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Introdução: A presença de anticorpos anti-tiroglobulina pode induzir resultados falsamente baixos no
doseamento da tiroglobulina, o que interfere no follow-up de doentes com carcinoma diferenciado da
tiróide. Os vários métodos/equipamentos disponíveis no mercado para o doseamento de anticorpos
anti-tiroglobulina, apresentam diferentes características e uma grande variabilidade de resultados.
O objectivo foi avaliar a variabilidade qualitativa dos resultados de anticorpos anti-tiroglobulina
(positivo/negativo), obtidos por cinco equipamentos de imunoensaio utilizados nos laboratórios
hospitalares do Serviço Nacional de Saúde.
Métodos: Estudo retrospectivo, transversal, de Fevereiro a Março de 2016. Foram seleccionadas
amostras de soro de doentes seguidos no Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco
Gentil, com anticorpos anti-tiroglobulina negativo pelo método em uso (Unicap) e constituídos três
grupos: (A) doentes com carcinoma diferenciado da tiróide, tiroidectomia total, tiroglobulina < 0,2
ng/mL; (B) doentes sem carcinoma diferenciado da tiróide e anticorpos anti-tiroperoxidase positivos;
(C) indivíduos sem carcinoma diferenciado da tiróide e anticorpos anti-tiroperoxidase negativos. Os
anticorpos anti-tiroglobulina foram doseados nos equipamentos Architect®, Immulite®, Cobas® e
Advia® e classificados com base no cut-off de cada fabricante.
Resultados: Foram analisadas 141 amostras. Obteve-se concordância de resultados de anticorpos antitiroglobulina negativos em 86 amostras (61%). O número de resultados anticorpos anti-tiroglobulina
positivos, obtidos pelos diferentes equipamentos, mostrou diferenças estatisticamente significativas
em todos os grupos, mais relevantes no Grupo B.
Discussão: A identificação dos anticorpos anti-tiroglobulina depende do equipamento utilizado, o
que pode influenciar a estratégia de acompanhamento de pacientes com carcinoma diferenciado da
tiróide e reforça a necessidade de utilizar o mesmo método de doseamento durante todo o período
de seguimento.
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Measurement of Anti-Thyroglobulin Antibodies, a Matter of
Method?
A B S T R A C T

Introduction: The presence of anti-thyroglobulin antibodies (ATG) can induce falsely lower
thyroglobulin (TG) values, which interferes in patient’s follow-up with differentiated thyroid
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carcinoma (DTC). There are a few available methods/equipment for ATG measurement with different
characteristics and great variability of results.
The objective was to evaluate the qualitative variability of ATG results (positive/negative) obtained
by five different immunoassays, used in Portugal.
Methods: A cross-sectional retrospective study was conducted in February-March of 2016. Patients
followed at Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, with negative ATG by
Unicap, were selected and 3 groups constituted: (A) patients with DTC, total thyroidectomy, TG
< 0.2 ng/mL; (B) patients without DTC and positive anti-thyroidperoxidase antibodies (TPO); (C)
individuals without DTC and negative TPO. ATGs were measured by Architect®, Immulite®, Cobas®
and Advia® and classified based on the cut-off of each manufacturer.
Results: A total of 141 samples were analyzed. ATG were negative by all methods in 86 (61%) samples.
The number of positive results, obtained by the different equipment, showed statistically significant
differences between all groups, which were more relevant in Group B.
Discussion: ATG results are equipment dependent and consequently can influence the follow-up
strategy of patients with DTC. This work reinforces the need of using the same method during
patients follow-up.

Introdução
A tiroglobulina (TG) é uma glicoproteína que actua como
substrato para a síntese de tiroxina e triiodotironina e como reservatório de iodo.1 Atendendo ao facto de ser produzida especificamente nas células foliculares da glândula tiroideia, a presença/
aumento de TG nos doentes com carcinoma diferenciado da tiróide (CDT) submetidos a tiroidectomia total e radioablação com 131I
tem sido associada a persistência de doença. Assim, a TG tem um
papel fundamental como marcador tumoral no seguimento dos
doentes com CDT.2-4
Contudo, a valorização do doseamento da TG depende da presença de anticorpos anti-tiroglobulina (ATG) em circulação. Estes
anticorpos são frequentes nos portadores de doenças auto-imunes
da tiróide, como a tiroidite de Hashimoto e a doença de Graves.
No entanto, podem estar presentes em doentes com CDT (em
aproximadamente 25%) e também em indivíduos normais (em
cerca de 10%).5 A presença de ATG pode induzir resultados falsamente baixos de TG, condicionando a sua utilidade no follow-up
destes doentes.6,7 Actualmente, tem sido proposto que, nos doentes com CDT e ATG positivos, seja avaliado o título de ATG ao
longo do tempo, desde que utilizando o mesmo equipamento.8,9
Nos doentes com CDT, o aumento do título de ATG ou o seu aparecimento de novo está associado a maior risco de recorrência de
doença.10 Segundo a American Thyroid Association estes doentes
devem ser prontamente investigados e ponderadas terapêuticas
adicionais.11 Os doentes em que se verifique uma diminuição ou
estabilização do título dos ATG ao longo do tempo são, na maioria dos casos, classificados como livres de doença aos 10 anos
de seguimento. No entanto, 20% destes doentes pode desenvolver
recidiva funcional, estrutural ou bioquímica, devendo ser observados de forma contínua do ponto de vista clínico, imagiológico e
bioquímico.11
É de ter em consideração que os vários métodos/equipamentos disponíveis para o doseamento de ATG, apresentam diferentes
características e uma grande variabilidade de resultados.8
O objectivo do presente estudo é avaliar a variabilidade qualitativa dos resultados de ATG (positivo/negativo), obtidos em
cinco equipamentos de imunoensaio utilizados nos laboratórios
hospitalares do Serviço Nacional de Saúde.
Material e Métodos
Através de um estudo retrospectivo, foi seleccionada uma
amostra de conveniência de soros de doentes seguidos no Instituto
Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil (IPOLFG),

com ATG negativos, quando doseados pelo equipamento utilizado
neste centro (Unicap 100, Thermofisher, imunofluorescência).
A opção de estudar esta população (ATG negativo) teve por
base a avaliação dos relatórios de Controlo de Qualidade Externo
deste analito. É neste grupo que se observa uma maior disparidade
na avaliação qualitativa dos resultados, pelos diferentes métodos/
equipamentos.
Após consulta dos respectivos processos clínicos, as amostras
foram divididas em dois grupos: doentes com CDT e doentes com
tiroidite linfocítica. Para efeitos deste estudo, a tiroidite linfocítica
foi caracterizada por títulos detectáveis de anticorpos anti-tiroperoxidase (TPO). De notar que no grupo dos doentes com CDT não
foi excluída a presença de TPO.
Foi, também, constituído um grupo controlo, com indivíduos
saudáveis, sem doença tiroideia.
Os grupos foram assim definidos:
Grupo (A) – Grupo CDT - Doentes com CDT, submetidos a
tiroidectomia total e com TG < 0,2 ng/mL;
Grupo (B) – Grupo tiroidite linfocítica - Doentes sem CDT e
TPO positivo;
Grupo (C) – Grupo controlo - Indivíduos sem CDT e TPO
negativo.
A tiroglobulina e o TPO foram doseados pelos métodos em
uso no IPOLFG: TG – Immulite 2000, Siemens, quimioluminescência; TPO – Unicap 100, Thermofisher, imunofluorescência.
Todas as amostras foram, posteriormente, processadas nos equipamentos Architect®, Immulite®, Cobas® e Advia®, para doseamento do ATG (Tabela 1).
A avaliação qualitativa dos resultados de ATG foi efetuada em
função do cut-off fornecido por cada fabricante.
Foi utilizado o software Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS), versão 21.0 para analise descritiva dos dados
e para comparação das variáveis categoriais (teste Q-Cochran).
Foram considerados estatisticamente significativos valores de p <
0,01.
Resultados
Foram analisadas 141 amostras: 15 (11%) indivíduos do sexo
masculino e 126 (89%) do sexo feminino. A média de idades foi
de 50,8 ± 16,4 anos (Tabela 2).
Obteve-se concordância de resultados de ATG negativos em
86 amostras (61%): Grupo A, 65/88 (74%); Grupo B, 2/28 (7%);
Grupo C, 19/25 (76%). As restantes 55 amostras não foram classificadas de modo consistente pelos vários equipamentos: 35
foram classificadas como positivas unicamente por um método/
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Tabela 1. Características dos imunoensaios utilizados no doseamento de ATG
Método

Antigénio
(TG)

Anticorpo

Intervalo de medição
(UI/mL)

Cut-off*2
(UI/mL)

Padrão
(WHO)

Unicap 100®

Sandwich

Humana

Ac monoclonal de rato
anti-IgG humana

280 - 28000

280

65/93

Architect®

Sandwich

Humana

Ac monoclonal de rato
anti-IgG humana

3 - 1000

4,11

65/93

Immulite 2000®

Sandwich

Humana altamente
purificada

Ac monoclonal de rato
anti-IgG humana

20 - 3000

40

65/93

Cobas®

Competitivo

Humana

Ac monoclonal anti-TG
humana

10 - 4000

115

65/93

Advia®

Competitivo

Humana

Ac policlonal anti-TG
humana

15 - 500

60

65/93

Equipamento*1

*1
*2

Unicap 100 (Thermofisher) – Imunofluorescência; Architect (Abbott), Immulite 2000 (Siemens), Advia Centaur XP (Siemens) – Quimioluminescência; Cobas (Roche) – Electroquimioluminescência
Cut-off – Concentração abaixo da qual o resultado é considerado negativo; Calculado com base em estudos populacionais utilizando indivíduos saudáveis; Fornecido pelo fabricante

Tabela 2. Distribuição das amostras por grupos
Grupo

n

Sexo M/F

Idade em anos
Média (máx. - min.)

(A) CDT+/TG < 0,2 ng/mL

88

10/78

55 (86 - 19)

(B) CDT-/TPO+

28

4/24

48 (92 - 0,5)

(C) CDT-/TPO-

25

1/24

39 (60 - 0,1)

equipamento (Architect®) e 20 por dois ou mais métodos (Tabelas
3 e 4).
O número de resultados ATG positivos, obtidos pelos diferentes equipamentos, mostra diferenças estatisticamente significativas em todos os grupos, sendo mais relevante no Grupo B (Tabela
3).
Identificou-se um doente no Grupo A (A18) e outro do Grupo
B (B1) com resultado de ATG negativo pelo Unicap® mas positivos em todos os outros equipamentos (Tabela 4).
Os doentes do Grupo A foram analisados de acordo com os
seguintes parâmetros: tempo decorrido desde a tiroidectomia total
e realização de terapêutica com iodo radioactivo (Tabela 5).
Discussão
Os resultados de ATG, nos três grupos, apresentam diferenças
estatisticamente significativas, quando doseados pelos diversos
equipamentos. Estas diferenças não são explicáveis pelo tipo de
método (sandwich/competição) nem por diferenças na padronização, pois todos são calibrados contra a mesma preparação internacional de referência (WHO 65/93). No entanto, importa referir
que os fabricantes não usam directamente o padrão internacional
de referência, mas sim um padrão secundário calibrado em relação a este. A concordância desta calibração é problemática dado
os polimorfismos da molécula de Tg e, por maioria de razão, dos

respectivos anticorpos.12
Salienta-se que a informação sobre a molécula de TG utilizada
nos diferentes ensaios é escassa, desconhecendo-se se ela provém
de tiróides de indivíduos com ou sem patologia tiroideia, o que
condiciona as suas características imunológicas e consequentemente a ligação [TG-ATG] in vitro.13
A baixa concordância de resultados (7%) verificada no Grupo
B, distinta da obtida nos Grupos A e C (74% e 76%, respectivamente), pode estar relacionada com um maior polimorfismo dos
ATG neste grupo. Indivíduos sem doença auto-imune produzem
anticorpos policlonais, em baixas concentrações, enquanto que na
doença auto-imune é produzida uma mistura de anticorpos monoclonais, em altas concentrações. Estes anticorpos são reconhecidos por epítopos diferentes da molécula de TG do ensaio.14,15 É
também de salientar que os anticorpos produzidos no decurso da
doença auto-imune possuem um padrão de reconhecimento dos
epítopos da TG dependente do grau de disfunção tiroideia.16
Os doentes do Grupo A com tempo de remissão ≥ 5 anos, apresentam maior evidência de concordância de resultados negativos
entre os vários métodos/equipamentos. Uma possível justificação
pode estar relacionada com a diminuição do título de ATG ao longo do seguimento.10,17,18
Quanto à influência da radioablação com 131I, não é possível
tirar conclusões devido ao reduzido número de doentes que não
foi submetido aquele tratamento.

Tabela 3. Número de amostras ATG positivo, distribuídas por grupo e equipamento

*1
*2

Grupo

n

Unicap*1

Architect

Immulite

Cobas

Advia

χ2

(A) CDT+TG < 0,2ng/mL

88

0

23 (26%)

1 (1%)

3 (3%)

6 (7%)

70,0*2

(B) CDT-/TPO+

28

0

26 (93%)

2 (7%)

8 (29%)

11 (39%)

67,2*2

(C) CDT-/TPO-

25

0

6 (24%)

0

1 (4%)

2 (8%)

17,7*2

Total

141

0

55 (39%)

3 (2%)

12 (9%)

19 (14%)

152,7*2

de acordo com o critério de seleção definido em Material e Métodos, todas as amostras doseadas pelo Unicap são ATG negativas.
p < 0,01

Published online August 31, 2018

46

Madureira D, et al / Rev Port Endocrinol Diabetes Metab. 2018;13(2)

Tabela 4. Amostras com ATG positivo em, pelo menos, um dos equipamentos

C6

C5

C4

C3

C2

C1

B26

B25

B24

B23

B22

B21

B20

B19

B18

Grupo C
CDT-/TPOB17

B16

B15

B14

B13

B11

B12

B9

B10

B8

B7

B6

B5

B4

B3

B2

B1

A23

A22

A21

A20

A19

A18

Grupo B
CDT-/TPO+
A17

A16

A15

A14

A13

A11

A12

A9

A10

A8

A7

A6

A5

A4

A3

A1

Amostra

A2

Grupo A
CDT+/TG < 0,2 ng/mL

Unicap 100®
Architect®
Immulite 2000®
Cobas®
Advia®
Tabela 5. Número de amostras ATG positivo nos doentes do Grupo A
Cirurgia < 5a

n

Unicap®

Architect®

Immulite®

Cobas®

Advia®

59

0

17 (29%)

1 (2%)

3 (5%)

6 (10%)

Cirurgia ≥ 5a

29

0

6 (21%)

0

0

0

131

I (−)*

10

0

3 (30%)

0

0

1 (10%)

131

I (+)*

78

0

20 (26%)

1 (1%)

3 (4%)

5 (6%)

* Terapêutica com iodo radioactivo: (−) não realizou; (+) realizou

De referir, ainda, que um dos factores de erro na avaliação
qualitativa dos resultados de ATG é a determinação do valor de
cut-off efectuada por cada fabricante. A população de referência
usada para o seu cálculo deve obedecer a critérios bem definidos,
situação que na prática não de verifica.19
Os dois doentes identificados com ATG negativo, apenas pelo
equipamento Unicap®, podem ser explicados pelo facto de apresentarem uma concentração muito próxima do valor de cut-off
deste fabricante (doente A18 - 257 UI/mL; doente B1- 264 UI/
mL).
A elevada variabilidade inter-métodos observada neste trabalho, evidencia a impossibilidade de interconversão de resultados
de ATG, tal como descrito por outros autores.20-22
Em conclusão, a discrepância dos resultados obtidos pelos diferentes métodos/equipamentos tem implicações importantes do
ponto de vista clínico, especialmente no seguimento dos doentes
com CDT, reforçando a necessidade de utilização do mesmo método de doseamento durante o período de follow-up.
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