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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 

européennes 
European conformity 
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Conformita 
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Conformidad 
europea 

European 
conformity 

Conformidad com as 
normas europeias 
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T° limite de 
stockage 

Storage temperature 
limitation 

Limitierung der 
Lagertemperatur 

Limiti per la 
temperatura  di 
conservazione 

Limites de 
temperatura de 
almacenamiento 
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θερμοκρασίας 
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Limite da 
temperatura de 
armazenagem 
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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 

 

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  
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Läs 
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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 
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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. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Η THYRO είναι μία δοκιμασία που προορίζεται για τον ραδιοανοσομετρικό προσδιορισμό της ανθρώπινης ΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ του 
ορού ή του πλάσματος. 
Το κιτ προορίζεται για επαγγελματική χρήση. 
 
2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η δοκιμασία THYRO είναι μία ραδιοανοσομετρική ανάλυση που επιτρέπει τον προσδιορισμό της ανθρώπινης θυρεοσφαιρίνης.   
Η θυρεοσφαιρίνη, ιωδιωμένη γλυκοπρωτεΐνη μοριακού βάρους 660 000 είναι το κύριο συστατικό του κολλοειδούς των θυλακίων. 
Συντίθεται αποκλειστικά από τα κύτταρα του θυρεοειδούς, των οποίων και αποτελεί έναν ειδικό δείκτη. Η θυρεοσφαιρίνη 
διαδραματίζει βασικό ρόλο στη βιοσύνθεση, την αποθήκευση και την έκκριση των θυρεοειδικών ορμονών T3 και T4. 
Ο προσδιορισμός της παρουσιάζει ενδιαφέρον: 
• Στην ογκολογία: στην παρακολούθηση της εξέλιξης των διαφοροποιημένων καρκινωμάτων του θυρεοειδούς.   

Μετά από ολική εκτομή του θυρεοειδούς, η θυρεοσφαιρίνη αποτελεί έναν πρώιμο και αξιόπιστο δείκτη της έκβασης των 
μεταστάσεων. 

• Σε καλοήθεις παθολογικές καταστάσεις του θυρεοειδούς: ο προσδιορισμός της θυρεοσφαιρίνης επιτρέπει την παρακολούθηση 
της εξέλιξης της νόσου του Basedow και την καθοδήγηση της διακοπής της θεραπείας. 
Οι τιμές της θυρεοσφαιρίνης ευρίσκονται επίσης αυξημένες σε περιπτώσεις θυρεοειδίτιδας, κυρίως στην χρόνια θυρεοειδίτιδα του 
Hashimoto. 

• Στην διαφορική διάγνωση των κύστεων του θυρεοειδούς και του παραθυρεοειδούς με τη βοήθεια ταυτόχρονου προσδιορισμού 
της θυρεοσφαιρίνης και της παραθορμόνης. 

• Στην διαφορική διάγνωση αγενεσίας και έκτοπου θυρεοειδούς: κατά τον νεογνικό υποθυρεοειδισμό, η παρουσία θυρεοσφαιρίνης 
επιτρέπει να καταλήξουμε στην διάγνωση έκτοπου θυρεοειδούς, ενώ κατά την αγενεσία οι τιμές της θυρεοσφαιρίνης είναι 
μηδενικές. 

• Στην διαφορική διάγνωση της θυρεοτοξίκωσης. Στην επαγόμενη από αμιοδαρόνη θυρεοτοξίκωση, τα επίπεδα της 
θυρεοσφαιρίνης είναι αυξημένα, ενώσην περίπτωση της ψευδο-θυρεοτοξίκωσης, δεν ανιχνεύεται θυρεοσφαιρίνη. 
Μέχρι σήμερα, τα αυτο-αντισώματα έναντι της θυρεοσφαιρίνης που υπήρχαν στον ορό, επηρέαζαν τα αποτελέσματα των 
προσδιορισμών της θυρεοσφαιρίνης. 
Η δοκιμασία THYRO χρησιμοποιεί μονοκλωνικά αντισώματα επιλεγμένα βάσει της ικανότητάς τους να αναγνωρίζουν περιοχές 
της θυρεοσφαιρίνης μη αναγνωρίσιμες από την πλειονότητα των αυτο-αντισωμάτων των ασθενών, και επιτρέπει έτσι έναν 
αξιόπιστο προσδιορισμό της θυρεοσφαιρίνης, ακόμη και παρουσία αυτο-αντισωμάτων. 

 
3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 
Η δοκιμασία THYRO χρησιμοποιεί μία ραδιοανοσομετρική τεχνική που παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
• Ένα μείγμα από τέσσερα μονοκλωνικά αντισώματα έναντι της ανθρώπινης θυρεοσφαιρίνης, επιλεγμένα σύμφωνα με πολύ ακριβή 

κριτήρια εξειδίκευσης, χημικού δυναμικού και συμπληρωματικότητας, βρίσκεται αδιάλυτο στα τοιχώματα των σωλήνων.   
• Ένα πέμπτο σεσημασμένο με ιώδιο 125 μονοκλωνικό αντίσωμα, το οποίο αναγνωρίζει έναν διαφορετικό επίτοπο από αυτούς 

που αναγνωρίζονται από τα αντισώματα που είναι προσκολλημένα στους σωλήνες, χρησιμοποιείται σαν ιχνηθέτης.  
• Τα αντισώματα αυτά κατευθύνονται έναντι των επιτοπικών περιοχών που δεν αναγνωρίζονται από την πλειοψηφία των αυτο-

αντισωμάτων έναντι της θυρεοσφαιρίνης που ανευρίσκονται σε πολυάριθμες παθολογικές καταστάσεις του θυρεοειδούς, 
αποφεύγοντας έτσι την αναγκαιότητα συστηματικής δοκιμασίας υπερφόρτισης.  

• Μετά από επώαση των προτύπων και των δειγμάτων παρουσία περίσσειας προσκολλημένων στους σωλήνες αντισωμάτων, 
καθώς και περίσσειας σεσημασμένου αντισώματος και μετά από απομάκρυνση του ελεύθερου κλάσματος μέσω έκπλυσης, η 
μέτρηση της ραδιενέργειας που είναι δεσμευμένη στον σωλήνα επιτρέπει τον υπολογισμό της συγκέντρωσης σε θυρεοσφαιρίνη.   

 
4. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
Κάθε κιτ περιέχει αντιδραστήρια που επαρκούν για 100 σωλήνες. Στην εξωτερική επισήμανση αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. 

AΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ) : έτοιμοι για χρήση. 
Μονοκλωνικά αντισώματα έναντι της θυρεοσφαιρίνης 
(anti-thyroglobuline) προσκολλημένα στον πυθμένα του 
σωλήνα.  

 
CT 2 πακέτα 

 των 50 
 σωλήνων 

2-8°C έως την ημερομηνία λήξης. 
Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, οι 
επικαλυμμένοι με αντίσωμα σωλήνες που 
δεν χρησιμοποιήθηκαν πρέπει να 
φυλαχτούν μέσα στο πλαστικό σακουλάκι, 
με αποξηραντική ουσία 

ANTI-THYROGLOBULINE 125I: έτοιμο για χρήση.   
Μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της θυρεοσφαιρίνης 
σεσημασμένο με ιώδιο 125, διαλυμένο σε ρυθμιστικό 
διάλυμα φωσφορικού/tween/ μη ειδικών 
ανοσοσφαιρίνών,  καζεΐνης σε pH 7,4, που περιέχει 0,1 
% αζίδιο του νατρίου, στο οποίο έχει προστεθεί ερυθρό 
της φαινόλης.  
Το φιαλίδιο περιέχει το πολύ 13 µCi δηλαδή 481 kBq  
αντίσωμα έναντι της θυρεοσφαιρίνης 125I με ειδική 
δραστικότητα 12 Ci/g, δηλαδή περίπου 200 000 cpm για 
400 µL (444 kBq/µg). 

 
 
 
 

TRACER 1 φιαλίδιο 
των 

42 mL 

 
2-8°C έως την ημερομηνία λήξης. 
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ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ : υγρό. 
Συμπυκνωμένο ρυθμιστικό διάλυμα ιμιδαζόλης, (pH 7,4), 
που περιέχει Tween 20 και 0,1 % αζίδιο του νατρίου. Να 
διαλυθεί στο  1/40 με αποσταγμένο νερό. 

 
 

WASH 

1 φιαλίδιο 
των 

25 mL 

2-8°C έως την ημερομηνία λήξης. 
 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ  : έτοιμο για χρήση.  
Φωσφορικό ρυθμιστικό διάλυμα pH 7,4 που περιέχει 0,1 
% αζίδιο του νατρίου, στο οποίο έχει προστεθεί 
χρωστική  orange G. Ενδεχόμενες αραιώσεις των 
δειγμάτων πρέπει να πραγματοποιούνται μέσα στο 
ρυθμιστικό διάλυμα.  

 
 

BUF 
1 φιαλίδιο 
των 

35 mL 

2-8°C έως την ημερομηνία λήξης. 
 

ΠΡΟΤΥΠΑ (CAL1 – CAL7):  έτοιμα για χρήση.  
Ανθρώπινη θυρεοσφαιρίνη, διαλυμένη σε φωσφορικό 
ρυθμιστικό διάλυμα σε pH 7,4, που περιέχει 0,1 % αζίδιο 
του νατρίου, στο οποίο έχει προστεθεί χρωστική orange 
G.  
0,2 – 1,5 – 5 - 15 – 50 – 200 – 500 ng/mL (*). 

 
 

CAL 
7 φιαλίδια 
του 

1 mL 

  
2-8°C έως την ημερομηνία λήξης. 
 

ΟΡΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ (C1) : λυοφιλιωμένοι. (**) 
Ανθρώπινος ορός με 0,1 % αζίδιο του νατρίου.  
Να ανασυσταθεί κάθε φιαλίδιο με 1 mL αποσταγμένο 
νερό.  

 
 
 

CONTROL 1 φιαλίδια 
του 

1 mL 
 

2-8°C έως την ημερομηνία λήξης. 
Μετά την ανασύσταση: οι οροί μάρτυρες που 
φυλάσσονται στους 2-8°C μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στις επόμενες 5 ημέρες.  
Όλα τα κλάσματα που δεν 
χρησιμοποιήθηκαν μπορούν να 
αποθηκευτούν κατεψυγμένα στους – 20°C. 
Να αποψύχονται μία μόνο φορά.  
Στις συνθήκες αυτές τα αντιδραστήρια αυτά 
είναι σταθερά για 2 μήνες.  

ΟΡΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ (C2) : λυοφιλιωμένοι. (**) 
Ανθρώπινος ορός με 0,1 % αζίδιο του νατρίου.  
Να ανασυσταθεί κάθε φιαλίδιο με 1 mL αποσταγμένο 
νερό.  

 
 
 

CONTROL 3 φιαλίδια 
του 

1 mL 
 

2-8°C έως την ημερομηνία λήξης. 
Μετά την ανασύσταση: οι οροί μάρτυρες που 
φυλάσσονται στους 2-8°C μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στις επόμενες 5 ημέρες.  
Όλα τα κλάσματα που δεν 
χρησιμοποιήθηκαν μπορούν να 
αποθηκευτούν κατεψυγμένα στους – 20°C. 
Να αποψύχονται μία μόνο φορά.  
Στις συνθήκες αυτές τα αντιδραστήρια αυτά 
είναι σταθερά για 2 μήνες.  

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ  1  
(*)  Οι τιμές που αναφέρονται παραπάνω είναι ενδεικτικές: οι πραγματικές τιμές αναγράφονται στις ετικέτες των φιαλιδίων. Τα πρότυπα 

είναι βαβμονομημένα σύμφωνα με το CRM 457 (human thyroglobulin reference material). 
(**) Οι πραγματικές τιμές του ορίου αποδοχής αναγράφονται στην ετικέτα του φιαλιδίου. 
 
5. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 
5.1. Μέτρα ασφάλειας 
Οι πρώτες ύλες ανθρώπινης προέλευσης που περιέχονται στα αντιδραστήρια αυτού του κιτ έχουν ελεγχθεί με άλλα κιτ επίσημα ελεγμένα 
και βρέθηκαν αρνητικές όσον αφορά στο αντίσωμα anti-HIV 1, anti-HIV 2, anti-HCV και το HBs αντιγόνο. Ωστόσο καμία μέθοδος 
ανάλυσης δεν μπορεί ακόμα να εγγυηθεί απόλυτα πως μία πρώτη ύλη ανθρώπινης προέλευσης δεν μεταδίδει ηπατίτιδα, τον ιό HIV, ή 
οποιαδήποτε άλλη ιογενή λοίμωξη. Συνεπώς όλες οι πρώτες ύλες ανθρώπινης προέλευσης, όπως και τα εξεταζόμενα δείγματα, πρέπει 
να θεωρούνται δυνητικώς μολυσματικά.  
Να μη χρησιμοποιούνται πιπέτες στόματος. 
Μην καπνίζετε, τρώτε ή πίνετε στους χώρους χειρισμού των δειγμάτων ή των αντιδραστηρίων. 
Κατά τη διάρκεια του χειρισμού των δειγμάτων ή των αντιδραστηρίων απαιτείται χρήση γαντιών μιας χρήσης και σχολαστικό πλύσιμο 
των χεριών μετά το τέλος της εργασίας. 
Να αποφεύγεται το πιτσίλισμα. 
Να απολυμαίνονται και να απομακρύνονται τα δείγματα και όλο το υλικό που θα μπορούσε να έχει μολυνθεί όπως εάν περιείχε 
λοιμογόνους παράγοντες. Η συνιστώμενη μέθοδος αποστείρωσης είναι ο κλίβανος στους 121,5°C για μία ώρα τουλάχιστον. 
Το αζίδιο του νατρίου μπορεί να αντιδράσει με το μόλυβδο ή το χαλκό των σωληνώσεων σχηματίζοντας ισχυρά εύφλεκτα αζίδια 
μετάλλων. Κατά την απομάκρυνση των υπολειμμάτων ξεπλύνετε καλά τις σωλήνες της αποχέτευσης για την αποφυγή του σχηματισμού 
των προϊόντων αυτών. 
 
5.2. Βασικοί κανόνες ακτινοπροστασίας 
Το ραδιενεργό αυτό προϊόν μπορεί να λαμβάνεται, αγοράζεται, αποθηκεύεται ή χρησιμοποιείται μόνο από άτομα πού έχουν την 
αντίστοιχη άδεια και σε εργαστήρια που καλύπτονται από την άδεια αυτή. Το διάλυμα αυτό δε μπορεί σε καμία περίπτωση να χορηγηθεί 
σε ανθρώπους ή σε ζώα.  
Η αγορά, η αποθήκευση, η χρήση και η ανταλλαγή ραδιενεργών προϊόντων υπόκεινται στους κανονισμούς της χώρας του χρήστη. 
Κατάλληλη ασφάλεια επιτυγχάνεται με την εφαρμογή των βασικών κανόνων ακτινοπροστασίας. 
Παρακάτω δίδεται μία περίληψη των κανόνων αυτών: 
Τα ραδιενεργά προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται μέσα στην αρχική τους συσκευασία σε κατάλληλο χώρο. 
Πρέπει να τηρείται ενημερωμένο βιβλίο παραλαβής και αποθήκευσης των ραδιενεργών προϊόντων. 
Η χρήση των ραδιενεργών προϊόντων γίνεται σε κατάλληλο χώρο στον οποίο η είσοδος υπόκειται σε συγκεκριμένους κανόνες 
(ελεγχόμενη ζώνη). 
Απαγορεύεται το φαγητό, το ποτό, το κάπνισμα καθώς και η χρήση καλλυντικών στην ελεγχόμενη ζώνη. 
Να μη χρησιμοποιείται πιπέτα στόματος στα ραδιενεργά διαλύματα. 
Να αποφεύγεται η άμεση επαφή με οποιοδήποτε ραδιενεργό υλικό χρησιμοποιώντας μπλούζες και γάντια προστασίας. 
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Το εργαστηριακό υλικό καθώς και τα γυάλινα όργανα που μολύνθηκαν πρέπει να απομακρύνονται αμέσως μετά τη μόλυνση για την 
αποφυγή διασταυρούμενης μόλυνσης διαφορετικών ισοτόπων.  
Κάθε περίπτωση μόλυνσης ή απώλειας ραδιενεργού υλικού πρέπει ν’ αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν οριστεί. 
Η απομάκρυνση των ραδιενεργών υπολειμμάτων να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 
 
5.3. Προφυλάξεις χρήσης 
Να μη χρησιμοποιούνται τα συστατικά του κιτ μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξεως. Να μην αναμειγνύονται αντιδραστήρια που 
προέρχονται από διαφορετικές παρτίδες. Να αποφεύγεται κάθε μικροβιακή μόλυνση των αντιδραστηρίων καθώς και του νερού που 
χρησιμοποιείται για τις εκπλύσεις. Να τηρούνται οι συνθήκες επώασης καθώς και οι οδηγίες έκπλυσης. 
 
6. ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 
Η δοκιμασία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ορό ή σε πλάσμα.  
ΣΗΜ: Οι αιμοληψίες που πραγματοποιούνται με κιτρικό οδηγούν σε αποτελέσματα κατώτερα κατά 10 % σε σχέση με τον ορό: 
Πλάσμα με κιτρικό = 0,86 x ορός - 0,0075    r2 = 0,998 
Ο προσδιορισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δείγματα που έχουν διατηρηθεί στους +2/+8°C έως 5 ημέρες.  
Μετά την παρέλευση αυτής της διάρκειας, τα δείγματα πρέπει να διατηρηθούν στους -20°C. 
Να αποφεύγονται οι διαδοχικές καταψύξεις και αποψύξεις. 
Δεν συνιστάται η χρήση αιμολυμένων ή υπερλιπιδαιμικών δειγμάτων.  
Αραιώσεις 
Σε περίπτωση υποψίας αυξημένων επιπέδων θυρεοσφαιρίνης η αραίωση πραγματοποιείται με το ρυθμιστικό διάλυμα που παρέχεται 
στην συσκευασία.  
Συνιστάται οι αραιώσεις να πραγματοποιούνται μέσα σε πλαστικούς σωλήνες μίας χρήσης.  
 
7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
7.1. Απαιτούμενα υλικά 
Μικροπιπέτες ακριβείας ή παρόμοιο υλικό με άκρα μίας χρήσης κατάλληλες για διανομή 100 µL, 300µL και 2 mL . Η βαθμονόμησή 
τους πρέπει να επαληθεύεται τακτικά. Διαβαθμισμένο δοχείο (1 λίτρου). Αποσταγμένο ή απιονισμένο νερό. Αναδευτήρας τύπου 
Vortex. Οριζόντιος περιστροφικός αναδευτήρας. Χαρτί τύπου Parafilm®. Συσκευή αναρρόφησης. Μετρητής σπινθηρισμού γ, 
ρυθμισμένος για τη μέτρηση του ιωδίου 125.  
 
7.2 Πρωτόκολλο  
Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να βρίσκονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (18-25°C) το λιγότερο 30 λεπτά πριν χρησιμοποιηθούν.  
Η ανασύσταση των αντιδραστηρίων και η διανομή τους μέσα στους επικαλυμμένους σωλήνες πραγματοποιούνται επίσης σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος.  
Για τη δοκιμασία απαιτούνται οι ακόλουθες ομάδες σωλήνων:  
Ομάδα Τ για τον προσδιορισμό της ολικής δραστικότητας  
Ομάδες προτύπων για την διαμόρφωση της καμπύλης βαθμονόμησης  
Ομάδα μάρτυρα για τον έλεγχο  
Ομάδες Sx για τα εξεταζόμενα δείγματα.  
• Συνιστάται οι δοκιμασίες να πραγματοποιούνται δύο φορές για τα πρότυπα, τον μάρτυρα και τα δείγματα.  
• Η διαμόρφωση της καμπύλης βαθμονόμησης και ο προσδιορισμός των δειγμάτων πρέπει να πραγματοποιούνται ταυτοχρόνως.   
α) ΠΡΟΤΥΠΟ Πρωτόκολλο  
Σειρά με την οποία πρέπει να προστεθούν τα αντιδραστήρια: 
• Διανέμονται 100 µL προτύπων, ορού μάρτυρα ή εξεταζόμενων δειγμάτων μέσα στις αντίστοιχες ομάδες επικαλυμμένων 

σωλήνων.  
• Προστίθενται 300 µL ρυθμιστικού διαλύματος μέσα σε όλους τους σωλήνες, εκτός από τους σωλήνες T. 
• Καλύπτονται οι σωλήνες με χαρτί τύπου Parafilm®. 
• Γίνεται επώαση για 3 ώρες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (18-25°C) με σύγχρονη ανάδευση (400rpm).  
• Η έκπλυση των επικαλυμμένων σωλήνων γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: 

Αναρροφάται το περιεχόμενο των σωλήνων όσο το δυνατό πληρέστερα.  
Προστίθενται 2,0 mL διαλύματος έκπλυσης σε κάθε σωλήνα. Αναρρόφηση. Επαναλαμβάνεται μια φορά αυτή η διαδικασία. 
Αφήνονται οι σωλήνες για 2 λεπτά ή προχωρούμε σε μία τελική αναρρόφηση, η οποία πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
πληρέστερη ώστε να αποφευχθεί ο υπολειμματικός όγκος. 

• Προστίθενται 400 µL ιχνηθέτη 125I σε κάθε σωλήνα. 
• Οι σωλήνες καλύπτονται με Parafilm®. 
• Γίνεται επώαση για 16-20 ώρες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (18-25°C) χωρίς ανάδευση. 
• Η έκπλυση των επικαλυμμένων σωλήνων γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: 

Αναρροφάται το περιεχόμενο των σωλήνων όσο το δυνατό πληρέστερα.  
Προστίθενται 2,0 mL διαλύματος έκπλυσης σε κάθε σωλήνα. 
Αναρρόφηση. Επαναλαμβάνεται μια φορά αυτή η διαδικασία. 
Αφήνονται οι σωλήνες για 2 λεπτά και προχωρούμε σε μία τελική αναρρόφηση, η οποία πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
πληρέστερη ώστε να αποφευχθεί ο υπολειμματικός όγκος. 

Για τη διασφάλιση αξιόπιστων και αναπαραγόμενων αποτελεσμάτων απαιτείται η αποτελεσματική εκτέλεση των διαφόρων 
σταδίων έκπλυσης: η προσθήκη του διαλύματος έκπλυσης πρέπει να πραγματοποιείται με επαρκή ορμή ώστε να δημιουργείται 
τυρβώδης ροή μέσα στο σωλήνα. 

• Γίνεται μέτρηση της υπολειπόμενης ραδιενέργειας του δεσμευμένου κλάσματος με τη βοήθεια ενός μετρητή σπινθηρισμού γ 
ρυθμισμένου για τη μέτρηση του ιωδίου 125 για 1 min.  
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ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (ΣΧΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ) 
Σειρά προσθήκης και όγκος (σε µL) των αντιδραστηρίων που προστίθενται σε κάθε σωλήνα 

Σωλήνες 

Πρότυπα (CAL1-CAL7)  
Μάρτυρες (C1-C2)) 

Δείγματα  
µL 

 
Ρυθμιστικό 
διάλυμα 

µL 

 
Ανάδευση 

- 
Επώαση 3 ώρες 
στους  18-25°C 
με ταυτόχρονη 

ανάδευση 400rpm  
- 

Έκπλυση 2 φορές  

Ιχνηθέτης 125 I 
(R2) 
µL 

 
Επώαση 16 – 20 h 
στους 18-25°C 
χωρίς ανάδευση 

- 
Έκπλυση 2 φορές 

Μέτρηση 
T - - 400 

Πρότυπα 100 300 400 

Μάρτυρες Δείγματα  100 300 400 

 
 
β) ΤΑΧΥ πρωτόκολλο 
Σειρά με την οποία πρέπει να προστεθούν τα αντιδραστήρια: 
• Διανέμονται 100 µL προτύπων, ορού μάρτυρα ή εξεταζόμενων δειγμάτων μέσα στις αντίστοιχες ομάδες επικαλυμμένων 

σωλήνων.  
• Διανέμονται 400 µL ιχνηθέτη 125I μέσα σε όλους τους σωλήνες. 
• Γίνεται σύντομη ανάδευση σε αναδευτήρα τύπου Vortex®. 
• Καλύπτονται οι σωλήνες με ταινία τύπου Parafilm®. 
• Επωάζονται μία νύχτα (16-20 h) σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (18-25°C) χωρίς ανάδευση. 

• Η έκπλυση των επικαλυμμένων σωλήνων γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: 
Αναρροφάται το περιεχόμενο των σωλήνων όσο το δυνατό πληρέστερα.  Προστίθενται 2,0 mL διαλύματος έκπλυσης σε κάθε 
σωλήνα. Αναρρόφηση. Επαναλαμβάνεται μια φορά αυτή η διαδικασία. 
Αφήνονται οι σωλήνες για 2 λεπτά και προχωρούμε σε μία τελική αναρρόφηση, η οποία πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
πληρέστερη ώστε να αποφευχθεί ο υπολειμματικός όγκος. Για τη λήψη αξιόπιστων και επαναλαμβανόμενων αποτελεσμάτων 
απαιτείται η αποτελεσματική εκτέλεση των διαφόρων σταδίων έκπλυσης: η προσθήκη του διαλύματος έκπλυσης πρέπει να 
πραγματοποιείται με επαρκή ορμή ώστε να δημιουργείται τυρβώδης ροή μέσα στο σωλήνα. 

• Γίνεται μέτρηση της ραδιενέργειας που έχει δεσμευτεί στους σωλήνες με μετρητή σπινθηρισμού γ (1 min). 
 

 
ΤΑΧΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (ΣΧΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ)  

Σειρά προσθήκης και όγκος (σε µL) των αντιδραστηρίων που προστίθενται σε κάθε σωλήνα 

Σωλήνες 

Πρότυπα (CAL1-CAL7) 
Μάρτυρες (C1 – C2) 

Δείγματα  
µL 

Ιχνηθέτης 125 I 
(R2) 
µL 

Aνάδευση 
- 

Επώαση 
16 – 20 h στους 18-25°C 

(χωρίς ανάδευση) 
 

Έκπλυση 2 φορές  
 

Μέτρηση  T - 400 

Πρότυπα 100 400 

Μάρτυρες 

Δείγματα 
100 400 

 
 
8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
Σύμφωνα με τη σωστή εργαστηριακή τεχνική απαιτείται να γίνεται χρήση δειγμάτων μαρτύρων σε κάθε σειρά δοκιμασιών ώστε να 
ελέγχεται η ποιότητα των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν. Η μεταχείριση αυτών των δειγμάτων πρέπει να είναι τελείως όμοια με 
αυτήν των εξεταζομένων δειγμάτων και συνιστάται η ανάλυση των αποτελεσμάτων να γίνεται με τη χρήση ενδεδειγμένων στατιστικών 
μεθόδων. 
 
9. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Προετοιμασία της καμπύλης βαθμονόμησης: 
Υπολογίζεται ο μέσος όρος των τιμών μέτρησης του κάθε ζεύγους. Αν είναι απαραίτητο, υπολογίζονται οι εκατοστιαίες αναλογίες 
δεσμού B/T (%).  
Κατασκευάζεται η πρότυπη καμπύλη εκφράζοντας τα cpm (ή των B/T (%)) των προτύπων διαλυμάτων σε συνάρτηση με τις 
συγκεντρώσεις τους.  
Ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης της θυρεοσφαιρίνης των δειγμάτων γίνεται με προβολή των cpm ή των B/T (%).  
 
Το μαθηματικό μοντέλο προσαρμογής εξαναγκασμένης συνάρτησης "spline" συνιστάται για την καμπύλη βαθμονόμησης. Κάποιο 
άλλο μοντέλο προσαρμογής μπορεί να δώσει ελαφρώς διαφορετικά αποτελέσματα. 
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Τυπική πρότυπη καμπύλη (μόνον παράδειγμα): τα δεδομένα αυτά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσουν τα 
αποτελέσματα που λαμβάνονται στο εργαστήριο.   
 

 CPM 
Συνολική δραστικότητα 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. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 
Δείγματα που είναι θολά ή παρουσιάζουν αιμόλυση, υπερλιπιδαιμία ή που περιέχουν ινική μπορεί να δώσουν ανακριβή αποτελέσματα. 
Να μην ανάγονται οι τιμές των εξεταζόμενων δειγμάτων σε τιμές πέραν του τελευταίου πρότυπου διαλύματος. Να γίνεται αραίωση 
των δειγμάτων και επανάληψη της δοκιμασίας. 
 
11. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 
Κάθε εργαστήριο πρέπει να διαμορφώνει τις δικές του φυσιολογικές τιμές. Οι τιμές που δίδονται παρακάτω είναι μόνον ενδεικτικές. 
Οι τιμές που λαμβάνονται από άτομα θεωρούμενα φυσιολογικά και των δύο φύλων, κυμαίνονται μέσα στις ακόλουθες περιοχές 
συγκέντρωσης (n = 149). 
 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ % 

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 

 
12. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 
12.1. Ακρίβεια της ανάλυσης 
Η ακρίβεια της ανάλυσης δίδεται από την ανάκτηση ενδο-δοκιμασίας και δια-δοκιμασίας.  
 

ΕΝΔΟ-ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 
 ΑΝΑΚΤΗΣΗ  ΑΝΑΚΤΗΣΗ 

ΠΡΟΤΥΠΟ Πρωτόκολλο n = 31  ΤΑΧΥ πρωτόκολλο n = 31 
ΟΡΟΣ X (ng/mL) CV (%) ΟΡΟΣ 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 

 
 

ΔΙΑ-ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 
 ΑΝΑΚΤΗΣΗ  ΑΝΑΚΤΗΣΗ 

ΠΡΟΤΥΠΟ Πρωτόκολλο n = 30  ΤΑΧΥ πρωτόκολλο n = 12 
ΟΡΟΣ X (ng/mL) CV (%) ΟΡΟΣ 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 
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12.2. Δοκιμασία υπερφόρτισης 
  ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗΣ 

 ΠΡΟΤΥΠΟ Πρωτόκολλο  ΤΑΧΥ πρωτόκολλο 
ΟΡΟΣ Συγκέντρωση 

(ng/mL) 
ΑΝΑΚΤΗΣΗ 

(%) 
ΟΡΟΣ Συγκέντρωση 

(ng/mL) 
ΑΝΑΚΤΗΣΗ 

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

 
Οι προσδιορισμοί της Θυρεοσφαιρίνης μπορούν να επηρεαστούν από την παρουσία αντισωμάτων αντι-TG ή από άλλους μη 
προσδιορισμένους παράγοντες που είναι παρόντες στον ορό του ασθενούς. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να δοκιμαστεί η επιρροή των 
παρεμβολών αυτών στον ορό πραγματοποιώντας μια δοκιμασία υπερφόρτισης. 
 
Η δοκιμασία υπερφόρτισης πραγματοποιείται με τον ακόλουθο τρόπο: 
- Μάρτυρας C2:   PE = 100 µL 
- Δείγμα:    PE = 100 µL 
- Δοκιμασία υπερφόρτισης: PE = 50 µL C2 + 50 µL δείγμα 
- Υπολογισμός της εκατοστιαίας αναλογίας ανάκτησης: 

  
 
Παράδειγμα:  
όταν η μετρημένη συγκέντρωση του C2 είναι 48 ng/mL. 
η μετρημένη συγκέντρωση του δείγματος είναι 5 ng/mL. 
και η μετρημένη συγκέντρωση κατά τη δοκιμασία υπερφόρτισης είναι 26 ng/mL  
  

 
 
12.3. Δοκιμασία αραίωσης 
Τέσσερα δείγματα έχουν αραιωθεί με το ρυθμιστικό διάλυμα. 

ΠΡΟΤΥΠΟ Πρωτόκολλο ΤΑΧΥ πρωτόκολλο 
Συντελεστής 
αραίωσης 

ΛΗΦΘΕΙΣΑ  ΤΙΜΗ    
(ng/mL) 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ (%) Συντελεστής 
αραίωσης 

ΛΗΦΘΕΙΣΑ  ΤΙΜΗ  
(ng/mL) 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ (%) 

Χωρίς αραίωση 92  Χωρίς αραίωση 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 

      
Χωρίς αραίωση 205  Χωρίς αραίωση 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 
      

Χωρίς αραίωση 337  Χωρίς αραίωση 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 
      

Χωρίς αραίωση 423  Χωρίς αραίωση 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 
      

 

26

48 + 5
2

 x 100 = 98,1%% ανάκτησης = 

C2 + δείγμα
2

 x 100
Δοκιμασία υπερφόρτισης
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12.4. Φαινόμενο αγκίστρου 
Συγκεντρώσεις θυρεοσφαιρίνης έως 28.000 ng/mL δίδουν σήμα ανώτερο από αυτό του τελευταίου σημείου του εύρους της 
ταυτόχρονης επώασης (ταχύ πρωτόκολλο). Σημειωτέον ωστόσο είναι πως δεν συναντώνται συχνά επίπεδα > 8 000 ng/mL. Στην 
επώαση εν σειρά (τυπικό πρωτόκολλο) το φαινόμενο αγκίστρου εμφανίζεται μετά τα 800 000 ng/mL. 
 
12.5. Όριο ανίχνευσης 
Ως όριο ανίχνευσης, όπως μετρήθηκε με αναλυτικές μεθόδους, ορίζεται η μικρότερη διάφορη του μηδενός ανιχνεύσιμη συγκέντρωση 
με πιθανότητα 95 %. Προσδιορίστηκε σε 0,2 ng/mL. 
Το λειτουργικό όριο ανίχνευσης ορίζεται ως η συγκέντρωση που μετράται μέσω ενός προφίλ σφάλματος για μία τιμή CV 20%.  
Προσδιορίστηκε σε 0,7 ng/mL. 
 
12.6. Περιοχή μέτρησης 
0,7 – 500 ng/mL. 
 
 
 
12.7. Παρεμβολές 
Καμία παρέμβαση με χολερυθρίνη, αιμοσφαιρίνη, και τριγλυκερίδια, μετρούμενη μέχρι αντίστοιχες συγκεντρώσεις ίσες με 250 mg/L, 
10 g/L, και 20 g/L, έχει παρατηρηθεί. 
Η ανοσολογική δοκιμή προστατεύεται από ενδεχόμενες παρεμβολές όπως τα ανθρώπινα αντισώµατα αντι-ποντικού ( HAMA ) με την 
πρόσθεση προστατευτικού στον ιχνηθέτη ( μη ειδικές ανοσοσφαιρίνες ποντικού ). 
Ωστόσο, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί πως δε θα υπάρξει ανίχνευση " ψευδώς θετικού " ή " ψευδώς αρνητικού" λόγω της παρουσίας 
παρεμβολών όπως τα ετερόφιλα αντισώματα, τα αντισώματα anti-avidin, οι ρευματοειδείς παράγοντες, κλπ.. , στα δείγματα του ασθενή. 
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