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Estudo comparativo
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Procedimento do Teste

ECO F TSH
Uso pretendido Medição quantitativa de TSH para diagnosticar hipotireoidismo/hipertireoidismo

Tipo de amostra Soro

Volume de amostra 100µl 

Faixa de medição 0.1 - 100mUI/mL

Faixa de referência ≤ 0.45 (hipertireoidismo) |  ≥ 4.5 (hipotireoidismo)

Tempo do teste 15 minutos

Condições de Armazenamento 2-30ºC

Especificações do Produto

ECO F TSH é um imunoensaio fluorescente para a medição quantitativa do nível 
de hormônio estimulante da tireoide em amostras de soro humano. A medição é 
útil para diagnosticar distúrbios da tireoide; para monitorar o tratamento de 
hipotireoidismo e hipertireoidismo.

Coletar 100ul de amostra
com a pipeta descartável.

Misturar a amostra e o tampão de
extração delicadamente por 2-3
vezes.  

Coletar 100ul da mistura
de  reação com a pipeta 
descartável.

Aplicar a mistura de reação no poço 
da amostra do dispositivo teste e 
pressionar o botão start 
imediatamente.

Leitura
após 15 minutos
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Fig.3. ECO F TSH (y) comparado com Siemens Centaur XPT (x) com 
amostras de soro.

Fig.1. ECO F TSH (y) comparado com Cobas Roche e411 (x) com 
amostras de soro.

Fig.2. ECO F TSH (y) comparado com Abbott architect i2000 (x) com 
amostras de soro.

Comparação entre ECO F TSH, Cobas Roche e411, Abbott Architect 
i2000 e Siemens Centaur XPT.  
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Referência

Os resultados do ECO F TSH foram excelentemente correlacionados com os 
testes Cobas Roche e411, Abbott architect i2000 e Siemens Centaur XPT. O 
resultado mostra que o ECO F TSH pode ser adequado para o ensaio de TSH para 
o ponto de atendimento, bem como em pequenos laboratórios.

Conclusão

A análise de regressão Passing-Bablok foi usada nos cálculos e os resultados são 
apresentados nas figuras 1 - 3. A correlação da comparação entre ECO F TSH e o 
teste de TSH Cobas  Roche e 411 com amostras de soro foi y = 0,9539x + 0,449, r 
= 0,977, n = 200.  A correlação da comparação entre ECO F TSH e o teste de TSH 
do Abbott Architect i2000 com amostras de soro foi de y = 1,1948x + 1,2764, r = 
0,975, n = 82. A correlação da comparação entre o teste ECO F TSH e o Siemens 
Centaur XPT com amostras de soro foi de y = 1,1998x + 0,1696, r = 0,994, n = 22.

Resultados

As amostras de soro foram utilizadas e analisadas com o teste ECO F TSH e com 
o Cobas Roche e411 usando o Elecsys TSH, o Abbott Architect i2000 e o Siemens 
Centaur XPT. O ECO F TSH baseia-se na tecnologia de imunofluorescência para 
medir a concentração de TSH em amostra humanas. O dispositivo de teste é 
inserido nos analisadores ECO Reader F. A amostra de 100ul é adicionada a um 
tubo de tampão e bem misturada. A mistura de reação é aplicada no poço da 
amostra do dispositivo de teste. O analisador exibirá automaticamente o resulta-
do do teste após 15 minutos. A faixa de medição é de 0,1 - 100 mUI/L com 
amostras de soro. A medição quantitativa do TSH é útil no diagnóstico de 
hipotireoidismo ou hipertireoidismo. Este teste é apenas para uso profissional e 
teste de triagem inicial.

Materiais e Métodos

O hormônio estimulante da tireoide (TSH) é o hormônio secretado pela glândula 
pituitária e seu papel é estimular a glândula tireóide de modo a acelerar a 
secreção dos hormônios tireoidianos, como triiodotironina (T3) e tiroxina (T4). Os 
hormônios tireoidianos, T3 e T4, são feitos da proteína macromolecular chamada 
tireoglobulina pelo polipeptídeo iodado e desempenham uma parte importante 
do metabolismo, como a regulação da temperatura corporal e a indução de 
energia. A diminuição do nível dos hormônios tireoidianos induz a secreção de 
TSH e o aumento do nível dos hormônios tireoidianos reduz a secreção de TSH 
de acordo com os mecanismos de feedback negativo. A observação dessas 
alterações do nível de TSH reflete a função tireoidiana de forma mais sensível 
que a medida do nível dos hormônios tireoidianos. Portanto, realizamos o teste 
quantitativo ECO F TSH para ver a função tireoidiana e prever o hipotireoidismo 
ou hipertireoidismo para cada ocorrência de alteração do nível de TSH. Embora o 
teste ECO F TSH seja um exame útil para identificar a função da tireóide, é 
necessário outro exame médico completo , pois o nível de TSH também pode ser 
alterado em outras doenças.
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