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Tyreoglobulín (TG) 

 
Biologická charakteristika: 
Tyreoglobulín je tkanivovo špecifický dimerický glykoproteín s molekulovou hmotnosťou 
okolo 660 kDa. Podobne ako iné glykoproteíny, aj TG preukazuje karbohydrát –
dependentnú mikroheterogenitu. Variabilita je naviac ovplyvnená stupňom jodácie 
molekuly. 
 
Fyziologické funkcie: 
Fyziologickou funkciou TG je poskytnúť substrát pre syntézu tyroidných hormónov, 
tetraiodotyronínu (T4) a triiodotyronínu (T3). Pretože je TG regulovaný pomocou TSH, 
TSH má stimulačný účinok na hladinu TG, naproti tomu podávanie tyroidného hormónu 
obvykle znižuje hladinu TG v sére. 
 
Odber a transport vzoriek: 
Odobraté vzorky možno uchovávať  pri 2-8°C, ak majú byť analyzované do 24 hodín od 
odberu. Inak je potrebné oddelenie séra a plazmy centrifugáciou. Oddelené séra a plazmy 
sú stabilné 3 dni. Pri dlhšom skladovaní musia byť vzorky zmrazené na -20°C. 
 
Biologický materiál: 
Sérum (zrazená venózna krv bez aditív) 
 
Ref. hodnoty: 2 - 60 ng/ml (pri dostatočnom prísune jódu 40-50 ng/ml) 
     0 -  5  ng/ml (po totálnej strumektómii) 
 
Biologický polčas:  2,5 dňa 
 
Klinické využitie: 
- pooperačné monitorovanie pacientov s diferencovanými karcinómami štítnej 

žľazy(papilárnymi, folikulárnymi alebo onkocytickými) 
- pooperačné monitorovanie po tyroidektómii 
- stanovenie účinnosti následnej terapie rádiojódom 
- včasná detekcia alebo vylúčenie metastáz a recidív nádorov štítnej žľazy 
 
Produkcia pri malígnych ochoreniach: 
- neliečený alebo metastázujúci diferencovaný karcinóm štítnej žľazy 
 
Zvýšené hodnoty z nemalígnych príčin: 
- hypertyreoidizmus 
- Graves-Basedowova choroba 
- Hashimotova choroba 
- netoxická difúzna struma 
- niektoré prípady subakútnej tyreoiditídy 
- diagnostika thyreotoxicosis factitia 
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Interferencie stimulačné: 
- fajčenie (niekedy až do 10 ng/ml) 
 
Interferencie blokačné: 
- menštruačný cyklus  
- tehotenstvo 
- nedostatok jódu 
- rastové hormóny, rôzne lieky 
- anti-TG autoprotilátky v sére 
 
Obmedzenia metódy: 
Súčasná prítomnosť anti-TG protilátok môže spôsobiť falošnú negativitu vyšetrenia. 
Preto s každým stanovením TG by sa mali stanoviť autoprotilátky proti TG a v prípade ich 
pozitivity  sa vykoná tzv. recovery test na vylúčenie ich interferencie. 
 
Hyperbilirubinémia nad 340 μmol/l môže taktiež ovplyvniť výsledky stanovenia. 

 

 

 

 

 


