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Cập nhật tháng 07 năm 2021.

04S9020
04S9030
Cần theo đúng các hướng dẫn trong tài liệu này. Độ tin cậy của kết
quả xét nghiệm không thể được đảm bảo nếu có thực hiện bất kỳ
sai lệch nào so với các hướng dẫn trong tài liệu.
Chỉ dành cho nhân sự có chuyên môn của phòng xét nghiệm.

04S9020

04S9030

18.5 mL

53.8 mL

lTÊN

Hoạt chất: L-aspartic acid (103.860 g/L), β-NADH (0.610 g/L),
lactate dehydrogenase (4.000 KU/L), và malate dehydrogenase
(2.000 KU/L). Chất bảo quản: natri azide.

lMỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Hoạt chất: α-ketoglutaric acid (6.570 g/L). Chất bảo quản:
ProClin 300.

Aspartate Aminotransferase2 (còn gọi là AST2)
Xét nghiệm Aspartate Aminotransferase2 được thực hiện để định
lượng aspartate aminotransferase (AST) trong huyết thanh hay
huyết tương người trên hệ thống ARCHITECT c Systems.
Xét nghiệm Aspartate Aminotransferase2 được sử dụng để hỗ trợ
chẩn đoán và điều trị các bệnh gan.

Cảnh báo và Đề phòng
•
•
•

lTÓM TẮT VÀ GIẢI THÍCH XÉT NGHIỆM

Đề phòng an toàn

AST là một enzyme có trong gan và cũng được tìm thấy ở tim, cơ
xương và thận. AST có hai isoenzyme được tìm thấy trong ti thể
hoặc tế bào chất trong các tế bào. Tổn thương tế bào gan do sử
dụng chất cồn là nguyên nhân chính làm ti thể bị phá hủy. AST cần
có B6 làm đồng yếu tố để tạo phản ứng enzyme. Nồng độ AST
giảm có thể cho biết tình trạng thiếu vitamin B6 và nhiễm ure
huyết.1-3
AST thường được sử dụng cùng với các kết quả xét nghiệm khác
[alanine aminotransferase (ALT) hoặc lactate dehydrogenase
(LDH)]. Chỉ số DeRitis (AST / ALT) tăng trong các trường hợp: bệnh
gan do sử dụng chất cồn, viêm gan do virus, xơ gan và suy gan cấp
tính (acute fulminant hepatic failure). Kết quả của chỉ số lớn hơn 2
gợi ý nguyên nhân của tổn thương gan là do sử dụng chất cồn.1-3

THẬN TRỌNG: Sản phẩm này có yêu cầu thao tác với mẫu bệnh
phẩm. Chúng tôi khuyến cáo rằng các vật liệu chứa những thành
phần có nguồn gốc từ con người và tất cả vật tư tiêu hao bị nhiễm
các vật liệu có nguy cơ lây nhiễm, đều được xem như có nguy cơ
lây nhiễm và phải được xử lý theo tiêu chuẩn OSHA (Quản lý sức
khỏe và an toàn nghề nghiệp) về các tác nhân gây bệnh lây truyền
qua đường máu. An toàn Sinh học cấp độ 2 hoặc các nguyên tắc
an toàn sinh học thích hợp khác theo khu vực, quốc gia, tổ chức
nên được sử dụng khi thao tác trên các vật liệu có hoặc nghi ngờ
có, hoặc bị nhiễm các chất lây nhiễm.4-7
Các cảnh báo và đề phòng sau áp dụng cho:
Chứa natri azide.
EUH032
Tiếp xúc với acid sẽ giải phóng khí rất độc.
P501
Hủy bỏ thành phần / chai đựng theo quy định
của địa phương.

lNGUYÊN LÝ CỦA QUY TRÌNH

Aspartate Aminotransferase2 là xét nghiệm sinh hóa lâm sàng tự
động.
AST có trong mẫu xúc tác chuyển đổi nhóm amino từ L-aspartate
sang α-ketoglutarate, hình thành oxaloacetate và L-glutamate.
Oxaloacetate bị khử thành L-malate khi có sự hiện diện của
nicotinamide adenine dinucleotide (NADH) và malate
dehydrogenase (MDH). Trong phản ứng này, NADH bị oxy hóa
thành NAD+. Phản ứng này được theo dõi bằng cách đo tỉ lệ giảm
trong độ hấp thu ở bước sóng 340 nm do sự oxy hóa NADH thành
NAD+.
Phương pháp: NADH (không có P‑5'‑P)
Tham khảo thêm thông tin về hệ thống và kỹ thuật xét nghiệm
trong Hướng dẫn vận hành hệ thống ARCHITECT, Phần 3.

Các cảnh báo và đề phòng sau áp dụng cho:

CẢNH BÁO
H317
H402*
H412
Phòng ngừa
P261
P272

lTHUỐC THỬ

Thành phần Bộ Thuốc thử
Aspartate Aminotransferase2 Reagent Kit 04S90
LƯU Ý: Một vài loại đóng gói không có ở tất cả các nước. Vui lòng
liên hệ Abbott Việt Nam để biết thêm thông tin.
Thể tích (mL) trong bảng dưới đây chỉ thị thể tích trên mỗi
cartridge (hộp đựng thuốc thử).
Số test trên mỗi cartridge
Số cartridge trên mỗi bộ thuốc thử
Số test trên mỗi bộ thuốc thử

04S9020

04S9030

300
4
1200
28.2 mL

990
4
3960
84.5 mL

Dùng cho chẩn đoán In Vitro

P280
P273
Xử lý
P302+P352
P333+P313
P362+P364
Hủy bỏ

1

Thành phần có methylisothiazolones.
Có thể gây dị ứng da.
Gây hại cho đời sống thủy sinh vật.
Gây hại cho đời sống thủy sinh vật do có các ảnh
hưởng lâu dài.
Tránh hít sương / hơi / bụi nước.
Quần áo bị nhiễm bẩn không được mang ra khỏi
nơi làm việc.
Mang găng tay bảo vệ/ mặc đồ bảo hộ / mang
kính bảo hộ.
Tránh thải ra môi trường.
NẾU TRÊN DA: Rửa với rất nhiều nước.
Nếu da bị tấy hay ngứa: Tham vấn bác sĩ.
Cởi bỏ quần áo nhiễm bẩn và giặt sạch trước khi
sử dụng lại.

P501

lQUY TRÌNH VẬN HÀNH THIẾT BỊ

Hủy bỏ thành phần / chai đựng theo quy định
của địa phương.

File xét nghiệm Aspartate Aminotransferase2 phải được cài đặt
trên máy phân tích ARCHITECT c System trước khi thực hiện xét
nghiệm.
Cần cài đặt các thông số cập nhật cho SmartWash trên MULTIGENT
Assay Disk phiên bản 9.00 (hoặc cao hơn) hoặc Special Chemistry
Assay Disk phiên bản 7.00 (hoặc cao hơn) trước khi thực hiện xét
nghiệm. Dưới đây là các xét nghiệm bị ảnh hưởng:

* Không áp dụng khi thực hiện theo quy định EC 1272/2008 (CLP).
Thực hiện theo các quy định về thải bỏ hóa chất của địa phương
và các nội dung khuyến cáo trong Tờ thông tin an toàn hóa chất
(Safety Data Sheet) để xác định cách thức thải bỏ an toàn cho sản
phẩm này.
Để biết thông tin nguy hại mới nhất, xem Tờ thông tin an toàn hóa
chất (SDS) của sản phẩm.
Safety Data Sheets (Tờ thông tin an toàn hóa chất) có thể được tải
về từ trang www.corelaboratory.abbott hoặc liên hệ với Abbott
Việt Nam.
Tham khảo chi tiết các hướng dẫn về đề phòng an toàn trong quá
trình vận hành hệ thống trong Hướng dẫn vận hành hệ thống
ARCHITECT, Phần 8.
Sử dụng thuốc thử

Tên xét nghiệm
Benzodiazepines
Qualitative
Benzodiazepines
Semiquantitative
Gentamicin

•

Không được trộn các thuốc thử trong cùng một bộ thuốc thử
hay từ các bộ thuốc thử khác nhau.
• Không sử dụng thuốc thử của lô này chung với thuốc thử của
lô khác.
• Không sử dụng lại các chai đựng dung dịch, nắp hoặc nút đậy
để tránh nguy cơ bị nhiễm khuẩn và ảnh hưởng đến hiệu năng
thuốc thử.
• Khi cả
hay
hộp đựng thuốc thử trống, thay cả hai hộp.
• Ngay khi nhận được, đặt cartridges thuốc thử ở vị trí thẳng
đứng trong 1 giờ trước khi sử dụng để các bóng khí (nếu có) tự
vỡ ra.
• Nếu cartridge thuốc thử bị rơi, đặt ở vị trí thẳng đứng trong 1
giờ trước khi sử dụng để các bóng khí (nếu có) tự vỡ ra.
• Thuốc thử rất dễ hình thành bọt và bóng khí. Bóng khí trong
thuốc thử có thể ảnh hưởng đến việc phát hiện chính xác mực
thuốc thử trong hộp đựng, làm thuốc thử không được hút đủ
và có thể ảnh hưởng đến kết quả.
Tham khảo chi tiết về các hướng dẫn thận trọng khi sử dụng thuốc
thử trong quá trình vận hành hệ thống trong Hướng dẫn vận hành
hệ thống ARCHITECT, Phần 7.

Chưa mở
nắp
Trên hệ
thống
Đã mở nắp

Thời gian bảo
quản tối đa

2 đến 8°C

Đến khi hết hạn Bảo quản ở vị trí
sử dụng
thẳng đứng.
30 ngày

Nhiệt độ
hệ thống
2 đến 8°C

Đến khi hết
hạn sử dụng

BenzSQ

3L39

2852

5

5

Gent

1E11

2867

9

9

Tham khảo thông tin chi tiết về cài đặt file xét nghiệm, xem và
chỉnh sửa thông số xét nghiệm trong Hướng dẫn vận hành hệ
thống ARCHITECT, Phần 2.
Tham khảo thông tin về in thông số xét nghiệm trong Hướng dẫn
vận hành hệ thống ARCHITECT, Phần 5.
Tham khảo mô tả chi tiết về quy trình hệ thống trong Hướng dẫn
vận hành hệ thống ARCHITECT.

Đơn vị kết quả thay thế
Công thức chuyển đổi:
(Nồng độ ở đơn vị kết quả mặc định) x (Hệ số chuyển đổi) = (Nồng
độ ở đơn vị kết quả thay thế)
Đơn vị kết quả mặc
định

Hệ số chuyển đổi

Đơn vị kết quả thay
thế

U/L

0.01667

μkat/L

lTHU THẬP MẪU VÀ CHUẨN BỊ XÉT NGHIỆM
Loại Mẫu
Các loại mẫu sau đã được kiểm tra cho sử dụng với xét nghiệm
này.
Các loại mẫu khác và các loại ống thu thập mẫu khác chưa được
kiểm tra với xét nghiệm này.

Bảo quản thuốc thử
Nhiệt độ
bảo quản

PHIÊN BẢN
Đơn vị quy ước Đơn vị SI
Số xét / Đơn vị thay / Đơn vị
Tên vắn tắt REF nghiệm
thế
thay thế
BenzQ
3L39 2853
5
5

Hướng dẫn thêm về
bảo quản

Loại Mẫu

Ống thu thập mẫu

Huyết thanh

Huyết thanh
Tách huyết thanh
Lithium heparin
Lithium heparin có lớp gel chắn
Sodium heparin

Huyết tương

Bảo quản ở vị trí
thẳng đứng.

Thuốc thử có thể được bảo quản ở bên trong hoặc bên ngoài hệ
thống ARCHITECT c System. Nếu lấy thuốc thử ra khỏi hệ thống,
bảo quản thuốc thử ở 2 đến 8°C (có nắp thay thế) trong các hộp
gốc.
Tham khảo thông tin lấy thuốc thử ra khỏi hệ thống trong Hướng
dẫn vận hành hệ thống ARCHITECT, Phần 5.

•

Các dấu hiệu Thuốc thử bị hỏng

•

Khi xảy ra lỗi hiệu chuẩn hay giá trị vật liệu kiểm soát nằm ngoài
khoảng nồng độ, đây có thể là dấu hiệu thuốc thử bị hỏng. Kết quả
xét nghiệm kèm theo xem như không hợp lệ và các mẫu đều phải
được xét nghiệm lại. Cần thực hiện lại việc hiệu chuẩn xét nghiệm.
Tham khảo thông tin xử lý sự cố trong Hướng dẫn vận hành hệ
thống ARCHITECT, Phần 10.

•

Các chất chống đông dạng lỏng có thể có tác dụng pha loãng
làm giảm nồng độ mẫu bệnh nhân.
Hệ thống không có chức năng kiểm tra loại mẫu xét nghiệm.
Người vận hành phải có trách nhiệm kiểm tra đúng loại mẫu sử
dụng cho xét nghiệm này.

Điều kiện cho mẫu

•

2

Không sử dụng:
– mẫu bị bất hoạt do nhiệt
– mẫu gộp
– mẫu bị tán huyết mạnh
– mẫu thấy rõ bị nhiễm khuẩn
– mẫu bị nhiễm nấm
Để có kết quả xác thực, mẫu huyết thanh và huyết tương
không nên có fibrin, tế bào hồng cầu hay các hạt chất khác.
Các mẫu huyết thanh từ bệnh nhân có điều trị chống đông hay
điều trị tan huyết khối có thể chứa fibrin do quá trình đông
máu chưa hoàn tất.
Để tránh nhiễm chéo, nên sử dụng pipet dùng một lần hay
pipet có đầu côn.

Chuẩn bị Xét nghiệm

Tham khảo thông tin về vật liệu cần cho quy trình vận hành thiết
bị trong Hướng dẫn vận hành hệ thống ARCHITECT, Phần 1.
Tham khảo thông tin về vật liệu cần cho quy trình bảo dưỡng
trong Hướng dẫn vận hành hệ thống ARCHITECT, Phần 9.

•

Thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất về sử dụng ống
thu thập mẫu. Trong quá trình chuẩn bị mẫu, không chỉ sử
dụng phương pháp phân tách trọng lực.
• Mẫu không nên có bóng khí. Loại bỏ bóng khí bằng que
chuyên dụng cho phân tích trước khi xét nghiệm. Dùng một
que mới riêng cho từng mẫu để tránh nhiễm chéo.
Để đảm bảo tính nhất quán của kết quả, ly tâm lại mẫu trước khi
xét nghiệm nếu
• mẫu có chứa fibrin, tế bào hồng cầu hoặc hạt chất khác.
LƯU Ý: Nếu quan sát thấy có fibrin, tế bào hồng cầu, hoặc hạt chất
khác, lắc trộn mẫu bằng vortex ở tốc độ thấp hoặc lắc đảo ngược
10 lần trước khi ly tâm lại.
Chuẩn bị mẫu đông lạnh như sau:
• Mẫu đông lạnh phải được rã đông hoàn toàn trước khi trộn.
• Trộn mẫu đã rã đông hoàn toàn bằng cách lắc trộn bằng
vortex ở tốc độ thấp hay lắc đảo ngược 10 lần.
• Kiểm tra quan sát mẫu. Nếu quan sát vẫn thấy mẫu bị phân
lớp, tiếp tục thực hiện lắc trộn cho đến khi quan sát thấy mẫu
đồng nhất.
• Nếu mẫu được lắc trộn không hoàn toàn có thể cho kết quả
không nhất quán.
• Ly tâm lại mẫu.
Ly tâm lại mẫu
• Chuyển mẫu sang ống ly tâm và ly tâm.
• Hút phần dịch mẫu trong sang cốc đựng mẫu hay ống tuýp
thứ hai để thực hiện xét nghiệm. Với mẫu đã ly tâm có lớp lipid,
chỉ chuyển phần dịch trong của mẫu không có phần mỡ.

Quy trình Xét nghiệm
Tham khảo mô tả chi tiết về cách thực hiện xét nghiệm trong
Hướng dẫn vận hành hệ thống ARCHITECT, Phần 5.
• Nếu sử dụng ống sơ cấp hoặc ống đựng mẫu chiết (aliquot),
Hướng dẫn vận hành hệ thống ARCHITECT, Phần 5 để đảm bảo
đủ lượng mẫu cho sử dụng.
• Thể tích mẫu tối thiểu được hệ thống tính toán và in ra trên
báo cáo Order List. Để giảm thiểu sự bay hơi, cần kiểm tra để
đảm bảo có đủ mẫu trong cốc đựng mẫu trước khi chạy xét
nghiệm.
• Yêu cầu thể tích tối thiểu:
– Thể tích mẫu cho một xét nghiệm:5.3 µL.
GHI CHÚ: Lượng thể tích này không gồm thể tích chết
cộng với thể tích được hút quá. Về tổng thể tích mẫu theo
yêu cầu, tham khảo Hướng dẫn vận hành hệ thống
ARCHITECT, Phần 5.
• Tham khảo Hướng dẫn sử dụng mẫu chuẩn Consolidated
Chemistry Calibrator
04V1501 và/hoặc hướng dẫn sử
dụng mẫu chứng của nhà cung cấp khác về cách chuẩn bị và
sử dụng.
• Về quy trình vận hành tổng quát, tham khảo Hướng dẫn vận
hành hệ thống ARCHITECT, Phần 5.
• Để đạt hiệu năng tối ưu, cần thực hiện theo quy trình bảo
dưỡng định kỳ được ghi rõ trong Hướng dẫn vận hành hệ
thống ARCHITECT, Phần 9. Thực hiện bảo dưỡng thường xuyên
hơn theo quy trình của phòng xét nghiệm.

Bảo quản mẫu
Loại mẫu

Nhiệt độ

Huyết thanh/
Huyết tương

Nhiệt độ phòng
(20 đến 25°C)
2 đến 8°C
-20°C

Thời gian bảo
quản tối đa

Quy trình pha loãng mẫu
Việc pha loãng mẫu chưa được đánh giá cho xét nghiệm Aspartate
Aminotransferase2. Các mẫu có giá trị aspartate aminotransferase
lớn hơn 4001 U/L (66.70 μkat/L) được cảnh báo cờ với mã
"> 4001 U/L" ("> 66.70 μkat/L").
Để biết chi tiết về cài đặt pha loãng tự động, Hướng dẫn vận hành
hệ thống ARCHITECT, Phần 2.
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Tránh đông lạnh/rã đông nhiều lần.11
Người vận hành phải có trách nhiệm xác định tiêu chí ổn định cho
mẫu cụ thể theo quy trình làm việc của phòng xét nghiệm.
Để biết thêm thông tin về xử lý và phân tích mẫu, tham khảo CLSI
GP44-A4.12 Thông tin về bảo quản được cung cấp trong hướng
dẫn sử dụng này được dựa trên các tài liệu tham khảo.
Mỗi phòng xét nghiệm có thể thiết lập khoảng nhiệt độ quanh
-20°C theo đặc điểm của tủ đông hay quy trình thao tác chuẩn của
phòng xét nghiệm cho việc bảo quản mẫu.
Các mẫu bảo quản phải được kiểm tra xem có hạt chất không. Nếu
có, lắc trộn bằng vortex ở tốc độ thấp hoặc lắc đảo ngược và ly tâm
mẫu để loại các hạt chất trước khi xét nghiệm.

Hiệu chuẩn
Tham khảo các hướng dẫn thực hiện hiệu chuẩn trong Hướng dẫn
vận hành hệ thống ARCHITECT, Phần 6.
Có thể thực hiện hiệu chuẩn với một trong 2 phương pháp:
• Phương pháp hiệu chuẩn (Calibration), sử dụng chất hiệu
chuẩn Consolidated Chemistry Calibrator
04V1501. Với
phương pháp Hiệu chuẩn (Calibration), sử dụng file xét
nghiệm AST2.
• Phương pháp hệ số hiệu chuẩn (Calibration Factor), sử dụng
giá trị hệ số hiệu chuẩn cố định để tính toán kết quả. Với
phương pháp Calibration Factor, sử dụng file xét nghiệm
AST2F.
Hiệu chuẩn ổn định trong khoảng 30 ngày (720 giờ), nhưng yêu
cầu hiệu chuẩn lại mỗi khi thay đổi lô thuốc thử. Kiểm tra hiệu
chuẩn ở ít nhất 2 mức nồng độ của vật liệu kiểm soát theo các yêu
cầu quản lý chất lượng đã quy định đối với phòng xét nghiệm. Nếu
kết quả vật liệu kiểm soát nằm ngoài khoảng nồng độ chấp nhận,
nên thực hiện lại hiệu chuẩn.
Xét nghiệm này có thể phải hiệu chuẩn lại sau khi thực hiện bảo
dưỡng các bộ phận phụ tùng quan trọng hay các hệ thống phụ
hay sau khi thực hiện các quy trình dịch vụ sửa chữa.

Vận chuyển mẫu
Đóng gói và dán nhãn tuân thủ theo các quy định của quốc gia,
liên bang và quốc tế về vận chuyển các mẫu xét nghiệm lâm sàng
và các chất lây nhiễm.
Không được để quá điều kiện bảo quản ở trên.

lQUY TRÌNH

Nguyên vật liệu được cung cấp
04S90 Aspartate Aminotransferase2 Reagent Kit

Nguyên vật liệu yêu cầu nhưng không được cung cấp
•
•
•
•

Quy trình Kiểm soát Chất lượng

Aspartate Aminotransferase2 file xét nghiệm tải trên trang
www.corelaboratory.abbott
04V1501 Consolidated Chemistry Calibrator, nếu sử dụng
phương pháp hiệu chuẩn (Calibration)
Các vật liệu kiểm soát có chứa aspartate aminotransferase
Nước muối (NaCl 0.85% đến 0.90%) để pha loãng mẫu

Tham khảo các quy trình thao tác chuẩn của phòng xét nghiệm
và/hoặc kế hoạch đảm bảo chất lượng về các yêu cầu quản lý chất
lượng và các hành động khắc phục có thể thực hiện.
• Chạy ít nhất hai mức nồng độ vật liệu kiểm soát (mức nồng độ
thấp và cao) mỗi 24 giờ.
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lHẠN CHẾ CỦA QUY TRÌNH

•

Nếu cần theo dõi QC thường xuyên, thực hiện theo quy trình
QC phòng xét nghiệm thiết lập.
• Nếu kết quả QC không nằm trong tiêu chí chấp nhận của
phòng xét nghiệm, kết quả bệnh nhân có thể bị nghi ngờ.
Thực hiện theo quy trình QC phòng xét nghiệm thiết lập. Có
thể tiến hành hiệu chuẩn lại. Tham khảo thông tin xử lý sự cố
trong Hướng dẫn vận hành hệ thống ARCHITECT, Phần 10.
• Khi đổi lô thuốc thử hay lô mẫu chuẩn, xem lại kết quả QC và
tiêu chí chấp nhận kết quả.
Các mẫu chứng nên được sử dụng theo hướng dẫn và khuyến cáo
của nhà sản xuất mẫu chứng. Khoảng nồng độ nêu trong hướng
dẫn sử dụng kèm theo mẫu chứng chỉ nên dùng để tham khảo.
Với bất cứ mẫu chứng nào được dùng trong phòng xét nghiệm
nên đảm bảo chất nền của mẫu chứng sử dụng phù hợp với xét
nghiệm như trong hướng dẫn sử dụng đi kèm xét nghiệm.
Hướng dẫn kiểm soát chất lượng
Tham khảo "Thực hành QC căn bản" của Tiến sĩ James O. Westgard,
về hướng dẫn các quy tắc kiểm chuẩn xét nghiệm trong phòng xét
nghiệm.13

•
•

•

•

lKẾT QUẢ

•

Tính toán
Phương pháp Hiệu chuẩn (Calibration)
Xét nghiệm Aspartate Aminotransferase2 (AST2) sử dụng phương
rút giảm dữ liệu Tuyến tính để tạo đường hiệu chuẩn và kết quả.
Phương pháp Hệ số hiệu chuẩn (Calibration Factor)
Xét nghiệm Aspartate Aminotransferase2(AST2) sử dụng phương
pháp rút giảm dữ liệu Factor (Hệ số) để tạo đường hiệu chuẩn và
kết quả.
Các hệ số hiệu chuẩn cho xét nghiệm Aspartate Aminotransferase2
là 9246 (ARCHITECT c8000) và 8757 (ARCHITECT c4000 and
ARCHITECT c16000).
Xét nghiệm Aspartate Aminotransferase2 được liên kết theo
phương pháp tham chiếu của IFCC (Liên đoàn Hóa sinh Lâm sàng
Quốc tế ).14 Các giá trị của chất hiệu chuẩn và hệ số hiệu được liên
kết theo tiêu chuẩn hóa.
Về thông tin tính toán kết quả, tham khảo Hướng dẫn vận hành hệ
thống ARCHITECT, Phụ lục C.

•

lGIÁ TRỊ MONG ĐỢI

Khuyến cáo mỗi phòng xét nghiệm nên thiết lập khoảng tham
chiếu riêng dựa theo tính địa phương và đặc điểm quần thể mẫu
của phòng xét nghiệm.
Khoảng nồng độ tham chiếu16

Dữ liệu hiệu năng đại diện được trình bày trong phần này. Các kết
quả ở các phòng xét nghiệm có thể khác nhau.
Trừ phi có yêu cầu khác, tất cả kết quả nghiên cứu được cung cấp
trong hướng dẫn sử dụng này đều sử dụng phương pháp hiệu
chuẩn (Calibration).

Khoảng nồng độ báo cáo

Độ chính xác

Dựa trên dữ liệu đại diện cho giới hạn định lượng (LoQ) và giới hạn
phát hiện (LoD), khoảng nồng độ báo cáo kết quả được cung cấp
dưới đây theo xác định của CLSI EP34, 1st ed.15
U/L

µkat/L

0.08-66.70
0.07-66.70

Khoảng nồng độ
µkat/L
0.18-0.57

lĐẶC ĐIỂM HIỆU NĂNG CỤ THỂ

Một vài kết quả có thể có thông tin ở trong vùng Cờ cảnh báo
(Flags). Xem mô tả cờ cảnh báo trong Hướng dẫn vận hành hệ
thống ARCHITECT, Phần 5.

5-4001
4-4001

Khoảng nồng độ
(U/L)
11-34

Người trưởng thành

Cờ cảnh báo

Khoảng đo phân tích (AMI)a
Khoảng nồng độ báo cáob

Kết quả xét nghiệm nên được sử dụng kết hợp với các dữ liệu
khác; v.d., các triệu chứng, các kết quả của các xét nghiệm
khác, và biểu hiện lâm sàng.
Các chất được chứng minh có độ nhiễu đến xét nghiệm
Aspartate Aminotransferase2 được liệt kê trong ĐẶC ĐIỂM
HIỆU NĂNG CỤ THỂ, phần Độ đặc hiệu phân tích, Độ nhiễu của
hướng dẫn sử dụng này.
Tránh dùng các mẫu bị tán huyết do có nồng độ AST cao trong
các tế bào hồng cầu. Các mẫu có nồng độ hemoglobin lớn hơn
10 mg/dL có thể cho kết quả xét nghiệm Aspartate
Aminotransferase2 bị tăng giả. Xem phần CÁC ĐẶC ĐIỂM HIỆU
NĂNG CỤ THỂ, Độ đặc hiệu phân tích, độ nhiễu của hướng dẫn
sử dụng này để biết thêm thông tin.
Các mẫu có nồng độ triglyceride lớn hơn 750 mg/dL có thể
cho kết quả xét nghiệm Aspartate Aminotransferase2 không
chính xác. Xem phần CÁC ĐẶC ĐIỂM HIỆU NĂNG CỤ THỂ, Độ
đặc hiệu phân tích, độ nhiễu của hướng dẫn sử dụng này để
biết thêm thông tin.
Ảnh hưởng nhiễu chưa được đánh giá cho các chất không
được liệt kê trong phần ĐẶC ĐIỂM HIỆU NĂNG CỤ THỂ, Độ đặc
hiệu phân tích, Độ nhiễu của hướng dẫn sử dụng này.
Yêu cầu cài đặt SmartWashes cho các xét nghiệm bị ảnh hưởng
bởi xét nghiệm Aspartate Aminotransferase2 để tránh ảnh
hưởng nhiễu do nhiễm chéo giữa các thuốc thử. Xem phần
QUY TRÌNH VẬN HÀNH THIẾT BỊ trong hướng dẫn sử dụng này
để biết các file xét nghiệm cần cập nhật.

Độ chính xác toàn phần
Nghiên cứu được thực hiện theo hướng dẫn từ CLSI EP05-A3.17 Xét
nghiệm sử dụng 3 lô thuốc thử Aspartate Aminotransferase2, 3 lô
chất hiệu chuẩn Consolidated Chemistry Calibrator, 1 lô vật liệu
kiểm soát của nhà cung cấp khác và 3 thiết bị. Hai vật liệu kiểm
soát và 4 dàn mẫu huyết thanh người được xét nghiệm lặp lại tối
thiểu 2 lần, hai lần mỗi ngày trong 20 ngày, qua sử dụng 3 kết hợp
giữa lô thuốc thử/lô chất hiệu chuẩn/thiết bị, trong đó chỉ dùng
một lô thuốc thử và một lô chất hiệu chuẩn trên 1 thiết bị. Hiệu
năng từ một kết hợp đại diện được trình bày trong bảng sau.

a AMI: AMI mở rộng từ LoQ đến giá trị giới trên của giới hạn định
lượng (ULoQ). Giá trị này được xác định bởi khoảng giá trị ở đơn vị
U/L (µkat/L) chứng minh hiệu năng chấp nhận cho độ tuyến tính,
độ không chính xác và độ lệch.
b Khoảng báo cáo mở rộng từ LoD đến giới hạn trên của AMI.
GHI CHÚ: Giá trị Low Linearity mặc định của file xét nghiệm tương
ứng với giá trị giới hạn dưới của khoảng báo cáo là 4 U/L
(0.07 µkat/L). Để cảnh báo cờ các giá trị sử dụng giá trị giới hạn
dưới của khoảng đo phân tích là 5 U/L (0.08 µkat/L), người vận
hành phải chỉnh giá trị Low Linearity .
Để biết thông tin chi tiết về cách chỉnh cài đặt kết quả của các
thông số xét nghiệm, tham khảo Hướng dẫn vận hành hệ thống
ARCHITECT, Phần 2.

Trong từng
lần chạy
(Độ tái lặp)

4

Giá trị
trung bình
(U/L)
SD
45
0.6

Mẫu
Vật liệu kiểm soát
nồng độ 1

n
80

%CV
1.4

Vật liệu kiểm soát
nồng độ 2

80

228

0.9

0.4

Dàn mẫu A

80

8

0.6

7.5

Toàn phầna
SD
%CV
(Khoảngb) (Khoảngb)
0.8
1.9
(0.8-1.3)
(1.9-3.0)
1.6
0.7
(1.6-1.8)
(0.7-0.8)
0.7
8.0
(0.7-1.0)
(8.0-12.1)

Trong từng
lần chạy
(Độ tái lặp)

Giá trị
trung bình
SD
(U/L)
33
0.7

%CV
2.1

Mẫu
Dàn mẫu B

n
80

Dàn mẫu C

80

113

0.7

0.7

Dàn mẫu D

80

3586

13.3

0.4

b LoD đại diện cho nồng độ thấp nhất có thể phát hiện được với
xác suất 95% số lần chạy lặp lại n ≥ 60 mẫu có chất nồng độ thấp.
c LoQ được xác định là nồng độ thấp nhất có độ chính xác tối đa
cho phép ở CV là 20% và được xác định với n ≥ 60 lần chạy lặp lại
mẫu có chất phân tích ở nồng độ thấp.

Toàn phầna
SD
%CV
(Khoảngb) (Khoảngb)
0.9
2.8
(0.9-1.2)
(2.8-3.4)
1.5
1.3
(1.5-2.2)
(1.3-1.9)
40.3
1.1
(40.3-47.3)
(1.1-1.3)

Độ tuyến tính
Nghiên cứu được thực hiện theo hướng dẫn từ CLSI EP06-A.19
Xét nghiệm này tuyến tính trong khoảng đo phân tích từ 5 đến
4001 U/L (0.08 đến 66.70 µkat/L).

Độ đặc hiệu phân tích
Độ nhiễu

a Gồm biến thiên trong từng lần thực hiện xét nghiệm, giữa các lần

Nghiên cứu được thực hiện theo hướng dẫn từ CLSI EP07, 3rd ed.20
Mỗi chất được xét nghiệm ở 2 mức nồng độ phân tích (30 U/L và
120 U/L).
Các chất nội sinh có khả năng gây nhiễu
Không có ảnh hưởng nhiễu đáng kể (độ nhiễu trong khoảng
± 10%) được quan sát thấy ở những nồng độ sau.

thực hiện xét nghiệm và giữa các ngày thực hiện xét nghiệm.
b SD hoặc %CV tối đa và tối thiểu qua 3 kết hợp lô thuốc thử/lô
chất hiệu chuẩn/thiết bị.
Trong từng
lần chạy
(Độ tái lặp)

Giá trị
trung bình
n
(µkat/L) SD
80
0.74
0.011

%CV
1.5

Vật liệu kiểm soát
nồng độ 2

80

3.80

0.014

0.4

Dàn mẫu A

80

0.14

0.010

6.9

Dàn mẫu B

80

0.54

0.012

2.2

Dàn mẫu C

80

1.88

0.013

0.7

Dàn mẫu D

80

59.78

0.221

0.4

Mẫu
Vật liệu kiểm soát
nồng độ 1

Toàn phầna
SD
%CV
(Khoảngb) (Khoảngb)
0.014
1.9
(0.014-0.023) (1.9-3.0)
0.026
0.7
(0.026-0.029) (0.7-0.8)
0.011
7.8
(0.011-0.017) (7.8-12.1)
0.015
2.8
(0.015-0.019) (2.8-3.4)
0.024
1.3
(0.024-0.036) (1.3-1.9)
0.672
1.1
(0.672-0.788) (1.1-1.3)

Không có ảnh hưởng nhiễu đáng kể (ảnh hưởng nhiễu trong khoảng ± 10%)
Nồng độ gây nhiễu
Chất có khả năng gây nhiễu
Đơn vị mặc định Đơn vị thay thế
Bilirubin - dạng liên hợp
40 mg/dL
474 µmol/L
Bilirubin - dạng không liên hợp
60 mg/dL
1026 µmol/L
Hemoglobin
10 mg/dL
0.10 g/L
Protein toàn phần
15 g/dL
150 g/L
Triglycerides
750 mg/dL
8.5 mmol/L
Độ nhiễu ngoài ± 10% (dựa trên khoảng tin cậy [CI] 95%) được
quan sát thấy ở nồng độ sau cho các chất dưới đây.
Độ nhiễu ngoài ± 10% (dựa trên khoảng tin cậy [CI] 95%)
Nồng độ gây nhiễu
Chất phân tích
Chất có khả
Đơn vị
Đơn vị Đơn vị mặc Đơn vị % Độ nhiễu
năng gây nhiễu mặc định thay thế
định
thay thế (CI 95%)
0.15 g/L
30 U/L
0.50
10%
Hemoglobin
15 mg/dLa
µkat/L (8%, 12%)

a Gồm biến thiên trong từng lần thực hiện xét nghiệm, giữa các lần
thực hiện xét nghiệm và giữa các ngày thực hiện xét nghiệm.
b SD hoặc %CV tối đa và tối thiểu qua 3 kết hợp lô thuốc thử/lô
chất hiệu chuẩn/thiết bị.

a Giá trị nồng độ gây nhiễu của hemoglobin được nêu trong bảng

sử dụng phương pháp Calibration Factor.
Các chất ngoại sinh có khả năng gây nhiễu
Không có ảnh hưởng nhiễu đáng kể (độ nhiễu trong khoảng
± 10%) được quan sát thấy ở những nồng độ sau.

Độ xác thực
Một nghiên cứu được thực hiện để ước tính độ lệch của xét
nghiệm Aspartate Aminotransferase2 so với vật liệu tham chiếu
tiêu chuẩn (ERM-AD457/IFCC).
Phương pháp Hiệu chuẩn (Calibration)
Xét nghiệm được thực hiện sử dụng 3 lô thuốc thử Aspartate
Aminotransferase2, 2 lô chất hiệu chuẩn Consolidated Chemistry
Calibrator và 3 thiết bị. Độ lệch nằm trong khoảng -0.7 đến 3.4%
trên tất cả thiết bị, các lô chất hiệu chuẩn và lô thuốc thử.
Phương pháp Hệ số hiệu chuẩn (Calibration Factor)
Xét nghiệm được thực hiện sử dụng 3 lô thuốc thử Aspartate
Aminotransferase2 và 3 thiết bị. Độ lệch nằm trong khoảng -1.8%
đến 2.0% trên tất cả thiết bị và các lô thuốc thử.

Không có ảnh hưởng nhiễu đáng kể (ảnh hưởng nhiễu trong khoảng ± 10%)
Nồng độ gây nhiễu
Chất có khả năng gây nhiễu
Đơn vị mặc định Đơn vị thay thế
3-methyl-(triazen-1-yl)imidazole-4-carboxamide
0.6 mg/L
3.6 µmol/L
(MTIC)
5-amino-4-imidazolecarboxamide (AIC)
3 mg/L
24 µmol/L
Acetaminophen
160 mg/L
1059 µmol/L
Acetylcysteine
150 mg/L
920 µmol/L
Acetylsalicylic acid
30 mg/L
167 µmol/L
Aminosalicylic acid (p-Aminosalicylic acid)
47 mg/dL
3074 µmol/L
Ampicillin-Na
80 mg/L
215 µmol/L
Ascorbic acid
60 mg/L
341 µmol/L
Biotin
4250 ng/mL
17 µmol/L
Ca-dobesilate
60 mg/L
143 µmol/L
Cefoxitin
6600 mg/L
15 mmol/L
Chlordiazepoxide
1 mg/dL
33 µmol/L
Clothiapine
9 mg/L
26 µmol/L
Cyclosporine
2 mg/L
1.7 µmol/L
Diclofenac
3 mg/dL
101 µmol/L
Doxycycline
20 mg/L
45 µmol/L
Furosemide
2 mg/dL
60 µmol/L
Hydroxocobalamin (Cyanokit)
500 mg/L
372 µmol/L

Giá trị giới hạn dưới của Xét nghiệm
Nghiên cứu được thực hiện theo hướng dẫn từ CLSI EP17-A2.18 Xét
nghiệm sử dụng 3 lô thuốc thử Aspartate Aminotransferase2, mỗi
lô trên 2 thiết bị trong thời gian tối thiểu là 3 ngày. Giá trị tối đa
quan sát được của Limit of Blank (Giới hạn mẫu trắng - LoB), Limit
of Detection (Giới hạn phát hiện - LoD), và Limit of Quantitation
(Giới hạn định lượng - LoQ) được tóm tắt dưới đây.
LoBa
LoDb
LoQc

U/L
2
4
5

μkat/L
0.03
0.07
0.08

a LoB đại diện cho bách phân vị thứ 95 với số lần chạy lặp lại n ≥ 60
mẫu không thông số.
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Không có ảnh hưởng nhiễu đáng kể (ảnh hưởng nhiễu trong khoảng ± 10%)
Nồng độ gây nhiễu
Chất có khả năng gây nhiễu
Đơn vị mặc định Đơn vị thay thế
Ibuprofen
220 mg/L
1067 µmol/L
Levodopa
20 mg/dL
1014 µmol/L
Methyldopa
22 mg/dL
1041 µmol/L
Metronidazole
130 mg/L
759 µmol/L
Nitrofurantoin
0.3 mg/dL
13 µmol/L
Phenylbutazone
330 mg/L
1069 µmol/L
Pindolol
5 mg/L
20 µmol/L
Rifampicin
50 mg/L
61 µmol/L
Sodium Heparin
4 U/mL
N/A
Sulfapyridine
300 mg/L
1203 µmol/L
Sulfasalazine
300 mg/L
753 µmol/L
Suramin
500 mg/L
386 µmol/L
Temozolomide
5 mg/L
26 µmol/L
Theophylline (1,3-dimethylxanthine)
60 mg/L
333 µmol/L

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

N/A = Không áp dụng
Độ nhiễu ngoài ± 10% (dựa trên khoảng tin cậy [CI] 95%) được
quan sát thấy ở nồng độ sau cho các chất dưới đây.

9.

Độ nhiễu ngoài ± 10% (dựa trên khoảng tin cậy [CI] 95%)
Nồng độ gây nhiễu
Chất phân tích
Chất có khả năng
Đơn vị
Đơn vị
Đơn vị
Đơn vị % Độ nhiễu
gây nhiễu
mặc định thay thế mặc định thay thế (CI 95%)
Hydroxocobalamin
1000 mg/L 743 µmol/L 30 U/L 0.50 µkat/L
-12%
(Cyanokit)
(-14%, -11%)
Temozolomide
10 mg/L 52 µmol/L 30 U/L 0.50 µkat/L
12%
(10%, 15%)

10.

Những tác nhân gây nhiễu do thuốc hoặc các chất nội sinh có thể
làm ảnh hưởng các kết quả.21

13.

11.
12.

14.

So sánh phương pháp
Nghiên cứu được thực hiện theo hướng dẫn của CLSI EP09-A322 sử
dụng phương pháp hồi quy Passing-Bablok.

Huyết
thanh

Aspartate Aminotransferase2 trên ARCHITECT c System
so với xét nghiệm AST so sánh khác
Hệ số
n
Đơn vị tương quan Hệ số chặn Độ dốc Khoảng nồng độ
168
U/L
1.00
-1
0.98
9-3910
(μkat/L)
(-0.01)
(0.14-65.18)

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.
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lKý hiệu sử dụng
Ký hiệu theo ISO 15223

Xem kỹ hướng dẫn sử dụng
Nhà sản xuất
Đủ dùng cho
Giới hạn nhiệt độ
Hạn sử dụng
Thiết bị Y khoa chẩn đoán
In Vitro
Số lô
Số danh mục
Số seri
Các ký hiệu khác

Thành phần có Natri Azide.Tiếp
xúc với acid sẽ giải phóng khí rất
độc.
Phân phối ở Hoa Kỳ bởi
Xác định các sản phẩm có thể
dùng chung
Thông tin chỉ dành cho Hoa Kỳ
Sản phẩm của Ireland
Thuốc thử 1
Thuốc thử 2
Chỉ sử dụng bởi hay theo yêu
cầu của lâm sàng (chỉ áp dụng
cho Hoa Kỳ).
Lưu ý về số thập phân:
• Khoảng trắng giữa các con số biểu diễn đơn vị phần ngàn (ví
dụ: 10 000 mẫu - Mười ngàn mẫu).
• Dấu chấm biểu diễn phân cách số nguyên và phân số của số
thập phân (ví dụ: 3.12%).
Dòng thiết bị ARCHITECT c System gồm các thiết bị c4000, c8000,
và c16000.
ARCHITECT và các thương hiệu liên quan là nhãn hiệu thương mại
của Abbott. Các nhãn hiệu khác là tài sản của các chủ sở hữu
tương ứng.
Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000
Abbott Laboratories
Abbott Park, IL 60064 USA

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng: Liên hệ Văn phòng đại diện
Abbott Diagnostics Việt Nam hoặc xem thông tin liên hệ trên
trang www.corelaboratory.abbott
Với khách hàng trong khối Liên minh châu Âu (EU): nếu nhận thấy
có bất cứ sự cố nghiêm trọng nào xảy ra trong quá trình sử dụng
thiết bị, thông tin cho nhà sản xuất và cơ quan quản lý sở tại.
Cập nhật tháng 07 năm 2021.
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