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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. NAZWA I ZASTOSOWANIE  
THYRO jest zestawem immunoradiometrycznym do oznaczania tyreoglobuliny w ludzkiej surowicy lub osoczu. 
Zestaw jest przeznaczony do zastosowania profesjonalnego. 
 
2. WSTĘP 
Zestaw THYRO jest testem immunoradiometrycznym do oznaczania ludzkiej tyreoglobuliny. Tyreoglobulina, ujodowana glikoproteina o 
masie cząsteczkowej 660 000 jest głównym składnikiem koloidu pęcherzyków tarczycy. Jest syntetyzowana wyłącznie przez komórki 
tarczycy, dlatego też jest ich specyficznym markerem (1). Tyreoglobulina odgrywa istotną rolę w biosyntezie, magazynowaniu i 
wydzielaniu hormonów tarczycowych T3 i T4.   
Oznaczanie tyreoglobuliny ma zastosowanie: 
- W onkologii : do monitorowania przebiegu zróżnicowanych raków tarczycy. Po całkowitej resekcji tarczycy  tyreoglobulina stanowi 

wczesny i  niezawodny marker powstawania przerzutów  ( 2, 3, 4 ). 
- W  łagodnych chorobach tarczycy: oznaczanie tyreoglobuliny może być wykorzystywane do śledzenia przebiegu choroby Graves`a i 

do monitorowania terapii ( 5, 6 ). Poziom tyreoglobuliny zwiększa się przy różnych postaciach zapalenia tarczycy, a zwłaszcza w 
chronicznym zapaleniu tarczycy typu Hashimoto. 

- Do diagnozowania różnicowego  torbieli tarczycy i przytarczyc, poprzez równoczesne oznaczenie tyreoglobuliny i parathormonu ( 7)  
- Do różnicowego  rozpoznania braku lub wrodzonego przemieszczenia tarczycy:  obecność tyreoglobuliny u noworodków  z 

niedoczynnością  tarczycy sugeruje przemieszczenie, natomiast jej nieobecność  brak narządu  ( 8, 9 ). 
- Do diagnostyki różnicowej  tyreotoksykoz. Indukowana amiodaronem tyreotoksykoza charakteryzuje się wysokim poziomem 

tyreoglobuliny, natomiast  w  przypadku pseudo-tyreotoksykozy poziom tyreoglobuliny jest niewykrywalny ( 10 ).  
Przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie obecne w surowicy mają wpływ na oznaczenie tyreoglobuliny ( 11, 12 ). Dlatego w zestawie  
THYRO zastosowano takie wyselekcjonowane monoklonalne przeciwciała , które rozpoznają tylko tę domenę tyreoglobuliny, która jest 
nierozpoznawalna dla autoprzeciwciał pacjentów. Zestaw pozwala na więc rzeczywiste oznaczenie tyreoglobuliny, nawet w obecności 
autoprzeciwciał ( 13, 14, 15, 16 ). 
 
3. ZASADA DZIAŁANIA TESTU  
Zestaw THYRO wykorzystuje technikę immunoradiometrycznego oznaczenia opartą o następujące zasady: 
- Probówki są opłaszczone mieszaniną czterech monoklonalnych przeciwciał przeciwko tyreoglobulinie. Przeciwciała te są 

wyselekcjonowane wg rygorystycznych kryteriów dotyczących ich specyficzności , komplementarności i powinowactwa. 
- Piąte monoklonalne przeciwciało, wyznakowane 125I  ( znacznik ) , rozpoznaje tę domenę tyreoglobuliny, która jest nierozpoznawalna  

przez przeciwciała związane ze ścianą probówki. 
- Przeciwciała wykorzystane w zestawie są tak wyselekcjonowane, by rozpoznawały te domeny tyreoglobuliny, które są 

nierozpoznawalne dla autoprzeciwciał  występujących w licznych chorobach tarczycy. Dzięki temu unika się błędnych interpretacji 
wyników . 

- Standardy i próbki inkubuje się w probówkach opłaszczonych  nadmiarem przeciwciał  i w obecności nadmiaru znacznika. Po 
oddzieleniu frakcji niezwiązanej i po przepłukaniu probówek mierzy się związaną z probówkami aktywność, z której bezpośrednio 
oblicza się stężenie tyreoglobuliny.   

 
4.  ODCZYNNIKI 
Każdy zestaw zawiera odczynniki w ilości wystarczającej do wykonania 100 oznaczeń . 
 

ODCZYNNIKI SYMBOLE ILO ŚĆ PRZECHOWYWANIE 
Probówki opłaszczone: monoklonalnymi przeciwciałami anty-Tg  
gotowe do użycia.      

 
CT 

2 x 50 2 – 8 0C do upływu terminu ważności. 
Po rozpakowaniu  w plastikowej 
torebce dołączonej do zestawu. 

Znacznik:  125I-anty-Tg gotowe do użycia 
125I monoklonalne przeciwciało anty- tyreoglobulina w buforze 
fosforanowym o pH 7,4 zawierającym niespecyficzne 
immunoglobuliny, kazeinę, Tween 20 , 0,1% azydek sodu i 
czerwony barwnik. Fiolka zawiera ≤13 μCi  tj. 481 kBq  125I  
znakowanego przeciwciała, o aktywności właściwej  12 Ci /g  tj. 
około 200 000 cpm/ 400 µL ( 444kBq/μg ).  

 
 

TRACER 

 
 
 

1 fiolka 
42 mL 

 
 
 
2 – 80C do upływu terminu ważności. 
 

Kalibratory ( CAL1 – CAL7 ) : gotowe do użycia 
Ludzka tyreoglobulina rozcieńczona buforem fosforanowym o pH 
7.4 zawierającym 0.1% azydek sodu , zabarwiony na 
pomarańczowo.0,2 – 1,5 – 5 – 15 – 50 – 200 – 500 ng/mL * . 

 
CAL 

 
7 fiolek 
po 1 mL 

 
 
2 – 80C do upływu terminu ważności. 

Surowice kontrolne ( C1) : liofilizaty ** 
Do każdej fiolki należy dodać1 mL wody destylowanej. 
Ludzka surowica zawierająca 0,1% azydek sodu i  odpowiednie 
stężenia tyreoglobuliny  . 

 
CONTROL 

 
1fiolek 
qs 1mL 

 

2 – 80C do upływu terminu ważności  
Po rozpuszczeniu: w +40C do 5 dni  
w –200C do 2 miesięcy.Nie zamrażać 
ponownie próbek. 

Surowice kontrolne (C2 ) : liofilizaty ** 
Do każdej fiolki należy dodać1 mL wody destylowanej. 
Ludzka surowica zawierająca 0,1% azydek sodu i  odpowiednie 
stężenia tyreoglobuliny  . 
 

 
CONTROL 

 
3 fiolki 
qs 1mL 

 

2 – 80C do upływu terminu ważności 
Po rozpuszczeniu:  
w +40C do 5 dni  
w –200C do 2 miesięcy. 
Nie zamrażać ponownie próbek. 

Roztwór płucz ący:  Bufor imidazolowy o  pH 7.4 zawierający  0.1% 
azydek sodu i Tween 20. 
Roztwór  należy rozcieńczyć w stosunku 1/40 wodą destylowaną .  
 

 
WASH 

 
1 fiolka 
25 mL 

 
 
2 – 80C do upływu terminu ważności. 
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Roztwór buforowy: gotowy do użycia  
Bufor fosforanowy o pH 7.4 zawierający 0.1% azydek sodu, 
zabarwiony na pomarańczowo. Bufor jest przeznaczony do 
rozcieńczania surowic.  
 

 
 

BUF 

 
1 fiolka 
35 mL 

 
 
2 – 80C do upływu terminu ważności. 

*  Wartości przykładowe: Prawdziwe stężenia są podane na etykietce każdego kalibrator i kontroli. Standardy są wykalibrowane wobec 
CRM 457 ( materiał referencyjny dla ludzkiej tyreoglobuliny ). 

**  Akceptowany zakres wartości jest podany na etykietce.  
 
5. ZASTOSOWANIE  ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI  
5. 1. Przepisy bezpiecze ństwa  
Odczynniki zestawu zawierające składniki pochodzenia ludzkiego zostały przetestowane licencjonowanymi zestawami i  wykluczono 
obecność przeciwciał anty-HIV 1, anty-HIV 2, anty- HCV i antygenu HBs. Mimo to nie ma jednak  pełnej gwarancji, że takie składniki   
nie mogą przenosić żółtaczki, wirusów HIV czy innych infekcji wirusowych – dlatego też te odczynniki, jak i próbki pacjentów trzeba 
traktować jako potencjalne źródło zakażenia . 
Nie należy pipetować ustami. 
Nie należy palić, jeść i pić w pomieszczeniu, w którym przechowuje się odczynniki i wykonuje oznaczenia. 
Oznaczenia powinno się wykonywać w rękawiczkach i po pracy  należy umyć ręce. 
Należy unikać rozlewania i rozpryskiwania odczynników. 
Zanieczyszczone odczynnikami  materiały ( nawet  potencjalnie ) należy odkazić  lub wyrzucić.   
Zaleca się  ich autoklawowanie przez minimum 1 godzinę w temperaturze 121,50C. 
Azydek sodu może reagować z ołowianymi lub miedzianymi rurami, w wyniku czego mogą odkładać się na nich wybuchowe azydki 
metali. Aby temu zapobiec należy po wylaniu odpadów  dobrze przepłukać rury kanalizacyjne. 
5. 2.  Podstawowe zasady ochrony przed promieniowani em  
Produkty radioaktywne mogą być nabywane, otrzymywane, przechowywane i używane jedynie przez osoby do tego upoważnione i w 
laboratoriach posiadających odpowiednią autoryzację. Roztwory w żadnym przypadku nie mogą być podawane ludziom ani zwierzętom.  
Zasady stosowania produktów radioaktywnych regulują przepisy danego kraju. 
Przestrzeganie podstawowych zasad ochrony radiologicznej zapewnia bezpieczeństwo. 
Poniżej podano te zasady: 
Produkty radioaktywne muszą być przechowywane w oryginalnych opakowaniach i odpowiednim pomieszczeniu. 
Trzeba prowadzić na bieżąco rejestr produktów radioaktywnych.  
Praca z materiałami radioaktywnymi powinna mieć miejsce w wyznaczonych do tego oznakowanych pomieszczeniach ( strefa  
kontrolowana ).  
Nie wolno jeść, pić, palić, i nakładać kosmetyków w kontrolowanej strefie.  
Nie pipetować ustami radioaktywnych roztworów. 
Unikać bezpośredniego kontaktu ze wszystkimi radioaktywnymi produktami- należy stosować ochronne ubrania i rękawiczki. 
Skażony sprzęt laboratoryjny i szkło muszą być natychmiast usunięte, by zapobiec krzyżowym skażeniom. 
Stosować odpowiednie procedury obowiązujące przy skażeniu czy stwierdzonej stracie substancji radioaktywnej. 
Wszystkie odpady radioaktywne muszą być unieszkodliwione zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
5. 3.  Zalecenia przy wykonywaniu testu 
Nie należy wykonywać testu po upływie daty ważności odczynników. 
Nie wolno mieszać odczynników pochodzących z różnych partii. 
Zapobiegać zanieczyszczeniom odczynników i wody przez drobnoustroje. 
Dokładnie przestrzegać czasu i temperatury inkubacji podanych w instrukcji. 
 
6. PRZYGOTOWANIE I PRZECHOWYWANIE PRÓBEK   
Test wykonuje się w surowicy lub osoczu. Wynik oznaczenia w osoczu z cytrynianem  jest około 10 %  niższy od  otrzymanego przy 
testowaniu surowicy.  
Próbka z cytrynianem  = 0.86 x surowica - 0.0075 ;  r2  = 0.998 
Próbki można analizować w ciągu  5 dni , gdy są przechowywane  w temp. 2 - 80C . Jeżeli analiza będzie wykonywana później , próbki 
trzeba zamrozić do –200C. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i odmrażanie próbek. Należy odrzucić próbki zhemolizowane lub 
lipemiczne . 
Rozcieńczanie próbek. 
Próbki o wysokich poziomach tyreoglobuliny  ( przekraczających zakres krzywej standardowej ) należy rozcieńczyć buforem załączonym 
do zestawu, zalecane jest użycie plastikowych probówek. 
 
7. PROCEDURA OZNACZANIA  
7.1. Wymagane materiały  
Precyzyjne mikropipety z wymiennymi końcówkami do odmierzania 100 μl, 300 μl, 2 mL.  Kalibracja mikropipet powinna być 
przeprowadzana regularnie.  
Cylinder miarowy. 
Woda destylowana lub dejonizowana . 
Wytrząsarka orbitalna.Parafilm®.  
Urządzenie do odciągania płynu. 
Licznik promieniowania gamma kalibrowany do pomiaru jodu – 125. 
  Probówki należy ustawić w następujących grupach : 
Grupa T , do oznaczenia całkowitej aktywności  
Grupa standardów do ustalenia krzywej standardowej  
Grupa porównawcza surowic kontrolnych  
Grupa Sx badanych próbek   
Zaleca się wykonanie oznaczeń standardów, kontroli i badanych próbek w dubletach.  
Krzywą standardową wyznaczyć jednocześnie z oznaczeniem próbek.  
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a. Procedura STANDARDOWA 
Należy dokładnie przestrzegać kolejności dodawanych reagentów : 
- Rozdozować do odpowiednich probówek po 100 µL standardów, kontroli, badanych  próbek.   
- Dodać do każdej probówki  po 300 µL buforu ( za wyjątkiem  probówek T). 
- Przykryć probówki parafilmem® .  
- Inkubować przez 3 godziny  w temp. pokojowej ( 18-250C ) z wytrz ąsaniem (400rpm).  
- Przepłukać probówki  w następujący sposób : 

Odciągnąć płyn z probówek  możliwie dokładnie,  
Dodać po 2 mL roztworu płuczącego do każdej probówki ,  ponownie odciągnąć płyn.  
Powtórzyć płukanie jeszcze raz.  
Pozostawić probówki na  2 minuty, odciągnąć pozostałe krople możliwie dokładnie. Nie powinno pozostać resztek płynu. 

- Dodać do każdej probówki  po 400 μl  znacznika  125I.   
- Przykryć probówki parafilmem® .  
- Inkubować przez noc przez 16-20 godzin w temp. pokojowej ( 18-250C ) bez wytrz ąsania.  
- Przepłukać probówki w następujący sposób : 

Odciągnąć płyn z probówek  możliwie dokładnie,  
Dodać po 2 mL roztworu płuczącego do każdej probówki ,  ponownie odciągnąć płyn.  
Powtórzyć płukanie jeszcze raz.  
Pozostawić probówki na  2 minuty, odciągnąć pozostałe krople możliwie dokładnie. Nie powinno pozostać resztek płynu. 

- Zmierzyć pozostałą aktywność związaną z probówkami na liczniku gamma przynajmniej przez 1 minutę.  
Aby otrzymać powtarzalne i wiarygodne wyniki należy starannie płukać probówki. Roztwór płuczący należy dodawać w sposób 
uniemożliwiający powstawanie turbulencji w probówkach . 

SCHEMAT PROCEDURY  STANDARDOWEJ 
( Kolejność pipetowania  i objetości ( w µL ) odczynników dodawanych do poszczególnej probówki ) 

 
 

Probówki 

Kalibratory 
( CAL1 –CAL7 ) 

Kontrole 
( C1 – C2 ) 

Próbki 

 
 

Bufor 
 ( µL ) 

 
Wstrząśnięcie 

--- 
Inkubacja 
3 godziny 

z wytrz ąsaniem 
400 rpm 

temp.18-25oC 
--- 

płukanie 2 x 

 
Znacznik 125I 

( R2 ) 
 ( µL )  

 
 

Inkubacja 
16 – 20 godzin bez 

wytrz ąsania 
temp.18-25oC 

--- 
płukanie 2 x t 

 
 
 
 

Pomiar 
Aktywności 

T - - 400 

Kalibratory 100 300 400 

Kontrole 
Próbki 

100 300 400 

 
b. Procedura SZYBKA   
Należy dokładnie przestrzegać kolejności dodawanych reagentów : 
- Rozdozować do odpowiednich probówek po 100 μl standardów, kontroli, badanych  próbek.   
- Dodać do każdej probówki  po 400 µL  znacznika  125I.   
- Wstrząsnąć na Vortexie  
- Przykryć probówki parafilmem® .  
- Inkubować przez noc ( 18 – 22 godz. ) w temp. pokojowej ( 18-250C ) bez z wytrz ąsania.  
- Przepłukać probówki w następujący sposób : 

Odciągnąć płyn z probówek  możliwie dokładnie,  
Dodać po 2 mL roztworu płuczącego do każdej probówki ,  ponownie odciągnąć płyn.  
Powtórzyć płukanie jeszcze raz.  
Pozostawić probówki na  2 minuty, odciągnąć pozostałe krople możliwie dokładnie. Nie powinno pozostać resztek płynu. 

- Zmierzyć pozostałą aktywność związaną z probówkami na liczniku gamma przynajmniej przez 1 minutę.  
 

SCHEMAT PROCEDURY  SZYBKIEJ 
( Kolejność pipetowania  i objetości ( w μl ) odczynników dodawanych do poszczególnej probówki ) 

 
 
 

Probówki 

Kalibratoryy 
( CAL1 – CAL7 ) 

Kontrole ( C1 – C2 ) 
Próbki 

 
Znacznik 125I 

( R2 ) 
 

Wstrząśnięcie 
--- 

Inkubacja 
16 – 20  godzin 

bez wytrz ąsania 
temp.18 - 25oC 

--- 
Płukanie 2 x 

 
 
 

Pomiar 
aktywności 

T - 400 

Kalibratory 100 400 

Kontrole Próbki 100 400 
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8. KONTROLA JAKO ŚCI 
Zgodnie z zasadami  Dobrej Praktyki Laboratoryjnej ( GLP ) wskazane jest stosowanie  próbek kontrolnych w każdej serii oznaczeń. 
Wszystkie badane próbki powinny być przygotowywane w identyczny sposób, a do opracowania wyników analizy zaleca się stosowanie 
metod statystycznych. 
 
9. WYNIKI  
Dla  każdej grupy probówek po odjęciu tła policzyć średnią ilość zliczeń . 
Wykreślić krzywą standardową, odkładając aktywność standardów cpm lub B/T ( % )  na osi   rzędnych  względem ich stężenia na osi 
odciętych.  
Odczytać bezpośrednio z krzywej standardowej stężenia w badanych próbkach.. 
Dla krzywej kalibracyjnej zalecany jest model dopasowywania matematycznego wymuszonej krzywej składanej. Inny model 
dopasowywania może dać nieco odmienne wyniki. 
 
Typowa krzywa standardowa (  jedynie przykład ) : poniższe dane w żadnym przypadku nie mogą  być wykorzystane do obliczeń w 
laboratorium. 
 

 CPM 
Aktywność całkowita  187089 

S1 0,2 ng/mL 112 
S2 1,5 ng/mL 529 
S3 5 ng/mL 1207 
S4 15 ng/mL 3130 
S5 50 ng/mL 9635 
S6 200 ng/mL 37848 
S7 500 ng/mL 84289 

SC1 10,7 ng/mL 2708 
SC2 110 ng/mL 23854 

 
 
10.  OGRANICZENIA PROCEDURALNE   
Wyniki oznaczenia mogą być zafałszowane, gdy analizowane próbki są mętne, zhemolizowane, wysoko lipemiczne lub zawierają 
fibrynę. Nie należy obliczać stężenia próbek przez ekstrapolację, gdy przekracza wartość ostatniego standardu. Taką próbkę trzeba 
rozcieńczyć i ponownie analizować. 
 
11. WARTOŚCI OCZEKIWANE  
Każde laboratorium powinno ustalić własny zakres normy. Poniżej  podano jedynie przykładowe  wartości stężenia oznaczone  u 149 
zdrowych osobników obu płci. Wartości te należy traktować jedynie jako wskazówkę.  
 

Zakres st ężenia Ilo ść  osób % 
0 - 5  ng/mL 11 7,4 
5 - 10 ng/mL 37 25,0 

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 

 
12.  CHARAKTERYSTYKA TESTU 
12. 1. Precyzja testu 
Precyzję testu  określa się na podstawie  współczynnik zmienności  CV wewnątrzseryjnej i międzyseryjnej. 
 

Test wewn ątrzseryjny 
 

POWTARZALNOŚĆ  POWTARZALNOŚĆ 

Procedura STANDARDOWA  
n = 31 

 Procedura SZYBKA  n = 31 

Surowica  X (ng/mL) CV (%) Surowica  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 
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Test mi ędzyseryjny      

 
POWTARZALNOŚĆ  POWTARZALNOŚĆ 

Procedura STANDARDOWA  
n = 30 

 Procedura SZYBKA  n = 12 

Surowica  X (ng/mL) CV (%) Surowica  X (ng/mL) CV (%) 
A 0,95 14,6 F 0,92 12,1 
B 39 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. Test odzysku   
   

TEST ODZYSKU 
 Procedura STANDARDOWA  

 
 Procedura SZYBKA   

Surowica  Średnia 
 Stężenie 

ODZYSK 
(%) 

Surowica  Średnia 
Stężenie 

ODZYSK 
 (%) 

Próbka 1 156,99 101 Próbka 1 137 99 
Próbka 2 206,68 104 Próbka 2 180,25 105 
Próbka 3 204,05 108 Próbka 3 169,43 101 
Próbka 4 121,37 103 Próbka 4 107,17 101 

 
 
Na wyniki testów diagnostycznych do oznaczania tyreoglobuliny może wpływać obecność przeciwciał skierowanych przeciw 
tyreoglobulinie (anty –TG) lub innych niespecyficznych czynników obecnych w surowicy pacjenta; w konsekwencji konieczne jest 
badanie wpływu tych czynników na surowicę, gdy przystępuje się do wykonania testu obciążenia 
Test obciążenia odbywa się w następujący sposób: 
 
- Kontrola C2:       PE = 100 µL 
- Próbka:               PE = 100 µL 
- Test obciążenia:  PE = 50 µLC2 + 50 µL próbki. 
- Obliczenie procentowego odzyskania: 
 

 

 

 
rzykład : 
 
- C2 wynosi: 48 ng/mL. 
- stężenie zmierzone w próbce wynosi 5 ng/mL. 
- stężenie zmierzone podczas testu obciążenia wynosi 26 ng/mL. 
 

%1,98100

2
548

26
% =×








 +
=odzyskania  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100

2
2

×







 + probkaC
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12.3. Test rozcie ńczenia   
Cztery próbki zostały rozcieńczone roztworem buforowym.  
 

Procedura STANDARDOWA  
 

Procedura SZYBKA   

Rozcieńczenie 
Warto ści 

obserwowane 
(ng/mL) 

Odzysk (%) 
Rozcieńczenie 

Warto ści 
obserwowane 

(ng/mL) 

Odzysk (%) 

Nie rozc 92  Nie rozc 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 

      
Nie rozc 205  Nie rozc 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 
      

Nie rozc 337  Nie rozc 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 
      

Nie rozc 423  Nie rozc 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. Efekt Hook`a 
Stężenia tyreoglobuliny  przekraczajjące 28 000 ng/mL odczytują się jako wartości poniżej  ostatniego standardu  w teście szybkim –
rapid  ( jednoetapowym ). Tym niemniej trafiają się próbki, w których występuje efekt Hook`a już powyżej  8 000 ng/mL. 
W procedurze (dwuetapowej ) efekt Hook`a występuje dla wyższych stężeń , powyżej 800 000 ng/mL. 
 
12. 5. Granica oznaczania  
Definiowana jako najmniejsze oznaczalne stężenie  różne od zera z poziomem ufności 95% .Granica oznaczenia  wynosi dla tego testu 
0,2 ng/mL.   
Fnkcjonalna granica oznaczenia, definiowana jako stężenie zmierzone przy 20% współczynniku zmienności,  wynosi 0,7 ng/mL.  
 
12.6. Resultaty maj ą być między 
0,7 – 500 ng/mL 
 
12.7. Zakłócenia 
Brak ingerencji w bilirubiny, hemoglobiny i trójglicerydów, mierzona do odpowiednich stężeń równa 250 mg/L, 10 g/L i 20 g/L, 
zaobserwowano. 
Badanie immunologiczne jest chronione przez potencjalnymi zakłóceniami takimi jak ludzkie przeciwciała przeciwko białkom mysim 
(human anti-mouse antibodies, HAMA), poprzez dodanie substancji ochronnej do znacznika (nieswoiste przeciwciała mysie). 
Niemniej nie można zagwarantować, że nie będą uzyskiwane wyniki "fałszywie dodatnie” lub „fałszywie ujemne”, ze względu na 
występowanie w próbkach pacjenta takich zakłóceń jak przeciwciała heterofilne, przeciwciała przeciwko awidynie, czynnik 
reumatoidalny, itd.. 
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