Säkerhetsåtgärder  
De råmaterial av humant ursprung som ingår i reagensförpackningen har testats med licensierade reagens och funnits vara negativa 
för anti-HIV 1, anti-HIV 2, anti-HCV antikroppar samt HBs antigen. Eftersom det trots allt inte helt kan uteslutas att sådana produkter 
kan överföra hepatit, HIV-virus eller någon annan virusinfektion, bör alla råmaterial av humant ursprung, inklusive proven, betraktas 
som möjligtvis smittsamma. 
Ingen munpipettering får förekomma. 
Rökning och förtäring av mat eller dryck får inte förekomma i områden där prov eller reagens hanteras. 
Handskar för engångsbruk ska användas i samband med hantering av reagens eller prov, och händerna ska tvättas noggrant efter 
hanteringen. 
Undvik stänk. 
Dekontaminera och kassera proven samt alla eventuellt kontaminerande material som om de innehöll smittämnen. Den 
rekommenderade metoden är i detta sammanhang autoklavering under minst en timme vid 121,5°C. 
Natriumazid kan reagera med bly- eller kopparrörledningar för att bilda mycket explosiva metallazider. I samband med kasseringen 
bör avloppen följaktligen spolas rikligt för att utesluta att sådana ämnen ansamlas. 
 
5.2. Grundläggande strålskyddsföreskrifter 
Detta radioaktiva ämne får endast mottas, förvärvas, förvaras eller användas av därtill bemyndigade personer, samt av laboratorier 
som omfattas av sådant bemyndigande. Lösningen får inte under några omständigheter administreras till människor eller djur. 
Förvärv, förvar, användning eller utbyte av radioaktiva ämnen är föremål för gällande lagar i användarens land. 
Tillämpningen av de grundläggande strålskyddsföreskrifterna vid hantering av radioaktiva ämnen sörjer för att lämplig säkerhetsnivå 
upprätthålls. 
En översikt av föreskrifterna ges nedan: 
Radioaktiva ämnen måste förvaras i ursprungsbehållarna på ett lämpligt område. 
Ett register över mottagning och förvaring av radioaktiva ämnen ska föras à jour. 
Hanteringen av radioaktiva ämnen bör äga rum på ett ändamålsenligt utrustat område med begränsat tillträde (kontrollerat område). 
Rökning, förtäring av mat eller dryck, samt anbringande av kosmetika får ej förekomma i ett kontrollerat område. 
Munpipettering av radioaktiva lösningar får ej förekomma. 
Undvik direkt kontakt med alla radioaktiva ämnen genom att använda laboratorierockar och skyddshandskar. 
Kontaminerad laboratorieutrustning och glasvaror ska kasseras omedelbart efter kontamineringen för att undvika korskontamination 
mellan olika isotoper. 
All kontamination eller förlust av radioaktivt ämne ska tas itu med enligt de etablerade procedurerna. 
All hantering av radioaktivt avfall måste utföras enligt gällande bestämmelser. 
 
5.3. Försiktighet vid hanteringen  
Använd inte reagenskomponenter efter deras utgångsdatum. 
Blanda inte ihop reagens med olika satsnummer. 
Undvik all mikrobakteriell kontamination av reagens eller av vattnet. 
Följ noga inkubationstiden samt tvättinstruktionerna som anges. 
 
6. PROVTAGNING OCH BEREDNING  
Analysen utförs på serum eller på plasma. 
När analysen utförs på citratprov erhålles resultat som är 10% lägre än resultat för serum.  
Citratplasma = 0,86 x serum – 0,0075  r2  = 0.998 
Analysen kan utföras inom 5 dagar på prov som förvarats vid +2/+8°C. 
Utöver denna tid ska serum proven förvaras vid -20°C. 
Undvik successiva nedfrysningar och upptiningar. 
Använd inte hemolyserade eller kraftigt lipemiska prov. 
Utspädning 
Om man misstänker höga tyreoglobulinhalter, ska utspädning utföras med hjälp av buffertlösningen som medföljer i satsen. 
Det är rekommenderat att utföra spädningen med hjälp av engångsplaströr. 
 
7. ANALYSBESKRIVNING 
7.1. Erforderlig utrustning 
Precisionsmikropipetter eller liknande med engångsändstycken med dispenseringskapaciteter på 100 µl , 300 µl och 2 mL. 
Kalibreringen ska kontrolleras med jämna mellanrum. Destillerat eller demineraliserat vatten. Blandare av Vortex-typ. Skakare med 
cirkulär horisontal rörelse. Parafilm®. Aspirationssystem. Gammascintillationsräknare kalibrerad för mätning av 125 jod.  
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7.2 Protokoll 
Samtliga reagens ska bringas till rumstemperatur (18-25°C) minst 30 minuter innan de tas i bruk. 
Fördelning av reagens i rören ska också utföras vid rumstemperatur.  
Följande rörgrupper fordras för analysen: 
T-grupp, för bestämning av total aktivitet, 
Kalibratorgrupper för etablering av standardkurvan, 
Kontrollgrupp för kontrollen, 
Sx-grupper för proven som ska analyseras. 
• Det rekommenderas att analysen körs i duplikat när det gäller kalibratorer, kontrollen och proven.  
• Beredning av standardkurva och analys av proven måste utföras samtidigt 
 
a) STANDARD-protokoll 
Följ noga reagenstillsättningens ordningsföljd: 
� Fördela 100 µL kalibratorer, kontrollserum eller prov att analysera i motsvarande rörgrupper. 
� Tillsätt 300 µL av buffertlösning i varje rör, utom T-provrören. 
� Täck över rören med Parafilm® plastfolie. 
� Inkubera 3 timmar under omrörning (400 rpm) vid rumstemperatur (18-25 °C). 
� Tvätta de belagda rören enligt följande: 

Aspirera rörens innehåll så fullständigt som möjligt. Tillsätt 2,0 mL av tvättlösningen i samtliga rör. 
Aspirera. Upprepa momentet en gång. 
Låt därefter rören stå upp- och nedvända i 2 minuter eller utför en slutgiltig aspirering som ska vara så fullständig som möjligt. 
Ingen restvolym får finnas kvar i de belagda rören efter tvättning. 

� Fördela 400 µL spårämne 125I i samtliga rör. 
� Täck rören med Parafilm® plastfolie. 
� Inkubera över natten 16-20 timmar vid rumstemperatur (18-25°C)  utan omrörning . 

� Tvätta de belagda rören enligt följande: 
Aspirera rörens innehåll så fullständigt som möjligt. Tillsätt 2,0 mL av tvättlösningen i samtliga rör. 
Aspirera. Upprepa momentet en gång. 
Låt därefter rören stå upp- och nedvända i 2 minuter eller utför en slutgiltig aspirering som ska vara så fullständig som möjligt. 
Ingen restvolym får finnas kvar i de belagda rören efter tvättning. 

För att erhålla tillförlitliga och reproducerbara resultat måste de olika tvättstegen utföras på ett effektivt sätt: tvättlösningen ska 
tillsättas med tillräcklig kraft för att turbulens ska åstadkommas i röret. 

� Mät radioaktiviteten som fortfarande är bunden till rören med hjälp av en gammascintillationsräknare under 1 minut. 
�  

STANDARDPROTOKOLL (ANALYSFLÖDESSCHEMA) 
Ordningsföljd för tillsättning och volym (i µL) av reagens att tillsätta i varje rör 

 
 

Provrör 

Kalibratorer 
(CAL1-CAAL7)  

Kontroller 
(C1-C2)) 

Prov 

 
Buffertlösning  

µL 

 
Rör om 

- 
Inkubera 3 

timmar 
vid 18-25°C 

under 
omrörning 

400 rpm 
Tvätta 2 gånger 

 
Spårämne 125 I 

(R2) 

 
 

Inkubera 
16 – 20 h 

vid 18-25°C 
utan 

omrörning 
 

Tvätta 2 
gånger 

 
 
 
 

Räkna 

T - - 
400 

Kalibratorer  100 300 
400 

Kontroller 
Prov  

100 300 
400 

 
b) Snabbprotokoll 
Följ noga reagenstillsättningens ordningsföljd: 
� Fördela 100 µL kalibratorer, kontrollserum eller prov att analysera i motsvarande rörgrupper. 
� Tillsätt 400 µL spårämne 125I i samtliga rör, utom T-provrören. 
� Täck över rören med Parafilm® plastfolie. 
� Skaka hastigt med blandare av Vortextyp 
� Inkubera över natten (16-20 timmar) vid rumstemperatur (18-25°C)  utan omrörning . 
� Tvätta de belagda rören enligt följande: 

Aspirera rörens innehåll så fullständigt som möjligt. 
Tillsätt 2,0 mL av tvättlösningen i samtliga rör. 
Aspirera. 
Upprepa momentet en gång. Låt därefter rören stå upp- och nedvända i 2 minuter eller utför en slutgiltig aspirering som ska vara 
så fullständig som möjligt. Ingen restvolym får finnas kvar i de belagda rören efter tvättning. 

För att erhålla tillförlitliga och reproducerbara resultat måste de olika tvättstegen utföras på ett effektivt sätt: tvättlösningen ska 
tillsättas med tillräcklig kraft för att turbulens ska åstadkommas i röret. 

� Mät radioaktiviteten som fortfarande är bunden till rören med hjälp av en gammascintillationsräknare under 1 minut. 
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SNABBPROTOKOLL (ANALYSFLÖDESSCHEMA) 

Ordningsföljd för tillsättning och volym (i µl) av reagens att tillsätta i varje rör 
 

 
Provrör 

Kalibratorer 
(CAL1-CAL7) 

Kontroller(C1-C2))  
Prov 

Spårämne 125 I 
(R2) 

 

 
Rör om 

- 
Inkubera 16 – 20 h 

vid 18-25°C 
(utan omrörning)  

- 
Tvätta 2 gånger. 

 
 
 
 

Räkna 
T - 400 

Kalibratorer 100 400 

Kontroller Prov  100 400 

 
 
8. KVALITETSKONTROLL 
Enligt god laboratoriepraxis fordras det att kontrollprov förekommer i varje analysserie, på så sätt kan resultatens kvalitet 
kontrolleras. Alla prov ska behandlas på samma sätt, och det rekommenderas att resultaten granskas med hjälp av ändamålsenliga 
statistiska metoder. 
 
9. RESULTAT 
Beredning av standardkurvan: 
Beräkna det genomsnittliga cpm-värdet för varje duplikat. Beräkna vid behov bindningsprocenttalet B/T (%).  
Rita upp kalibreringskurvan genom att markera kalibratorernas cpm (eller B/T (%)) jämfört med dess koncentration. 
Tyreoglobulinkoncentrationen bestäms via interpolering av cpm eller B/T(%). 
Den matematiska anpassningsmodellens sökta spline rekommenderas för kalibreringskurvan. En annan anpassningsmodell kan ge 
något skilda resultat. 
 
Typisk kalibratorkurva  (ges endast som exempel): dessa uppgifter får inte under några omständigheter ersätta resultaten som 
erhållits i laboratoriet. 
 
 

 CPM 
Total aktivitet 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. METODENS BEGRÄNSNINGAR 
Prov som uppvisar en grumlighet, hemolys, hyperlipemi eller innehåller fibrin kan ge vilseledande resultat. Provens värden får inte 
extrapoleras utöver  
den sista kalibrator. Späd ut de berörda proven och återanalysera. 
 
11. FÖRVÄNTADE VÄRDEN 
Varje laboratorium bör etablera sina egna normalvärden. Nedanstående värden ges endast upplysningsvis. 
Värdena som erhållits hos sannolikt friska personer av båda kön faller inom följande koncentrationsområden (n = 149). 
 

KONCENTRATIONSOMRÅDE ANTAL PATIENTER % 

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. FÖR ANALYSEN SPECIFIKA KARAKTERISTIKA 
12.1. Mätosäkerhet 
Mätosäkerheten framgår av reproducerbarheten inom försöket och mellan försök. 
 

INOM FÖRSÖKET 
 REPRODUCERBARHET  REPRODUCERBARHET 

STANDARD-protokoll n = 31  Snabbprotokoll n = 31 
SERUM X (ng/mL) CV (%) SERUM 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 

 
 

MELLAN FÖRSÖK 
 REPRODUCERBARHET  REPRODUCERBARHET 

STANDARD-protokoll n = 30  Snabbprotokoll n = 12 
SERUM X (ng/mL) CV (%) SERUM 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. Tillsättningstest 

 
           TILLSÄTTNINGSSTEST 

 STANDARD-protokoll  Snabbprotokoll 
SERUM Koncentration 

(ng/mL) 
ÅTERVINNING 

(%) 
SERUM Koncentration 

(ng/mL) 
ÅTERVINNING 

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

 
 
 
 
Tyreoglobulindoseringarna kan påverkas av närvaron av anti-TG antikroppar eller andra icke-specifika faktorer som är närvarande i 
patientens serum; följaktligen är det nödvändigt att testa effekten av dessa störningsmoment på serumet genom att utföra ett 
ackumuleringstest. 
 
Ackumuleringstestet utförs på följande sätt: 
- Kontroll C2:  PE = 100 µL 
- Prov:   PE = 100 µL 
- Ackumuleringstest: PE = 50 µL C2 + 50 µl prov 
- Beräkning av återhämtningsprocent: 
 

 
 
 
Exempel: 
vid 48 ng/mL uppmätt koncentration i C2 
vid 5 ng/mL uppmätt koncentration i provet 
vid 26 ng/mL uppmätt koncentration vid ackumuleringstestet 
 

Ackumuleringstest
 

C2 + prov
2

 x  100
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12.3. Spädningstest 
Fyra prov har spätts ut med buffertlösningen. 
 

STANDARD-protokoll Snabbprotokoll 
Utspädnings 

faktor 
Erhället värde 

(ng/mL) 
Återvinning 

(%) 
Utspädnings 

faktor 
Erhället värde 

(ng/mL) 
Återvinning 

(%) 
Ren 92  Ren 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 

      
Ren 205  Ren 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 
      

Ren 337  Ren 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 
      

Ren 423  Ren 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. Hook-effekt 
Tyreoglobulinkoncentrationer upp till 28 000 ng/mL ger en högre signal än den sista standarden, vid bruk av snabbprotokollet 
(enkelstegs-). Det bör emellertid noteras att halter >8,000 ng/mL vanligtvis är sällsynta. Med standardprotokollet (tvåstegs-) flyttas 
hook-effekten upp till värden över 800 000 ng/mL. 
 
12.5. Detektionsnivåer 
Detektionsnivån med den analytiska metoden är definierad som den minsta koncentrationen som kan skiljas från noll med en 
sannolikhet av 95%. I detta fall har detektionsnivån uppmäts till 0,2 ng/mL. 
Detektionsnivån med den funktionella metoden är definierad som koncentrationen i en precisionsprofil som har en 
variationskoefficient (CV) vilken är lika med 20%.  I detta fall har detektionsnivån uppmäts till 0,7 ng/mL. 
 
12.6. Mätområde 
0,7 – 500 ng/mL 
 
12.7. Interferenser 
Inga störningar bilirubin, hemoglobin och triglycerider, mätt upp till respektive koncentrationer som är lika med 250 mg/L, har 10 g/L 
och 20 g/L observerats. 
Immunanalysen är skyddad mot möjliga interferenser såsom humana antimus-antikroppar (HAMA) genom tillsats av ett skydd i 
spårämnet (icke-specifika musimmunoglobuliner). 
Det kan emellertid inte uteslutas att en "falsk positiv" eller " falsk negativ" detektion någon gång förekommer pga närvaron av 
interferenser såsom heterofila antikroppar, antiavidin-antikroppar, reuma-faktor, m.m. i patientproven. 
 

26

48 + 5
2

 x 100 = 98,1%återhämtnings % =
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