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Trousse pour la détermination 
radioimmunologique de la thyrotrophine 

humaine (hTSH) 
Pour diagnostic In Vitro 

Kit for the radioimmunological  determination 
of  human thyrotropin (hTSH) 

For In Vitro diagnostic use 

Kit zur radioimmunologischen Bestimmung 
von humanem Thyreotropin (hTSH) 

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  300 kBq 1 x 11,5 mL Tracer  300 kBq 1 x 11.5 mL Tracer  300 kBq 1 x 11,5 mL 
Calibrateur 0 1 x 1 mL Calibrator 0 1 x 1 mL 0 - Kalibrator 1 x 1 mL
Calibrateurs 1 - 6 6 x 1 mL Calibrators 1 – 6 6 x 1 mL Kalibratoren 1 - 6 6 x 1 mL
Sérum de contrôle 1 x 1 mL Control serum 1 x 1 mL Kontrollserum 1 x 1 mL
Réactif de lavage 1 x 3 comprimés Wash reagent 1 x 3 tablets Waschreagenz 1 x 3 Puffertabletten 
Sachet plastique 1 Plastic bag 1 Plastikbeutel 1
Notice d’utilisation 1 Instruction for use 1 Gebrauchsinformation 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 radioimmunologico della 
tireotropina umana (hTSH) 

Per uso diagnostico In Vitro 

Equipo para la determinación 
radioinmunológica de tirotropina humana 

(hTSH) 
Para uso diagnóstico In Vitro 

Τυποποιημένη συσκευασία για το 
ραδιοανοσολογικό προσδιορισμό της 

ανθρώπιινης θυρεοειδοτρόπου ορμόνης 
(hTSH)  

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  300 kBq 1 x 11,5 mL Trazador  300 kBq 1 x 11,5 mL Ιχνηθέτης  300 kBq 1 x 11,5 mL 
Calibratore 0 1 x 1 mL Calibrador 0 1 x 1 mL Πρότυπο 0 1 x 1 mL
Calibratori 1 – 6 6 x 1 mL Calibradores 1 – 6 6 x 1 mL Πρότυπα 1 – 6 6 x 1 mL
Siero di controllo 1 x 1 mL Suero control 1 x 1 mL Ορός μάρτυς 1 x 1 mL
Reagente di lavaggio 1 x 3 compresse Reactivo de lavado 1 x 3 comprimidos Αντιδραστήριο έκπλυσης 1 x 3 δισκία 
Sacchetto di plastica 1 Bolsa de plástico 1 Πλαστική θήκη 1
Istruzioni per l’uso 1 Instrucciones de uso 1 Οδηγίες χρήσεως 1
Attenzione : Alcuni reagenti contengono sodio azide Precauciones  : Algunos reactivos contienen azida sódica Προσοχή : Ορισμένα αντιδραστήρια περιέχουν αζίδιο του νατρίου 
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 Contrôle Control Kontrolle Controllo Control Ορός ελέγχου Kontrola Kontroll контроль Kontrola 

WASH Solution de 
lavage  Wash solution  Waschlotion  Soluzione di 

lavaggio  
Solución de lavado  ∆ιάλυμα πλύσης Roztwór płuczący x-szeresére  Промывочный 

раствор Rastvor za pranje  
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Modifications par rapport à la version précédente : 
Modification code langue Serbie 
 
 
Changes from the previous version:  
Serbian language code updated  
 
 
Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:  
Serbischer Sprachcode aktualisiert  
 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:  
Aggiornato codice lingua serba  
 
 
Cambios desde la versión anterior:  
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Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:  
Ο κωδικός για τη σερβική γλώσσα ενημερώθηκε 
 
 
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:  
Zaktualizowano kod języka serbskiego 
 
 
Változások az előző verzióhoz képest:  
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Diagnosztikai készlet humán thyrotropin (hTSH) radioimmunológiai 
meghatározására. 
 
A kit professzionális használatra készült. 
 
Készlet tartalma : 
 

1 flakon tracer 125I-antitest anti-hTSH (monoklonális, egér), < 300 kBq, amely tartalmaz 11,5 mL puffert, szarvasmarha 
albumint, egér monoclonális antitesteket, nátrium azidot és piros színező anyagot. 

2 x 50 csövet anti-hTSH (monoklonális, egér) antitest bevonattal. 

7 flakon hTSH kalibrátorok, mindegyike tartalmaz 1 mL humán szérumot, szarvasmarha albumint és nátrium azidot, 
koncentráció : 0-től 55 µUI/mL humán hTSH.* 

1 flakon hTSH kontrol szérum, amely tartalmaz 1 mL humán szérumot, szarvasmarha albumint, nátrium azidot, 
koncentráció mértéke a címkén van feltüntetve. 

1 mosó folyadék, 3 tabletta bliszterben. 

1 műanyag tasak 

1 használati utasítás. 

* Az értékek fent látható célértékeket. A tényleges értékei az egyes kalibráló és ellenőrző jelennek reagensek címkéket. 

Némely reagens konzerválóként nátrium azidot tartalmaz. Kerülni kell a reagensek szervezetbekerülését és a bőrrel illetve a 
nyálkahártyával való érintkezést. A nátrium azid reakcióba léphet az ólom illetve réz vízvezetékekkel és erős robbanóelegyet képez 
velük. Erősen oldani kell a maradvány anyagot eltávolítás előtt. 

1. Bevezetés 

A  thyrotrophin (TSH), Thyreoidia Stimulating hormon, egy körülbelül 30.000 molekulasúlyú glikoprotein, amely két különböző 
alegységből áll, nevezetesen egy  láncból és egy  láncból. Csak az egész intakt molekula (hTSH) aktív biológiailag. A többi 
glikoprotein hormon is, mint például a hLH, hFSH, hCG, két alegységből állnak. Az ezen csoportú hormonok  alegységei 
gyakorlatilag azonosak, míg a  alegységek specifikusak az illető hormonra és egymástól is szerkezetileg különböznek. 

 
2. A RIA-gnost® hTSH-val kapott klinikai eredmények 

2.1. A hTSH teszt klinikai jelentősége 
 
Egy feedback mechanizmus megy végbe a pajzsmirigy, a 
hypofízis, a hypothalamus és a vérben keringő pajzsmirigy 
hormonok között, nevezetesen a trijódtironin (T3) és a tiroxin 
(T 4), (1 sz. Ábra). 
A hypotalamus neuroszekréciója révén thyrotropin hormon 
(TRH) jön létre. A  TRH beindítja hyophízis által a thyrotropin 
(TSH) felszabadítását és elősegíti szintézisét. A TSH viszont 
egy szintézist  alakít ki a pajzsmirigyben és  felszabadítja a T4-t 
és T3-t. A TSH felszabadítását a vérben cirkuláló pajzsmirigy 
hormonok szabad frakciója szabályozza. Ha a periférián a 
hormonok szabad frakciójának koncentrációja magas, akkor a 
TSH értékek csökkennek és fordítva a TSH értékek 
emelkednek ha a pajzsmirigy hormonok perifériális 
koncentrációja alacsony. 
 
Ez a szabályozási mechanizmus képezi az alapját a TRH 
tesztnek. A normális pajzsmirigy funkciójú betegeknél a 
szintetikus TRH beadása az immunoreaktív TSH szekrécióját 
eredményezi a hipofízisből, amelyet radioimmunológiai 
módszerrel mérni lehet. Fokozott pajzsmirigy működés esetén a 
TSH szintézis leáll a fent említett feedback mechanizmus miatt 
és így ez a hormon nem szabadulhat fel. Pajzsmirigy 
alulműködés esetén viszont a feedback, a TRH hatására, TSH 
érték emelkedést okoz a kezdetben is magas TSH értékben. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Normál értékek 
A RIA-gnost® hTSH klinikai tesztelése során meghatározásra került a hTSH normálérték-skála a férfiaknál és a nőknél : 
 

Normál működés 0,25 – 4 µUI/mL (n = 1966) 
Túlműködés < 0,25 µUI/mL (n = 182), esetek többségében < 0,1 µUI/mL 
Alulműködés  5 µUI/mL (n = 50) 

 

Hypothalamus

Hypofízis

Pajzsmirigy

TRH

TSH

T4 T3

Szállító proteinok
TBG, TBPA

Periféria

T4T3

Ábra.   1:Pajzsmirigy/hypofízis/hypothalamus
TRH  Thyrotropin felszab.   hormon
TSH Thyrotropin
T4     Tiroxin
T3     Trijódtironin
TBG  Tiroxin kötő globulin
TBP Tiroxin bindling preglobulin
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A TRH stimulációja után, az egészséges embereknél a TSH  eléri a 2-30 µUI/mL (n=417) értéket. Pajzsmirigy túlműködés esetén a 
TSH érték alacsonyabb mint 0,5 µUI/mL (n = 59), míg alulműködés esetén a TSH érték meghaladhatja a  30 µUI/mL (n = 8) értéket. 
Súlyos és tartós általános rendellenesség esetén a TSH szérum koncentráció módosulhat, vagy a TSH reagálása a TRH 
stimulációjára végül is csökkenhet. Hipocalcémia vagy némely gyógyszer stimulálhatja a TSH szekrécióját (például : a dopamin 
antagonista, hipokalcémia, jód) vagy gátolhatja azt (például : az L-dopa, kortikoidok). A kor előrehaladásával a TSH szint enyhe 
csökkenésével és a TRH stimulált TSH szekréció csökkenésével lehet számolni. 
 

3. Mérési alapelv és a RIA-gnost hTSH készlet jellemző adatai 

3.1. Mérési alapelv 
A RIA-gnost® hTSH lehetővé teszi a thyrotropin in vitro mérését humán szérumban (vagy plazmában) 1 lépcsős szendvics módszer 
elvével. Ezen teszt folyamán komplex formátum jön létre a cső falára rögzítet szilárd fázisú anti-TSH antitest (monoklonális, egér), a 
mintában lévő TSH és a l’125I – al jelölt anti-TSH antitest (monoklonális, egér) között. Miután megtörtént a reakció, a tracer szabad 
része eltávolításra kerül leöntéssel (vagy leszívással) és aztán a mosás következik. 
A tracer frakció értékét, amely frakció a specifikusan az antitesttel bevont csőfalhoz rögződik, gamma számlálóval kell megmérni. 
Az ismeretlen minta által szállított eredmények értékelése az azonos körülmények között létrehozott standard - görbe alapján 
történik. 
Ajánlatos az assay-t kétszeresen elvégezni a kalibrátorok, a kontroll és a minták vonatkozásában.. A kétszeresen elvégzett assay-k 
esetében maximum 42 betegminta mérhető egy standarddal együtt. 
A kitben lévő monoklonális antitest erősen specifikus a TSH-val. A koncentráció skálán a kereszt-reakció lehetősége a hLH-val, 
hFSH-val és a hCG-vel fiziológiai vonatkozásban gyakorlatilag kizárt. 
Azok a minták, amelyek túllépik a mérőskálát puffer mosóval hígításra kerülnek. 
A standardok a hTSH WHO 80/558 szerint kerültek kalibrálásra. 
 
 
Megjegyzés : a teszt különlegesen magas szenzitivitását csak az alábbi pontok betartásával lehet elérni : 
 
a.)   El kell kerülni a csövek kívülről jövő kontaminációját. 
b.) Biztosítani kell, hogy a nem kötött tracer frakciók teljességében eltávolításra kerüljenek (leöntéssel vagy leszívással). 

Leszíváskor vigyázni kell, hogy a kapillárisok ne tömődjenek el. Leöntés után a csöveket gondosan át kell törölni cellulóz 
anyaggal. 

c.) Le kell ellenőrizni, hogy a mérőműszer és az egyéb más használandó eszköz nem kontaminálódott-e. Ha szükséges 
dekontaminálni kell. 

d.) Ki kell zárni más külső sugárzással létrejövő magas hátteret. 
 
 
3.2. Mérés specifikus jellemzői 
 
3.2.1.Pontosság 
A pontosság meghatározása 3 minta segítségével történik, amelyeket 10-szer mérnek ugyanabban a szériában és 10 különböző 
szériában. 
 Intra-essai                                               Inter-essai 
 

Minták Átlag 
(µUI/mL) 

CV (%) Minták Átlag (µUI/mL) CV  (%) 

1 0,30 5,7 4 1,55 5,4 
2 3,95 1,5 5 3,61 4,8 
3 28,7 1,2 6 9,81 2,4 

 

3.3 Mérési határ 
A mérési határon azt a mérhető legkisebb koncentrációt kell érteni, amely különbözik a 0 értéktől 95 %-os lehetőséggel. Ezt az 
értéket 0,03 µUI/mL-re értékeljük. 
 
 

4. Használati útmutató 

4.1. Szükséges anyagok 
Mikropipetta 100 µl és 200 µl-es eldobható műanyag heggyel, mérőhengerek, vízszintes rázó, (300  50 ford./perc), I-125 mérésére 
beállított gamma számláló. 
 
 
4.2. Reagensek előkészítése 
Ne keverje össze a reagenseket a különböző tételeket. 
Használat előtt a +2 és +8C között tárolt kit tartozékokat környezeti hőmérsékletre kell felmelegíteni (18 és 25°C között). A mosó 
puffert a 3 puffer tabletta 300 mL desztillált vízben való feloldásával kell elkészíteni.  
A fel nem használt reagenseket +2 és +8°C-os hőmérsékleten kell tárolni. A csomagolásukból kivett, de fel nem használt antitesttel 
bevont csöveket a kit-el leszállított műanyag tasakban kell tárolni. 
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4.3. Minták előkészítése 
Az assay közvetlenül szérummal vagy plazmával végzendő. A szérum vagy plazma azonnal felhasználható vagy akár 24 óráig 
tárolható maximum 2-8 °C hőmérsékleten az assay előtt.. Ennél hosszabb tároláshoz a –20°C-os hőmérséklet ajánlott. A mintákat 
gondosan össze kell keverni a felolvasztás után. 
 
4.4. Figyelmeztetés és óvintézkedések 
Jelen kit taralmát képező reagensek humán eredetű alapanyagai engedélyezett kitekkel tesztelésre kerültek és negatív eredményt 
kaptak anti-HIV 1, anti-HIV 2, anti-HCV antitestek és HBs antigén vonatkozásában. Ugyanakkor jelenleg semmilyen mérési metódus 
nem tudja teljességében garantálni azt, hogy egy humán eredetű alapanyag nem képes átadni hepatitiszt, HIV vírust, vagy egyéb 
más vírusos fertőzést. Továbbá minden humán eredetű alapanyagot, beleértve a mérendő mintákat is, pontenciálisan fertőzőnek kell 
tekinteni. 
 
4.5. Mérési eljárás (protokoll) 
1. Megfelelő mennyiségben sorszámozni kell az antitesttel bevont csöveket (kalibrátorok, kontrol szérum, mérendő minták) az 1 sz. 

táblán megadottak szerint. 
2. Pipettázzunk 200 µl kalibrátor vagy mérendő mintát a csövek aljába. Minden mintához új pipetta hegyet kell használni. 
3. Pipettázzunk 100 µl 125I-anti-hTSH-t minden csőbe.  
4. Ezután fel kell rázni a csöveket egy vízszintes rázógépen (300  50 ford./perc) 2 órán keresztül 18 és 25°Cos hőmérsékleten 
5. Pipettázzunk minden csőbe 1 mL mosó puffert, leönteni (felszívni), majd 1 mL-el kimosni. 
6.  A csövek radioaktivitásának mérése gamma számlálóval 1 percig. 
 
4.6. Eredmények értékelése 
A RIA-gnost® hTSH tipikus standard görbéje a 2 sz. ábrán található 
Minden csőcsoport esetében számolja ki az átlagos beütésszámot. 
Rajzolja fel a standard görbét a kalibrátorok cpm értékeit a koncentráció függvényében ábrázolva. 
A minta eredményeit közvetlenül a görbéről olvassa le, és a leolvasott értéket szükség esetén korrigálja a hígítási szorzóval. 
A spline matematikai illesztési modell ajánlott a kalibrációs görbéhez. Más illesztési modell kissé eltérő eredményeket adhat. 
 
(2 sz. ábra) Példa egy kalibrátor görbére 
 
 
 

Csőcsoportok Átlag 
 cpm 

 

Koncentráció  
µU/mL 

  

kalibrátor 0 
 

185 0 

kalibrátor 1 
 

381 0.12 

kalibrátor 2 
 

823 0.44 

kalibrátor 3 
 

2235 1.50 

kalibrátor 4 
 

6854 4.90 

kalibrátor 5  
 

19640 15.00 

kalibrátor 6 
 

50062 54.00 

Kontrol 
 

2962 1.91 

 
 
4.7. Interferenciák 
A bilirubin (250 mg/mL koncentrációig), hemoglobin (10 g/L koncentrációig) és a terigliceridek (20 g/Ll koncentrációig) jelenléte nem 
befolyásolja a vizsgálat eredményeit. Az immunkémiai alapon álló mérés védett a heterofil antitestek hatása ellen. Mindazonáltal nem 
garantáljuk, hogy a védelem teljes körű.  
 
 
5. Sugárvédelmi alapszabályok 
Jelen radioaktív terméket csak erre a feladatra felhatalmazott személy veheti át, vásárolhatja, tárolhatja és használhatja fel és csak 
olyan laboratóriumban, amely  
ilyen engedéllyel rendelkezik. A jelen kit oldatát semmilyen esetben sem szabad emberbe vagy állatba beadni. 
Radioaktív termékek vásárlása, birtoklása, felhasználása és cseréje a felhasználó ország érvényben lévő szabályozása alá esnek. 
A sugárvédelmi alapszabályok betartása megfelelő biztonságot nyújt. 
Rövid áttekintése ezen szabályoknak a következők szerint : 
A radioaktív termékeket eredeti csomagolásukban egy erre megfelelő helyen kell tárolni. 
A radioaktív anyagok átvételét és tárolását egy erre rendszeresített könyvben kell naprakészen vezetni. 
A radioaktív termékek kezelését egy erre alkalmas helyen kell végezni, amelybe való bejutást szabályozni kell (ellenőrzött zóna) 
Az ellenőrzött zónában enni, inni, dohányozni és kozmetikai szereket használni tilos. 
Radioaktív anyag szájjal történő pipettálása tilos. 

 

µUI/ml TSH
50454035302520151050

C
PM

48 500

38 800

29 100

19 400

9 700
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Mindenféle érintkezést a radioaktív anyaggal kerülni kell munkaköpeny és védőkesztyű használatának segítségével. 
A kontaminált laboratóriumi berendezéseket és üvegeszközöket nem lehet használni – ily módon lehet kikerülni a több fajta izotóp 
kereszt-kontaminációját. 
Minden kontaminációs esetet vagy radioaktív hatóanyag veszteséget a rendszerbe állított eljárás szerint kell megoldani. 
Minden nemű radioaktív hulladékot az érvényben lévő rendelkezések szerint kell megsemmisíteni. 
 
 
 
1 sz. Tábla : hTSH teszt mérési protokoll 
 

 kalibrátorok (L) Kontrol 
szérum 

(L) 

Minták (L) 

Cső sorszám CAL0 CAL1 CAL2 CAL3 CAL4 CAL5 CAL6 C 1 2 stb.
kalibrátorok CAL0 200/200     
 CAL1  200/200          
 CAL2   200/200   
 CAL3    200/200        
 CAL4    200/200   
 CAL5      200/200      
 CAL6    200/200   
Kontrol szérum          200/200    
Minták         200/200  

200/200
stb. 

 Anti-hTSH tracer ◄------------------------------------------ 100 µL ------------------------------------------► 
 Rázás 2 órán át 2 h (300  50 ford/min) 

Mosó puffer ◄-------------------------------------------- 1 mL -------------------------------------------► 

 Leöntés (leszívás) ; mosás 1 mL-el 
 Számlálás 
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