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Cập nhật tháng 03 năm 2018.

09P2920
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.

09P2920

6.1 mL

TÊN
ll

Kháng thể (từ kháng thể đơn dòng chuột) kháng
NGAL phủ trên vi hạt trong dung dịch đệm BIS-TRIS có chất ổn
định protein (từ bò) và chất tẩy. Nồng độ tối thiểu: 0.08% rắn.
Chất bảo quản: ProClin 300.

Bộ thuốc thử Alinity i Urine NGAL

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
ll

Alinity i Urine NGAL là xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang
(CMIA), được sử dụng để định lượng lipocalin trung tính liên hệ
với gelatinase (neutrophil gelatinase-associated lipocalin - NGAL)
trong nước tiểu người trên máy phân tích Alinity i.
Xét nghiệm Alinity i Urine NGAL được sử dụng để định lượng
in vitro NGAL trong mẫu nước tiểu người như một dấu hiệu tổn
thương thận.

Kháng thể (từ kháng thể đơn dòng chuột) kháng
NGAL có đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm MES có chất
ổn định protein (từ bò) và chất tẩy. Nồng độ tối thiểu: 200.0 ng/mL.
Chất bảo quản: ProClin 300.

Cảnh báo và Đề phòng
•
• Dùng cho chẩn đoán In Vitro
Đề phòng An toàn

TÓM TẮT VÀ GIẢI THÍCH XÉT NGHIỆM
ll

Xét nghiệm Alinity i Urine NGAL sử dụng vi hạt được phủ kháng
thể đơn dòng để phát hiện NGAL. Các nghiên cứu đã chứng minh
giá trị NGAL trong nước tiểu là một dấu ấn giúp phát hiện sớm tổn
thương thận cấp (Acute Kidney Injury - AKI) trong nhiều trường
hợp.1-4 NGAL là một trong những protein xuất hiện sớm nhất ở
thận sau khi xảy ra thiếu máu cục bộ thận hoặc ngộ độc thận; các
nghiên cứu đã chứng minh rằng nồng độ NGAL tăng trong nước
tiểu trong vòng 2 giờ sau chấn thương.5 Phát hiện sớm NGAL có
thể được sử dụng để hỗ trợ chẩn đoán AKI và điều trị bệnh nhân.5

THẬN TRỌNG: Sản phẩm này có yêu cầu thao tác với mẫu bệnh
phẩm. Chúng tôi khuyến cáo rằng các sản phẩm chứa những
thành phần có nguồn gốc từ con người 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 hay các nguyên tắc an
toàn sinh học khác nên được sử dụng khi thao tác trên các vật liệu
có hoặc nghi ngờ chứa chất lây nhiễm.6-9

NGUYÊN LÝ SINH HỌC
ll

Các cảnh báo và đề phòng sau áp dụng cho:

Đây là xét nghiệm miễn dịch hai bước để định lượng NGAL trong
mẫu nước tiểu người, sử dụng công nghệ vi hạt hóa phát quang
(CMIA).
Mẫu và dung dịch đệm rửa được kết hợp với nhau tạo thành mẫu
được pha loãng ở tỉ lệ 1:10. Một lượng nhỏ của mẫu đã tiền pha
loãng, dung dịch đệm rửa và vi hạt thuận từ phủ kháng thể kháng
NGAL được kết hợp lại và được ủ. NGAL có trong mẫu gắn với các
vi hạt được phủ kháng thể kháng NGAL. Hỗn hợp hình thành được
rửa. Sau đó, chất kết hợp anti-NGAL có đánh dấu acridinium được
cho vào để tạo hỗn hợp phản ứng và ủ. Thực hiện thêm một quá
trình rửa, sau đó cho dung dịch Pre-Trigger và Trigger vào hỗn hợp
phản ứng.
Kết quả của phản ứng hóa phát quang được tính bằng đơn vị ánh
sáng tương đối (RLU). Tỉ lệ thuận giữa lượng NGAL trong mẫu và
RLU được bộ phận quang học trong hệ thống phát hiện.
Tham khảo thêm thông tin về hệ thống và kỹ thuật xét nghiệm
trong Hướng dẫn vận hành Alinity ci-series, Phần 3.

CẢNH BÁO
H317
H316*
Phòng ngừa
P261
P272
P280

Thành phần Bộ Thuốc thử

Xử lý
P302+P352
P333+P313
P362+P364

Alinity i Urine NGAL Reagent Kit 09P29
Thể tích (mL) trong bảng sau chỉ thị thể tích trên mỗi cartridge
(hộp đựng thuốc thử).

Hủy bỏ
P501

THUỐC THỬ
ll

09P2920

Số test cho mỗi cartridge
Số cartridge cho mỗi bộ thuốc thử
Số test cho mỗi bộ thuốc thử

Thành phần có bis tris hydrochloride* và
methylisothiazolones.
Có thể gây phản ứng dị ứng da.
Gây kích ứng da nhẹ.
Tránh hít sương / hơi / phun.
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.
NẾU TRÊN DA: Rửa với rất nhiều nước.
Nếu da bị tấy hay ngứa: Tham vấn y tế.
Cởi bỏ quần áo nhiễm bẩn và giặt sạch
trước khi sử dụng lại.
Hủy bỏ thành phần / chai đựng theo quy
định của địa phương.

* Không áp dụng khi đã thực hiện theo quy định EU 1272/2008
(CLP) hoặc OSHA Hazard Communication 29CFR 1910.1200 (HCS)
2012.

100
2
200
6.6 mL
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Các cảnh báo và đề phòng sau áp dụng cho:
Đã
mở nắp
CẢNH BÁO
H317
Phòng ngừa
P261
P272
P280
Xử lý
P302+P352
P333+P313
P362+P364

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

Dấu hiệu nhận biết sản phẩm hỏng
Khi xảy ra lỗi hiệu chuẩn hay giá trị mẫu chứng 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 Alinity
ci-series, Phần 10.

QUY TRÌNH VẬN HÀNH THIẾT BỊ
ll

Khi cầm bộ thuốc thử chưa mở nắp, lắc đảo ngược nhẹ bộ
thuốc thử bằng cách xoay đi xoay lại 180 độ, 5 lần với sọc xanh
trên nhãn hướng lên và 5 lần với sọc xanh trên nhãn hướng
xuống. Điều này đảm bảo chất lỏng phủ đều bề mặt của chai
trong cartridge. Trong quá trình vận chuyển thuốc thử, vi hạt
có thể lắng trên màng ngăn thuốc thử.
–– Đánh dấu vào ô vuông trên bộ thuốc thử để xác nhận rằng
đã hoàn thành việc lắc đảo ngược bộ thuốc thử.
• Sau khi lắc trộn, đặt cartridge 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 (cardridge), làm thuốc thử không
được hút đủ và có thể ảnh hưởng đến kết quả.
Tham khảo chi tiết các hướng dẫn về đề phòng an toàn khi sử
dụng thuốc thử trong quá trình vận hành hệ thống trong Hướng
dẫn vận hành Alinity ci-series, Phần 7.

File xét nghiệm Alinity i Urine NGAL phải được cài đặt trên thiết bị
Alinity i trước khi thực hiện xét nghiệm.
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 Alinity
ci-series, Phần 2.
Tham khảo thông tin về in thông số xét nghiệm trong Hướng dẫn
vận hành Alinity ci-series, Phần 5.
Tham khảo mô tả chi tiết về quy trình hệ thống trong Hướng dẫn
vận hành Alinity ci-series.

THU THẬP MẪU VÀ CHUẨN BỊ XÉT NGHIỆM
ll
Loại mẫu

Xét nghiệm này chỉ sử dụng mẫu nước tiểu.
• Hiệu năng xét nghiệm chưa được thẩm định khi sử dụng mẫu
tử thi hoặc các dịch cơ thể khác không phải nước tiểu.
• 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

Bảo quản thuốc thử
Nhiệt độ
bảo quản

Thời gian bảo Các chỉ dẫn thêm về
quản tối đa bảo quản

2 đến 8°C

Đến khi hết Bảo quản ở vị trí
hạn sử dụng thẳng đứng.
Nếu cartridge không
được để thẳng đứng,
lắc đảo ngược nhẹ
cartridge 10 lần và đặt ở
thẳng đứng trong 1 giờ
trước khi sử dụng.
30 ngày

Nhiệt độ
hệ thống

Đến khi hết Bảo quản ở vị trí
hạn sử dụng thẳng đứng.
Nếu cartridge không
được để thẳng đứng
trong quá trình bảo
quản, hủy bỏ cartridge.
Không sử dụng lại các
nắp chai thuốc thử
gốc hay các nắp thay
thế do nguy cơ nhiễm
khuẩn và nguy cơ ảnh
hưởng đến hiệu năng
thuốc thử.

Thuốc thử có thể được bảo quản trong hoặc ngoài hệ thống. Nếu
lấy thuốc thử ra khỏi hệ thống, bảo quản thuốc thử với nắp thay
thế ở phương thẳng đứng ở 2 đến 8°C. Với thuốc thử bảo quản
bên ngoài hệ thống, khuyến cáo nên bảo quản trong khay và hộp
gốc để đảm bảo chai thuốc thử đứng thẳng.
Tham khảo thông tin lấy thuốc thử ra khỏi hệ thống trong Hướng
dẫn vận hành Alinity ci-series, Phần 5.

•

Trên hệ
thống

2 đến 8°C

Tránh hít sương / hơi / phun.
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.

Safety Data Sheets (Tờ thông tin an toàn hóa chất) có thể được tải
về từ trang www.abbottdiagnostics.com hay 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 Alinity
ci-series, Phần 8.
Sử dụng thuốc thử

Chưa
mở nắp

Thời gian bảo Các chỉ dẫn thêm về
quản tối đa bảo quản

Thành phần có methylisothiazolones.
Có thể gây dị ứng da.

NẾU TRÊN DA: Rửa với rất nhiều nước.
Nếu da bị tấy hay ngứa: Tham vấn y tế.
Cởi bỏ quần áo nhiễm bẩn và giặt sạch
trước khi sử dụng lại.

Hủy bỏ
P501

Nhiệt độ
bảo quản

•

•

Không sử dụng:
–– mẫu bị trộn lẫn
–– mẫu thấy rõ bị nhiễm khuẩn
–– mẫu bị nhiễm nấm
Để tránh nhiễm chéo, nên sử dụng pipet dùng một lần hay
pipet có đầu côn.

Chuẩn bị Xét nghiệm
•

•

2

Nên thực hiện xét nghiệm ngay khi lấy mẫu, nếu không,
trong vòng 24 giờ sau khi thu thập, mẫu phải được chuyển
sang ống ly tâm và ly tâm ở ≥ 400 RCF (Lực ly tâm tương
đối) trong thời gian tối thiểu 5 phút.10
Sau đó hút phần dịch trong sang cốc đựng mẫu hay ống tuýp
thứ hai để chạy xét nghiệm và/hoặc để bảo quản mẫu.

•

•

•

Nếu mẫu đã được bảo quản (tham khảo phần Bảo quản mẫu
dưới đây), lắc trộn tất cả các mẫu bằng vortex ở tốc độ thấp
hoặc lắc đảo ngược 10 lần. Kiểm tra quan sát mẫu. Nếu quan
sát thấy mẫu bị phân lớp hay phân tầng, tiếp tục thực hiện
lắc trộn mẫu cho đến khi mẫu được đồng nhất. Ly tâm theo
hướng dẫn ở trên trước khi thực hiện xét nghiệm.
Sử dụng kỹ thuật chuyên môn để chuẩn bị mẫu cho xét
nghiệm theo mô tả trong Hướng dẫn vận hành Alinity
ci-series, Phần 5, như kiểm tra tất cả các cốc đựng mẫu để
tránh bọt khí, giọt nhỏ, và cốc bị nghiêng. Giữ thẳng các
cốc bị nghiêng trước khi xét nghiệm. Loại bỏ bọt khí và
bóp các ống nhỏ giọt bằng que chuyên dụng cho phân
tích trước khi xét nghiệm. Mỗi mẫu dùng một que riêng
để tránh nhiễm chéo. Các giọt mẫu có thể được giảm thiểu
bằng cách chạm đầu pipet lên thành của cốc đựng mẫu khi
phân phối mẫu.

•
•

Quy trình pha loãng mẫu
Mẫu có giá trị NGAL trong nước tiểu lớn hơn 1500.0 ng/mL được
cảnh báo cờ (flag) với mã “>1500.0 ng/mL” và có thể được pha
loãng bằng Quy cách pha loãng tự động.
Mẫu có giá trị NGAL trong nước tiểu lớn hơn 6000.0 ng/mL được
cảnh báo cờ (flag) với mã “>6000.0 ng/mL” và có thể được pha
loãng bằng Quy cách pha loãng tự động.
Quy cách pha loãng tự động
Hệ thống sẽ thực hiện pha loãng mẫu theo tỉ lệ 1:4 và tự động tính
toán nồng độ bằng cách nhân kết quả với hệ số pha loãng.
Tham khảo thông tin về đặt lệnh pha loãng trong Hướng dẫn vận
hành Alinity ci-series, Phần 5.

Bảo quản mẫu
Loại mẫu

Nước tiểu

Nhiệt độ

Thời gian bảo quản tối đa

Nhiệt độ phòng
(22 đến 30°C)

24 giờ

2 đến 8°C

7 ngày

Tham khảo Hướng dẫn sử dụng mẫu chuẩn Alinity i Urine
NGAL và/hoặc mẫu chứng Alinity i Urine NGAL về cách chuẩn
bị và cách sử dụng.
Về quy trình vận hành tổng quát, tham khảo Hướng dẫn vận
hành Alinity ci-series, 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 Alinity ci-series, Phần 9. Thực hiện bảo trì thường xuyên
hơn theo yêu cầu của phòng xét nghiệm.

Hiệu chuẩn

Nếu xét nghiệm được thực hiện trễ hơn 24 giờ ở nhiệt độ phòng
hoặc trễ hơn 7 ngày ở 2-8 °C, mẫu nên được bảo quản đông lạnh ở
-70°C hoặc thấp hơn.
Tránh đông lạnh/rã đông hơn 3 lần.

Tham khảo các hướng dẫn thực hiện mẫu chuẩn trong Hướng dẫn
vận hành Alinity ci-series, Phần 5.
Mỗi mẫu chứng nên được kiểm tra để đánh giá hiệu chuẩn xét
nghiệm.
Khi hiệu chuẩn được chấp nhận và lưu lại, không cần thực hiện
hiệu chuẩn thêm cho tất cả các mẫu sau đó, trừ phi:
• Sử dụng lô thuốc thử mới.
• Kết quả QC hàng ngày để theo dõi và kiểm soát hiệu năng hệ
thống có giá trị nằm ngoài khoảng giới hạn QC theo thống kê,
như mô tả trong phần Quy trình Kiểm soát chất lượng của tờ
hướng dẫn sử dụng.
–– Nếu không có bảng giới hạn QC theo thống kê, thực hiện
hiệu chuẩn thường xuyên không nên quá 30 ngày.
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.

QUY TRÌNH
ll

Nguyên vật liệu được cung cấp
09P29 Alinity i Urine NGAL Reagent Kit

Nguyên vật liệu cần thiết (không cung cấp kèm)
• Alinity i Urine NGAL assay file (tập tin cài đặt cho xét nghiệm)
• 09P2901 Alinity i Urine NGAL Calibrators
• 09P2910 Alinity i Urine NGAL Controls hoặc mẫu chứng khác
• Alinity Trigger Solution
• Alinity Pre-Trigger Solution
• Alinity i-series Concentrated Wash Buffer
Tham khảo thông tin vật liệu yêu cầu cho quy trình vận hành thiết
bị trong Hướng dẫn vận hành Alinity ci-series, Phần 1.
Tham khảo thông tin vật liệu yêu cầu cho quy trình bảo dưỡng
trong Hướng dẫn vận hành Alinity ci-series, Phần 9.

Quy trình Kiểm soát Chất lượng
Theo khuyến cáo, yêu cầu về kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm
Alinity i Urine NGAL là chạy một mẫu ở mỗi mức nồng độ mẫu
chứng sau mỗi 24 giờ sử dụng.
Có thể thực hiện chạy thêm mẫu chứng theo quy định của địa
phương, quốc gia hoặc theo các yêu cầu quy định và chính sách
chất lượng của phòng xét nghiệm.
Để thiết lập giới hạn mẫu chứng theo thống kê, mỗi phòng xét
nghiệm nên thiết lập riêng nồng độ đích và khoảng nồng độ cho
mỗi lô mẫu chứng mới ở mỗi mức nồng độ mẫu chứng sử dụng.
Thực hiện thiết lập bằng cách chạy tối thiểu 20 lần lặp lại trong vài
ngày (3-5 ngày) và sử dụng các kết quả được báo cáo để thiết lập
nồng độ trung bình mong đợi (nồng độ đích) và mức biến thiên
về (khoảng) nồng độ trung bình này. Các nguyên nhân biến thiên
được đưa vào nghiên cứu này để đại diện cho hiệu năng hệ thống:
• Nhiều lần hiệu chuẩn được lưu lại
• Nhiều lô thuốc thử
• Nhiều lô mẫu chuẩn
• Nhiều máy thực hiện (nếu áp dụng)
• Dữ liệu thu thập được ở nhiều thời điểm trong ngày
Tham khảo các hướng dẫn đã ấn bản về thông tin hay khuyến
cáo chung về mẫu chứng, ví dụ như Viện Tiêu chuẩn Lâm sàng và
Phòng xét nghiệm (CLSI) Tài liệu C24-A3 hoặc các hướng dẫn đã
được ấn bản khác để biết các khuyến cáo chung về kiểm soát chất
lượng.11

Quy trình Xét nghiệm
Tham khảo mô tả chi tiết về cách thực hiện xét nghiệm trong
Hướng dẫn vận hành Alinity ci-series, Phần 5.
• Nếu sử dụng ống sơ cấp hay ống chia nhỏ thể tích (aliquot),
tham khảo Hướng dẫn vận hành Alinity ci-series, Phần 4 để
đảm bảo đủ lượng mẫu dùng cho xét nghiệm.
• Để giảm thiểu sự bay hơi, cần kiểm tra để chắc rằng lượng mẫu
trong cốc đủ trước khi chạy xét nghiệm.
• Số lần chạy lặp lại tối đa từ cùng một cốc đựng mẫu: 10
–– Chạy ưu tiên:
◦◦ Thể tích mẫu cho xét nghiệm đầu tiên: 70 µL
◦◦ Thể tích mẫu cho mỗi xét nghiệm thêm từ cùng một cốc
đựng mẫu: 20 µL
–– ≤ 3 giờ trên bộ phận quản lý thuốc thử và mẫu:
◦◦ Thể tích mẫu cho xét nghiệm đầu tiên: 150 µL
◦◦ Thể tích mẫu cho mỗi xét nghiệm thêm từ cùng một cốc
đựng mẫu: 20 µL
–– > 3 giờ trên bộ phận quản lý thuốc thử và mẫu:
◦◦ Thay bằng một mẫu aliquot mới.
3

•

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 Alinity ci-series, Phần 10.
• Khi đổi lô thuốc thử hay lô mẫu chuẩn, xem lại kết quả QC và
tiêu chí chấp nhận kết quả.
Hướng dẫn Kiểm soát chất lượng
Tham khảo "Basic QC Practices" (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.12
Kiểm tra các thông tin về xét nghiệm
Quy trình kiểm tra thông tin xét nghiệm có thể tham khảo trong
Kiểm tra thông tin xét nghiệm trong Hướng dẫn vận hành Alinity
ci-series.

x = ARCHITECT Urine NGAL (ng/mL)
y = Số mẫu (N)

CÁC ĐẶC ĐIỂM HIỆU NĂNG CỤ THỂ
ll

Dữ liệu hiệu năng đại diện được trình bày trong phần này. Các kết
quả ở các phòng xét nghiệm có thể khác nhau.
Máy phân tích Alinity i và hệ thống ARCHITECT i System sử dụng
cùng thuốc thử và các tỉ lệ mẫu/thuốc thử.
Trừ phi có yêu cầu khác, tất cả các nghiên cứu phải được thực hiện
trên Alinity i.

KẾT QUẢ
ll
Tính toán

Xét nghiệm Alinity i Urine NGAL sử dụng phương pháp rút giảm
số liệu cho phù hợp với đường cong Logistic 4 Thông số (gọi tắt là
4PLC, trục Y) để vẽ đường hiệu chuẩn và kết quả.

Độ chính xác

Cờ cảnh báo

Độ chính xác toàn phần
Nghiên cứu được thực hiện theo hướng dẫn từ CLSI EP05-A2.13 Xét
nghiệm được thực hiện sử dụng 1 lô Alinity i Urine NGAL Reagent
Kit, 1 lô Alinity i Urine NGAL Calibrators, 1 lô Alinity i Urine NGAL
Controls và 1 thiết bị. Ba nồng độ mẫu chứng và 5 dàn mẫu nước
tiểu được xét nghiệm lặp lại 2 lần ở 2 thời điểm khác nhau, trong
thời gian 20 ngày.

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 Alinity
ci-series, Phần 5.

Khoảng đo
Khoảng đo được xác định là khoảng giá trị ở đơn vị ng/mL, đạt giới
hạn hiệu năng chấp nhận cho độ tuyến tính, độ không chính xác,
và độ lệch.
Khoảng đo của xét nghiệm Alinity i Urine NGAL là 10.0 đến
1500.0 ng/mL.

Mẫu
Mẫu chứng
nồng độ thấp
Mẫu chứng nồng
độ trung bình
Mẫu chứng
nồng độ cao
Dàn mẫu 1
Dàn mẫu 2
Dàn mẫu 3
Dàn mẫu 4
Dàn mẫu 5

HẠN CHẾ CỦA QUY TRÌNH
ll
•
•
•

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.
Nếu kết quả xét nghiệm NGAL không tương thích với các dấu
hiệu lâm sàng, cần làm thêm xét nghiệm để khẳng định kết quả.
Tham khảo phần THU THẬP MẪU VÀ CHUẨN BỊ XÉT NGHIỆM
trong tờ hướng dẫn này để biết các giới hạn của mẫu.

GIÁ TRỊ MONG ĐỢI
ll

Nghiên cứu này được thực hiện trên ARCHITECT i System.
Dữ liệu hiệu năng đại diện được trình bày trong phần này. Các kết
quả ở các phòng xét nghiệm có thể khác dữ liệu này.
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 giá trị mong đợi cho xét nghiệm ARCHITECT Urine NGAL
được xác định bằng cách kiểm tra 196 mẫu hiến không phải bệnh
nội trú, có giá trị creatinine trong máu từ 0.7 và 1.5 mg/dL và tỉ lệ
protein/creatinine trong nước tiểu nhỏ hơn hoặc bằng 200 mg/g.
Khoảng giá trị mong đợi được xác định nhỏ hơn hoặc bằng
131.7 ng/mL (bách phân vị thứ 95). Kết quả được tóm tắt trong đồ
thị sau.

Độ chính xác trong từng
Trong phòng xét
lần chạy (Độ tái lặp) nghiệm (Toàn phần)a
SD
%CV
SD
%CV
0.49
2.5
0.53
2.8

n
120

Trung bình
(ng/mL)
19.4

120

191.8

3.00

1.6

3.65

1.9

120

1209.9

16.65

1.4

18.98

1.6

120
120
120
119
120

11.9
23.5
171.7
287.5
1446.1

0.35
0.49
3.03
4.39
21.67

2.9
2.1
1.8
1.5
1.5

0.75
0.77
3.64
5.15
23.30

6.3
3.3
2.1
1.8
1.6

a Gồm biến thiên trong một lần thực hiện, giữa các lần thực hiện

xét nghiệm và giữa các ngày thực hiện xét nghiệm.

Giới hạn phát hiện dưới của xét nghiệm
Nghiên cứu được thực hiện theo hướng dẫn từ CLSI EP17-A2.14 Xét
nghiệm được thực hiện sử dụng 3 lô của Bộ thuốc thử Alinity i Urine
NGAL Reagent Kit, mỗi lô trên 2 thiết bị trong thời gian tối thiểu 3
ngày. Giá trị 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. Dữ liệu đại diện này
hỗ trợ giá trị giới hạn dưới của khoảng đo.
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LoBa
LoDb
LoQc,d

Ảnh hưởng nhiễu từ kháng sinh
Các kháng sinh có khả năng gây ảnh hưởng nhiễu được đánh giá
để xác định xem nồng độ NGAL có bị ảnh hưởng khi sử dụng xét
nghiệm ARCHITECT Urine NGAL. Hai nồng độ mẫu NGAL (một
mẫu có nồng độ trong khoảng nồng độ mong đợi và một mẫu có
nồng độ nằm trên mức nồng độ mong đợi) [Tham khảo CÁC GIÁ
TRỊ MONG ĐỢI]) được sử dụng trong nghiên cứu độ nhiễu. Mỗi
nồng độ được thêm vào từng kháng sinh trong bảng sau, gọi là
mẫu được thêm chất phản ứng. Các mẫu này được xét nghiệm, và
nồng độ NGAL được so sánh với nồng độ NGAL trong mẫu không
thêm chất phản ứng (mẫu đối chứng). Dữ liệu được tóm tắt trong
bảng sau.

ng/mL
0.3
0.5
3.0

a LoB đại diện cho bách phân vị thứ 95 với số lần chạy lặp lại n ≥ 60

mẫu không thông số.
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 cho
phép tối đa ở CV 20%.
d Giá trị đại diện cho LoQ quan sát được trên ARCHITECT System.
LoQ quan sát được trên thiết bị Alinity i tương tự như LoQ này.

Kháng sinh có khả
năng gây nhiễu
Amikacin
Amphotericin B
Cefdinir
Cefuroxime
Cephradine
Ciprofloxacin
Gentamicin
Kanamycin A
Kanamycin B
Penicillin G
Rifampin
Spectinomycin
Tobramycin
Vancomycin

Độ tuyến tính
Nghiên cứu được thực hiện theo hướng dẫn từ CLSI EP06-A.15
Xét nghiệm này tuyến tính trong khoảng đo từ 10.0 đến
1500.0 ng/mL.

Độ đặc hiệu phân tích
Nghiên cứu này được thực hiện trên ARCHITECT i System.
Mẫu nước tiểu từ các cá thể có các tình trạng lâm sàng khác được
đánh giá sự hiện diện của NGAL, sử dụng xét nghiệm ARCHITECT
Urine NGAL. Dữ liệu được tóm tắt trong bảng sau.
Nồng độ ARCHITECT Urine NGAL ở cá thể có các tình trạng bệnh khác
Khoảng nồng độ
Loạia
n
(ng/mL)
Anti-Cytomegalovirus (anti-CMV dương tính)
10
0.3 - 44.0
Epstein-Barr Virus (anti-EBV dương tính)
10
4.7 - 61.9
Hepatitis A Virus (anti-HAV dương tính)
10
3.4 - 57.9
Herpes Simplex Virus (anti-HSV dương tính)
10
5.8 - 43.5
Đa u tủy
3
0.7 - 47.0
Rubella Virus (anti-Rubella dương tính)
10
2.2 - 64.1

% Sai biệt
Nồng độ gây Trong khoảng nồng độ Trên khoảng nồng độ
nhiễu
mong đợi
mong đợi
15 mg/dL
-1.9
-0.5
5.8 μg/mL
-1.1
-0.6
100 μg/mL
-2.8
-1.7
100 μg/mL
-1.5
0.1
100 μg/mL
-2.9
-2.1
7.4 μg/mL
0.3
0.2
12 mg/dL
-0.5
-0.6
6 mg/dL
0.1
-0.5
6 mg/dL
-0.3
1.1
100 μg/mL
-0.8
-0.8
5 mg/dL
-1.5
-2.0
100 μg/mL
-1.7
-0.1
2 mg/dL
-1.7
-0.0
6 mg/dL
2.3
0.1

Chất có khả năng gây phản ứng chéo
Chất có khả năng gây phản ứng chéo được đánh giá để xác định
xem nồng độ NGAL có bị ảnh hưởng khi sử dụng xét nghiệm
ARCHITECT Urine NGAL. Hai nồng độ mẫu NGAL (một mẫu có
nồng độ trong khoảng nồng độ mong đợi và một mẫu có nồng độ
nằm trên mức nồng độ mong đợi) [Tham khảo CÁC GIÁ TRỊ MONG
ĐỢI]) được sử dụng trong nghiên cứu độ nhiễu. Mỗi nồng độ được
thêm vào từng chất gây phản ứng chéo nêu trong bảng sau, gọi là
mẫu được thêm chất phản ứng. Các mẫu này được xét nghiệm, và
nồng độ NGAL được so sánh với nồng độ NGAL trong mẫu không
thêm chất phản ứng (mẫu đối chứng). Dữ liệu được tóm tắt trong
bảng sau.

a Mẫu nước tiểu ở bệnh nhân bị nhiễm trùng đường tiểu có thể

làm tăng nồng độ NGAL.

Độ nhiễu
Những nghiên cứu được thực hiện trên ARCHITECT i System.
Các chất nội sinh có khả năng gây nhiễu
Các chất nội sinh có khả năng gây nhiễu được đánh giá để xác
định xem nồng độ NGAL có bị ảnh hưởng khi sử dụng xét nghiệm
ARCHITECT Urine NGAL. Hai mức nồng độ mẫu NGAL (một mẫu
có nồng độ trong khoảng nồng độ mong đợi và một mẫu có nồng
độ nằm trên mức nồng độ mong đợi) [Tham khảo CÁC GIÁ TRỊ
MONG ĐỢI]) được sử dụng trong nghiên cứu độ nhiễu. Mỗi nồng
độ được thêm vào từng chất nội sinh nêu trong bảng sau, gọi là
mẫu được thêm chất phản ứng. Các mẫu này được xét nghiệm, và
nồng độ NGAL được so sánh với nồng độ NGAL trong mẫu không
thêm chất phản ứng (mẫu đối chứng). Dữ liệu được tóm tắt trong
bảng sau.

Chất có nguy cơ phản ứng
chéo
Acid Glycoprotein
Alpha-1-microglobulin
Hepatocyte Growth Factor
Matrix Metalloprotease 2
Matrix Metalloprotease 8
Matrix Metalloprotease 9

% Sai biệt
Các chất nội sinh có
Trong khoảng nồng Trên khoảng nồng
khả năng gây nhiễu Nồng độ gây nhiễu
độ mong đợi
độ mong đợi
Acetone
100 mg/dL
-3.5
-0.3
Ascorbic Acid
1 g/dL
-0.6
0.0
Bicarbonate
35 mmol/L
-1.5
-0.6
Bilirubin
2.0 mg/dL
0.5
-1.5
Creatinine
1000 mg/dL
1.3
0.2
Ethanol
200 mg/dL
-1.6
-1.4
Glucose
1 g/dL
-0.7
-0.2
Hemoglobin
100 mg/L
1.4
0.4
Protein
1 g/dL
2.8
0.9
Riboflavin
7.5 mg/dL
1.9
-0.1
Sodium Chloride
6 g/dL
1.6
1.6
Urea
12 g/dL
-0.4
1.2

Nồng độ gây
nhiễu
100 μg/mL
100 μg/mL
100 ng/mL
1000 ng/mL
200 ng/mL
1500 ng/mL

% Sự khác biệt
Trong khoảng Trên khoảng nồng
nồng độ mong đợi độ mong đợi
0.7
-0.3
0.6
0.5
-2.2
-1.1
-1.1
-1.9
-1.0
-1.1
-2.5
-0.3

Các tình trạng gây ảnh hưởng nhiễu
Các tình trạng gây ảnh hưởng nhiễu được đánh giá để xác định xem
nồng độ NGAL có bị ảnh hưởng khi sử dụng xét nghiệm ARCHITECT
Urine NGAL. Hai nồng độ mẫu NGAL (một nồng độ nằm trong
khoảng nồng độ mong đợi và một nồng độ nằm trên mức nồng
độ mong đợi) [Tham khảo CÁC GIÁ TRỊ MONG ĐỢI]) được sử dụng
trong nghiên cứu độ nhiễu. Mỗi nồng độ mẫu được thêm vào dung
dịch có tính acid hoặc tính kiềm, gọi là mẫu được thêm chất phản
ứng. Các mẫu này được xét nghiệm, và nồng độ NGAL được so sánh
với nồng độ NGAL trong mẫu không thêm chất phản ứng (mẫu đối
chứng). Dữ liệu được tóm tắt trong bảng sau.
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Ký hiệu sử dụng
ll

% Sai biệt
Các tình trạng có
Trong khoảng nồng Trên khoảng nồng
khả năng gây nhiễu Nồng độ gây nhiễu
độ mong đợi
độ mong đợi
pH Thấp
4.5
-6.1
-3.8
pH Cao
10.0
2.8
-2.6

Xem kỹ hướng dẫn sử dụng
Nhà sản xuất

So sánh phương pháp

Đủ dùng cho

Nghiên cứu được thực hiện theo hướng dẫn của CLSI EP09-A3 sử
dụng phương pháp hồi quy Passing-Bablok.16

Giới hạn nhiệt độ

Alinity i Urine Nước
tiểu
NGAL so với
ARCHITECT
Urine NGAL

Hệ số
Đơn vị n tương quan
ng/mL 147
1.00

Hệ số
chặn
0.85

Khoảng
Độ dốc nồng độ
1.03 17.7 - 1317.1

Hạn sử dụng
Chất kết hợp
Đã thực hiện lắc đảo ngược
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12.
13.

14.

15.

16.
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In Vitro
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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%).
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