INSTRUÇÕES DE USO
THYROTROPIN (TSH)
AccuLite
CLIA Microwells

o ensaio, na superfície das microcavidades da placa, pela interação da estreptavidina
que reveste as microcavidades e o anticorpo anti-TSH biotinilado adicionado
exogenamente.
Após misturar o anticorpo monoclonal biotinilado, o anticorpo marcado com a enzima e
o soro contendo o antígeno nativo, a reação resultante entre o antígeno nativo e os
anticorpos, sem competição ou afinidade estérica, forma-se um complexo sanduíche
solúvel. Essa interação é ilustrada pela seguinte equação:

PRINCÍPIO DO TESTE
ENSAIO IMUNOENZIMOMÉTRICO
Os reagentes necessários para uma reação imunoenzimétrica incluem anticorpos
altamente sensíveis (Conjugado Enzimático de anticorpos monoclonais e anticorpos
imobilizados nas microcavidades da placa), com diferentes epítopos de
reconhecimento, em excesso e antígeno nativo (presente na amostra). Neste
procedimento, a imobilização ocorre durante
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Teste para determinação quantitativa de concentração da tirotropina em soro humano
- Imunoensaio por Quimioluminescente em Microplaca
RESUMO DO TESTE
O doseamento da concentração sérica da tirotropina, uma glicoproteína com peso
molecular de 28.000 daltons e secretada pela pituitária anterior, em geral está
relacionada como o indicador mais sensível disponível para o diagnóstico do
hipotiroidismo primário e secundário (pituitária) (1,2). A estrutura do TSH humano é
semelhante ao da pituitária e da gonadotropina placentária, formada por 89
aminoácidos sub-unidades alfa que são similares ou idênticas entre estes hormônios
e 115 aminoácidos sub-unidades beta que aparentemente conferem a especificidade
hormonal. A produção de 2 sub-unidades é regulada separadamente com um excesso
de produção aparente da sub-unidade alfa. A molécula de TSH apresenta uma
estrutura linear formada do núcleo da proteína com cadeias laterais de carbohidratos;
a última é responsável por 16% do peso molecular.
A elevação da concentração sérica de TSH, que é primariamente responsável pela
síntese e liberação dos hormônio tiroidianos é um indicador precoce e sensível da
diminuição de reservas da tiróide e em conjunção com as concentrações diminuídas de
tiroxina é o diagnóstico de hipotiroidismo primário. A elevação esperada de
concentrações de TSH demonstram o sistema clássico "feedback" negativo entre a
pituitária e a glândula tiróide. Isto é, a falha da glândula tiróide primária, reduz a
secreção dos hormônios da tiróide, que por sua vez estimulam a liberação de TSH da
pituitária.
Adicionalmente, o doseamento de TSH é igualmente útil na diferenciação do
hipotiroidismo secundário e terciário (hipotalâmico) da doença primária da tiróide. A
TSH, secretada pelo hipotálamo e por ação direta da tiroxina (T4) e da triiodotironina
(T3), os hormônios tiroideanos na pituitária. Níveis aumentados de T3 e T4 reduzem a
resposta da pituitária aos efeitos estimulatórios do TRH. No hipotiroidismo secundário
e terciário, as conentrações de T4 em geral são baixas e os níveis de TSH em geral
são baixos ou normais > tanto a deficiência pituitária de TSH (hipotiroidismo
secundário) ou insuficiência da estimulação da pituitária pelo TRH (hipotiroidismo
terciário) causam isto. O teste de estimulação TRH diferencia estas condições. No
hipotiroidismo secundário, a resposta TSH ao TRH é mascarada enquanto uma
resposta normal ou atrasada é obtida no hipotiroidismo terciário.
Além disso, o advento de ensaios imunoenzimométricos muniram os laboratórios com
uma sensibilidade suficiente para permitir a diferenciação de populações
hipertiroidianas e eutiroidianas e ampliaram a utilidade dos doseamentos TSH. Este
método é um teste de segunda geração, que permita a discriminação na faixa
hipertiroidismo-eutiroidismo.
Neste método, os calibradores TSH, amostra de pacientes ou controles são
primeiramente adicionados na microplaca revestida por estreptavidina. Em seguida,
adicionam-se os anticorpos monoclonais biotinilados e os anticorpos marcados com a
enzima (direcionados contra epítopos diferentes e distintos do TSH) e os reagentes
são misturados. A reação entre os vários anticorpos de TSH e o TSH nativo (presente
na amostra), resulta na formação complexo "sanduíche" que se liga à estreptavidina
que reveste as microcavidades da placa.
Após completado o período de incubação necessário, o conjugado anticorpo hormônio
tirotropina enzima ligado é separado do conjugado anticorpo hormônio tirotropina
enzima não ligado por aspiração ou decantação. A atividade enzimática na superfície
da microcavidade é quantificada pela reação com um substrato apropriado para
produzir luz.
O uso de diversos soros de referência (padrões) de concentrações conhecidas de TSH
permite a construção de gráfico de atividade e concentração. A atividade enzimática
das amostras desconhecidas (pacientes)
é comparada com a curva-padrão
determinando-se a concentração dessas amostras através da correlação das mesmas
com a curva-padrão.

Um (1) frasco contendo peróxido de hidrogênio (H2O2) em solução. Estocar entre 2 e
8°C.
g)
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Btn
Ac (m) = Anticorpo Biotina monoclonal (excedente)
Ag TSH = Antígeno nativo (variável)
Enz
Ac (P)- = Conjugado Enzima- Anticorpo policlonal (excedente)
Enz
Btn
Ac (P)- Ag TSH Ac(m)= Complexo sanduíche antígeno-anticorpo
Ka = razão constante de associação
K-a= razão constante de dissociação

Simultaneamente, o complexo é depositado nas microcavidades e imobilizado pela alta
afinidade entre a estreptavidina (revestimento das microcavidades) e o anticorpo
biotinilado. Essa interação é mostrada abaixo:

Enz
Btn
Ac(P)-Ag TSH - Ac (m) + Estreptavidina mc------>Complexo imobilizado
Onde:
•
•

Estreptavidina mc = Estreptavidina imobilizada nas microcavidades da
microplaca
Complexo imobilizado = Complexo sanduíche antígeno-anticorpo em fase
sólida.
Após obtido o equilíbrio, o anticorpo aderente é separado do antígeno não
aderente por decantação ou aspiração (processo de lavagem). A atividade
enzimática na fração ligado é diretamente proporcional à concentração do
antígeno nativo. Com a utilização de diversos soros de referência (padrões) de
concentrações conhecidas de TSH, a curva-padrão gerada permitirá a
determinação precisa dos anticorpos das amostras desconhecidas (pacientes).
REAGENTES PARA 96 MICROCAVIDADES

a)

b)

c)
d)
e)
f)

Calibradores TSH (padrões) 1,0 ml/frasco – A-G
Sete (7) frascos de soros de referência (padrões) de TSH, com concentrações
de 0 (A) - 0,5 (B) -2,5 (C) - 5,0 (D) - 10 (E) - 20 (F) e 40 (G) µUI/ml. Contém
conservante. Estocar entre 2 e 8°C.
OBS. Os calibradores, em matriz de soro humano, foram calibrados utilizando
uma preparação de referência que foi ensaiada comparativamente ao WHO 2nd
IRP 805/558 (Segundo Padrão OMS 805/558)
Reagente TSH Tracer
13 ml/frasco
Um (1) frasco contendo enzima purificada ligada a anticorpo IgG monoclonal
biotinilado de rato em solução tampão, corante e conservante. Estocar entre 2 e
8°C
Microplaca Revestida com Estreptavidina - 96 microcavidades
Uma (1) microplaca com 96 microcavidades revestidas com estreptavidina,
acondicionada em embalagem de alumínio, com sílica (agente anti-umidade).
Solução de lavagem concentrada – 20 ml/frasco
Um (1) frasco contendo concentrado em tampão salina fosfato. Contém
conservante.
Reagente Signal A – 7,0 ml/frasco
Um (1) frasco contendo luminol em solução tampão. Estocar entre 2 e 8°C.
Reagente Signal B – 7,0 ml/frasco

Instruções de Uso
Não usar reagentes após a data de validade.
Após abertos, os reagentes são estáveis por sessenta (60) dias, se
conservados sob refrigeração, entre 2 e 8°C.
Os reagentes são para uma única microplaca com 96 microcavidades

REAGENTES PARA 192 MICROCAVIDADES
a)

Calibradores de TSH (padrões)
1,0 ml/frasco – A-G
Sete (7) frascos de soros de referência (padrões) de TSH, com concentrações
de 0 (A) - 0,5 (B) -2,5 (C) - 5,0 (D) - 10 (E) - 20 (F) e 40 (G) µUI/ml. Contém
conservante. Estocar entre 2 e 8°C.

OBS. Os calibradores, em matriz de soro humano, foram calibrados utilizando
uma preparação de referência que foi ensaiada comparativamente ao WHO 2nd
IRP 805/558 (Segundo Padrão OMS 805/558)
b)
Reagente TSH Tracer -13 ml/frasco
Dois (2) frascos contendo enzima purificada ligada a anticorpo IgG monoclonal
biotinilado de rato em solução tampão, corante e conservante. Estocar entre 2 e
8°C
c)
Microplaca Revestida com Estreptavidina - 96 microcavidades
Uma (1) microplaca com 96 microcavidades revestidas com estreptavidina,
acondicionada em embalagem de alumínio, com sílica (agente anti-umidade).
d)
Solução de lavagem concentrada – 20 ml/frasco
Um (1) frasco contendo concentrado em tampão salina fosfato. Contém
conservante.
e)
Reagente Signal A – 7,0 ml/frasco
Dois (2) frascos contendo luminol em solução tampão. Estocar entre 2 e 8°C.
f)
Reagente Signal B– 7,0 ml/frasco
Dois (2) frascos contendo peróxido de hidrogênio (H2O2) em solução. Estocar
entre 2 e 8°C.
g)
Instruções de Uso
Obs. 1
Não usar reagentes após a data de validade.
Obs. 2
Após abertos, os reagentes são estáveis por sessenta (60) dias, se
conservados sob refrigeração, entre 2 e 8°C.
Obs. 3
Os reagentes são para uma única microplaca com 96 microcavidades
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Materiais necessários, mas não contidos no kit
Pipeta(s) com capacidade de dispensar volumes de 10 e 50 µl (microlitros),
com precisão < 1,5%.
Repipetador (es) para dispensação repetitiva de volumes de 0,100 / 0,300 com
precisão acima de 1,5%.
Lavadora de microplaca ou frasco tipo pissete (opcional).
Luminômetro para microplaca.
Dispensador com volume ajustável (200 - 1000 µl).
Frasco(s) para mistura dos reagentes (Ver abaixo).
Papel absorvente para secar as microcavidades.
Embalagem plástica ou cobertura de microplaca para as etapas de incubação.
Aspirador a vácuo (opcional) para as etapas de lavagem.
Cronômetro.
Frasco para a estocagem do tampão de lavagem.
Água destilada ou deionizada.
Materiais de controle de qualidade.

PRECAUÇÕES
Apenas para uso diagnóstico “in vitro”
Não se destina ao uso interno ou externo em humanos ou animais.
Todos os produtos da Monobind que contém soro humano foram testados e
apresentaram resultados negativos para HBsAg, (antígeno de superfície da hepatite
B),
Anti-HIV 1&2 e Anti-HCV, conforme determina o FDA (Food and Drug
Administration). Considerando que nenhum teste pode oferecer uma segurança
completa de que agentes infectantes estejam ausentes, qualquer produto derivado de
soro humano deve ser manipulado como potencialmente infectante e capaz de
transmitir doenças. As Boas Práticas de Laboratório para manipulação de produtos de
sangue pode ser encontrada no "Center of Disease Control"/National Institute of Health
(Centro de Controle de Doenças do Instituto Nacional de Saúde, sediado nos Estados
Unidos) - Biosafety in Microbiology and Biomedical Laboratories - 2nd ed. 1988, HHS
Pub n° (CDC) 88-8395.
COLETA E PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS
As amostras podem ser sangue ou soro coletadas com as precauções e tipos usuais
de punção venosa devem ser observadas na coleta das amostras. Para um melhor
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parâmetro de comparação com valores normais, coletar a amostra em jejum na
primeira hora da manhã. Coletar em tubo sem aditivos anti-coagulantes. Separar os
glóbulos vermelhos por centrifugação a usar o soro obtido para o ensaio de TSH.
As amostras podem ser conservadas sob refrigeração, entre 2°C e 8°C, pelo período
máximo de cinco (5) dias. Se as amostras não puderem ser analisadas dentro de cinco
dias, podem ser estocadas por até 30 dias a temperatura de –20°C (freezer). Se o
ensaio for feito em duplicata, o volume necessário de amostra é de 0,100 ml.
PREPARO DOS REAGENTES
1)

2)

Solução de lavagem
Diluir o conteúdo do frasco em 1000 ml de água destilada ou deionizada, em
frasco apropriado. Estocar em temperatura ambiente, entre 20°C e 27°C até 60
dias.
Solução de Trabalho do Reagente Signal
Misturar volumes iguais de Solução "A" e Solução "B" em um recipiente limpo.
Utilizar no prazo de 60 minutos. Por exemplo, adicionar 1 ml de Solução A e 1 ml
de Solução B para 2 tiras com 8 microcavidades (preparar a solução com um
ligeiro excesso). Descartar porções não utilizadas.

•

•

(y) do gráfico e ler a concentração em µUI/ml/ml, a partir do eixo horizontal do
gráfico (as duplicatas das amostras podem ter sua média calculada como
indicado). No exemplo a seguir, a média RLU's (15032) da amostra intercepta a
curva de calibração a (concentração 6,04 µUI/ml/ml de TSH). Ver Figura 1*.
OBS 1 - A redução dos dados por um programa de computador específico para
ensaios por quimioluminescência pode também ser utilizado para a avaliação
dos dados. As duplicatas das amostras podem ter a média calculada como
indicado (Ver figura 1).
OBS 2 - A Monobind pode auxiliar o laboratório na aquisição e implementação
de um programa / equipamento para medir e interpretar os dados de
quimioluminescência.
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1

PROCEDIMENTO DO TESTE
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)

Numerar as microcavidades que serão usadas para cada soro de referência,
controles e amostras de pacientes que serão testados em duplicata. Recolocar
as tiras de microcavidades não utilizadas em sua embalagem aluminizada, selar
e estocar entre 2°C e 8°C.
Pipetar 0,050 ml (50 µl) dos soros de referência, controles e amostras em suas
respectivas microcavidades.
Adicionar 0,100 ml (100 µl) da solução TSH Tracer Reagent a cada
microcavidade. É muito importante dispensar todos os reagentes próximo ao
fundo da placa revestida.
Homogeneizar delicadamente a microplaca durante 20 a 30 segundos e cobrir.
Incubar durante 45 minutos a temperatura ambiente.
Descartar o conteúdo das microcavidades por decantação ou aspiração. Se for
por decantação, secar a placa, batendo em papel absorvente.
Adicionar 350 µl de solução de lavagem previamente preparada (ver seção de
preparação dos reagentes) em todas as microcavidades, decantar (secar e
bater) ou aspirar. Repetir mais quatro vezes esse passo, para um total de cinco
(5)lavagens. Uma lavadora manual ou automática de microplacas pode ser
utilizada. Seguir as instruções do fabricante para um uso adequado. Se forem
utilizados frascos tipo "spray", preencher cada microcavidade pressionando o
frasco (evitando bolhas de ar) para dispensar a solução de lavagem. Decantar a
solução de lavagem e repetir mais quatro (4) vezes.
Adicionar 0,100 ml (100 µl) do Reagente de Trabalho Signal (A+B) em todas as
microcavidades. Adicionar os reagentes sempre na mesma ordem para
minimizar a diferença de tempo de reação entre as microcavidades.
Incubar durante 5 minutos a temperatura ambiente.
Ler a RLU (Unidade Relativa de Luz) em cada microcavidade em um
luminômetro para microplaca, pelo menos 0,2 segundos/microplaca. Os
resultados podem ser lidos no espaço de tempo de 30 minutos após a adição da
solução de substrato.

Cal E

Cal F

Cal G

Ctrl 1

CONTROLE DE QUALIDADE
Cada laboratório deve estabelecer valores de referência das faixas de hipotiroidismo,
eutiroidismo e hipertiroidismo para monitorar o desempenho do ensaio. Esses
controles devem ser tratados como amostras desconhecidas e colocados junto com a
rotina. Gráficos de controle de qualidade devem ser guardados para acompanhar a
performance dos reagentes. Outros métodos estatísticos podem ser aplicados. Limites
de aceitabilidade de performance devem ser estabelecidos individualmente pelo
laboratório. Outros parâmetros que podem ser monitorados incluem as intersecções a
80%, 50% e 20% da curva dose resposta para a reprodutibilidade entre-ensaios. Além
disso, uma absorbância máxima deve ser consistente com experiências passadas.
Desvios significativos da performance normal podem indicar mudanças (às vezes
imperceptíveis) nas condições técnicas do ensaio ou degradação de reagentes.
Reagentes recentes devem ser usados para determinar a razão das variações.
RESULTADOS

1)
2)
3)
4)

Uma curva-padrão é usada para determinar a concentração de hormônio
tirotropina em amostras desconhecidas (pacientes).
Registrar as RLU obtidas no luminômetro, como apresentado no exemplo 1.
Plotar as RLU médias de cada soro de referência (padrão) versus a atividade
correspondente TSH em µUI/ml em papel milimetrado.
Traçar a melhor curva possível entre os pontos
Para determinar o nível de TSH para cada amostra desconhecida, colocar a
média das RLU das duplicatas de cada amostra desconhecida no eixo vertical
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Ctrl 2

Paciente
1

A2

2597
2

B2

2598
0

C2

5281
0

D2

5329
4

E2

9565
8

F2

9706
4

G2

329

H2

267

A3

1482
3

B3

1524
1

C3

1255

D3

1306

37

0

434

0,5

5954

2,5

12453

5,0

25976

10,0

53052

20,0

96361

40,0

PARÂMETROS DE CONTROLE DE QUALIDADE
Para que os resultados do ensaio sejam considerados válidos os critérios abaixo
devem ser alcançados
1. O deslocamento da Dose Resposta deve estar entre os parâmetros estabelecidos.
2. Quatro entre os seis "pools" de controle de qualidade devem estar dentro das faixas
estabelecidas.
LIMITAÇÕES
A)

Performance do ensaio
1. É muito importante que o tempo de reação de cada microcavidade seja
constante para a boa reprodutibilidade dos resultados.
2.A pipetagem das amostras não pode se estender por mais de dez (10) minutos
para evitar desvios no ensaio.
3. Se for usada mais que uma (1) placa, é recomendável repetir a curva doseresposta.
4. Falhas em remover a solução aderente adequadamente nas etapas aspiração
ou decantação no processo de lavagem podem resultar em replicação deficiente
dos resultados e resultados incorretos.
5. Amostras que estejam contaminadas microbiologicamente não devem ser
utilizadas no ensaio. Amostras altamente lipêmicas ou hemolisadas também não
devem ser utilizadas.
6. Amostras de pacientes com concentrações de TSH acima de 40 µUI/ml podem
ser diluídas como calibrador zero e ensaiadas novamente. A concentração das
amostras é obtida multiplicando o resultado pelo fator de diluição.
5. Utilizar componentes de um mesmo lote. Não intercambiar reagentes de lotes
diferentes.
B)

Interpretação

1. Se for utilizado um programa de computador para interpretar os resultados, é
imprescindível que o valor previsto para os calibradores tenham uma margem de
erro de 10% das concentrações registradas.
2. As concentrações séricas de TSH dependem de uma multiplicidade de fatores:
função da glândula hipotálamo, função da glândula tiróide e a resposta da
pituitária ao TRH. Assim, a concentração de tirotropina isolada não é suficiente
para avaliar um estado clínico.
3. Os valores séricos de TSH podem ser elevados por intervenção farmacológica.
Há relatos que as drogas domperidona, amiodazona, iodetos, fenobarbital e
fenitoína causam a elevação dos níveis de TSH.
4. Um decréscimo dos valores de tirotropina foi relatado com a administração de
propanolol, metimazol, dopamina e d-tironina (4).
5. Variações genéticas ou degradação do TSH intacto em sub-unidades pode
afetar as características de ligação dos anticorpos e influenciar o resultado final.
Tais amostras normalmente exibem resultados diferentes entre vários sistemas
de ensaio devido à reatividade dos anticorpos envolvidos.
"NÃO SE DESTINA PARA SCREENING NEO-NATAL"
FAIXA DE VALORES ESPERADOS

298

0,31

Um estudo de população adulta eutiroidiana foi feito para determinar valores
normais para o TSH CLIA. O número de amostras e a variação determinada são
dados na Tabela 1. Um método não paramétrico (estimativa de 95% percentil) foi
utilizado.

15032

6,04

Tabela 1

1281

1,51

Valores normais para o TSH CLIA em µUI/ml (IRP 68/40)
Número
139
Faixa Normal Baixa
0,39
Faixa Normal Alta
6,16
70% de Intervalo de Confiança para 2,5 Percentil
Faixa Baixa
0,28 - 0,53
Faia Alta
5,60 - 6,82

Figura 1
Os dados apresentados no exemplo 1 e figura 1 são apenas para ilustração e não
podem ser usados em substituição à curva-padrão, que deve ser construída em cada
ensaio. Além as RLU dos calibradores foram normalizadas a aproximadamente
100.000 RLU para o calibrador F (maior saída de luz). Esta conversão elimina as
causas das diferenças pela eficiência dos diversos equipamentos que podem ser
utilizados para medir a saída da luz.

É importante se ter em mente que a faixa de valores normais de uma população
determinada por uma metodologia, varia de acordo com uma série de fatores; a
especificidade do método, a população analisada e a precisão do método de que o
analista dispõe. Para esses tipos de testes, o laboratório deve, independentemente
dos valores normais estabelecidos pelo fabricante do produto, estabelecer seus
próprios valores de referências, através de análise de dados obtidos da população
local.
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CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE DESEMPENHO
a)
Precisão
A precisão no mesmo ensaio e entre ensaios THYROTROPIN (TSH), método CLIA foi
determinada por análises em três diferentes níveis de "pool" de soros-controle. O
número, valor médio, desvio-padrão e coeficiente de variação para cada um desses
controles são apresentados nas Tabelas 2 e 3.

Tabela 2
Precisão no mesmo ensaio (valores em µUI/ml).
Amostra

Número

Média

D.P.

C.V.

Nível 1

24

1,69

0,07

4,1%

Nível 2

24

13,75

0,54

4,0%

Nível 3

24

39,40

1,95

4,9%

A Monobind Inc. e seus distribuidores autorizados, não são responsáveis por danos
indiretos ou conseqüentes dos resultados, pois o diagnóstico final é um resultado da
avaliação dos resultados do laboratório, em conjunto com outros dados clínicos.

d) Especificidade
As reações cruzadas de do método THYROTROPIN (TSH), método CLIA com
determinadas substâncias selecionadas, foram avaliadas com adição de
interferentes em um soro-padrão, em várias concentrações. As reações cruzadas
foram calculadas pela razão entre uma dosagem de substância interferente e a
dosagem de tirotropina necessária para produzir a mesma absorbância.

Substância

Reatividade Cruzada

Concentração

Tirotropina (hTSH)

1.0000

-

Folitropina (hFSH)

<0,0001

1000 ng/ml

Hormônio lutropina (hLH)

<0,0001

1000 ng/ml

Gonadotropina coriônica (hCG)

<0,0001

1000 ng/ml
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Monobind Inc.
Costa Mesa, CA 92627
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Tabela 3
Precisão entre ensaios (valores em µUI/ml).
Amostra

Número

Média

D.P.

C.V.

Nível 1

10

1,78

0,11

5,9%

Nível 2

10

12,98

0,54

4,2%

Nível 3

10

42,41

2,08

4,9%
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Valores obtidos em 10 experimentos em duplicata.
b) Exatidão
O THYROTROPIN (TSH), método CLIA foi comparado com o método referência
ELISA. Foram utilizadas amostras biológicas de populações hipotiroidianas,
eutiroidianas e hipertiroidianas (Os valores ficaram entre 0,01µUI/ml a 41 µUI/ml) A
equação de regressão pelo método dos mínimos quadrados (y=mx+b) e o coeficiente
de correlação foram computados para comparar o ensaio do THYROTROPIN (TSH),
método CLIA com o método de referência (RIA). Os dados obtidos estão dispostos na
Tabela 4.

Média (x)

Análise de regressão
Por
quadrados

Este método

4,54
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y = 0,47 + 0,968 (x)

Coeficiente
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de
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Apenas leves desvios entre o THYROTROPIN (TSH), método CLIA e o método de
referência são indicados pela proximidade dos valores médios. A equação de
regressão por mínimos quadrados e o coeficiente de relação indicam uma excelente
concordância entre os métodos.
c) Sensibilidade
A sensibilidade do teste THYROTROPIN (TSH), método CLIA é de 0,02 µUI/ml. Isso é
equivalente a uma amostra contendo 0,03 µUI/ml de concentração de TSH.
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GARANTIA
Os dados de desempenho aqui apresentados foram obtidos utilizando o procedimento
indicado. Qualquer mudança ou modificação no procedimento não recomendado pela
Monobind Inc. pode afetar os resultados; nesta hipótese, a Monobind Inc. e seus
distribuidores autorizados não se responsabilizam sobre a garantia do teste, seja na
forma legal, implícita ou explicitamente, além de isentar-se da responsabilidade relativa
à venda ou adequação ao uso.
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