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NGUYÊN LÝ CỦA QUY TRÌNH
ll

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.

Các phương pháp truyền thống đo lượng bilirubin được dựa trên
sự phản ứng của bilirubin với thuốc thử diazo để hình thành hợp
chất azobilirubin có màu. Phản ứng diazo này có thể được thúc
đẩy khi thêm vào các hóa chất khác nhau. Ví dụ, Malloy-Evelyin3
sử dụng methanol, Jendrassik‑Gróf4 sử dụng caffeine, và WaltersGerarde5 sử dụng dimethyl sulfoxide (DMSO). Những thay đổi về
phương pháp này bao gồm việc thêm vào các chất có hoạt tính bề
mặt có vai trò như chất hòa tan.6
Bilirubin toàn phần (kết hợp và không kết hợp) bắt cặp với thuốc
thử diazo khi có chất có hoạt tính bề mặt để hình thành azobilirubin.
Phản ứng diazo sẽ tăng lên khi có thêm chất có hoạt tính bề mặt
như là một chất hòa tan. Sự tăng khả năng hấp thu ở mức 548nm do
azobilirubin tỉ lệ thuận với nồng độ bilirubin toàn phần.
Phương pháp: Muối Diazonium
Tham khảo thêm thông tin về hệ thống và kỹ thuật xét nghiệm
trong Hướng dẫn vận hành Alinity ci-series, Phần 3.

TÊN
ll

Alinity c Total Bilirubin Reagent Kit (còn gọi là Bili Total)

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
ll

Xét nghiệm Alinity c Total Bilirubin được sử dụng để định lượng
bilirubin toàn phần trong huyết thanh hoặc huyết tương của
người trưởng thành và trẻ sơ sinh trên Alinity c.

TÓM TẮT VÀ GIẢI THÍCH XÉT NGHIỆM
ll

Các tế bào hồng cầu vào giai đoạn cuối của vòng đời sẽ bị vỡ trong
hệ thống lưới nội mô, chủ yếu ở lá lách. Khi đó, heme được chuyển
thành bilirubin khi iron bị loại bỏ. Quá trình này chiếm khoảng
80% trong tổng lượng 500 µmol (292 mg) bilirubin hình thành
mỗi ngày. Các nguồn bilirubin khác được tạo ra do sự phân hủy
myoglobin và cytochromes và sự dị hóa của các tế bào hồng cầu
chưa trưởng thành trong tủy xương.
Bilirubin được hình thành sẽ được vận chuyển đến gan để liên kết
với albumin. Phần mảnh bilirubin này được gọi là bilirubin gián
tiếp hoặc bilirubin không liên hợp. Tại gan, bilirubin được Iiên kết
với acid glucuronic (mono- và diglucuronides) nhờ enzyme uridyl
diphosphate glucuronyl transferase để hình thành bilirubin liên
hợp. Bilirubin liên hợp hay bilirubin trực tiếp được bài tiết qua hệ
thống mật vào ruột, tại đây bilirubin được chuyển hóa bởi các vi
khuẩn thành nhóm các chất được biết đến như stercobilinogen.
Việc thải trừ gần như hoàn toàn và nồng độ huyết thanh thường
không đáng kể.
Bilirubin toàn phần là bao gồm phần không gắn kết và có gắn kết.
Bilirubin toàn phần tăng cao ở gan, xơ gan, rối loạn tan máu, thiếu
hụt enzyme di truyền và các tình trạng gây tắc nghẽn ở gan.
Định lượng bilirubin ở trẻ sơ sinh được sử dụng để kiểm soát các
bệnh gây ra bệnh vàng da ở trẻ mới sinh, chủ yếu là bệnh loạn
nguyên hồng cầu sơ sinh (còn gọi là bệnh tan máu sơ sinh hay
HDN). HDN gây ra do sự bất đồng nhóm máu RhD với mẹ, các
kháng thể liên quan tới các phân nhóm của nhóm máu và sự
không tương hợp nhóm máu ABO.1
Trẻ sơ sinh đủ tháng trung bình có nồng độ bilirubin huyết thanh
ở mức cao nhất từ 5 - 6 mg/dL (86 - 103 µmol/L). Vàng da sinh lý
được ghi nhận ở nồng độ trong huyết thanh từ 7 đến 17 mg/dL
(120 đến 291 µmol/L). Nồng độ bilirubin huyết thanh lớn hơn
17 mg/dL có thể là bệnh lý. Mối quan ngại lớn nhất là bệnh não do
bilirubin hay bệnh vàng da nhân. Thuật ngữ “vàng da nhân” được
giới thiệu vào đầu thập niên 90, ý nói đến sự nhuộm vàng của hạch
nền được quan sát ở trẻ nhỏ bị tử vong do bệnh vàng da nặng.2
Các nguyên nhân khác của bệnh vàng da sơ sinh là bệnh tụ máu/
bệnh xuất huyết, suy giáp, hội chứng Crigler-Najjar, bệnh vàng da
tắc mật, chứng galactoza huyết, nhiễm trùng máu, bệnh giang
mai, nhiễm Toxoplasma, nhiễm cytomegalovirus, nhiễm rubella,
thiếu hụt glucose-6-phosphate dehydrogenase (G-6-PDH), thiếu
hụt pyruvate kinase, và chứng hồng cầu hình tròn.1, 2

THUỐC THỬ
ll

Thành phần Bộ Thuốc thử
Alinity c Total Bilirubin Reagent Kit 04V51
LƯU Ý: Một vài quy cách đóng gói không lưu hành ở tất cả các
nước. Vui lòng liên hệ nhà phân phối của Abbott Việt Nam.
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

04V5121

04V5131

275
10
2750
52.9 mL

360
10
3600
68.1 mL

16.8 mL

21.0 mL

Hoạt chất: Chất có hoạt tính bề mặt (4.53%), HCl (9.33 g/L).
Hoạt chất: 2,4-dichloroaniline (0.81 g/L), HCl (5.563 g/L),
Sodium nitrite (0.345 g/L), Chất có hoạt tính bề mặt (1.96%).

Cảnh báo và Đề phòng
•
•
•

Dùng cho chẩn đoán In Vitro

Đề phòng An toàn
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 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 nên được sử dụng khi thao tác trên
các vật liệu có hoặc nghi ngờ có chứa tác nhân lây nhiễm.7-10

1

P303+P361 +P353

Các cảnh báo và đề phòng sau áp dụng cho:

P310
NGUY HIỂM

H360
H314
H290
H401*
H411
Phòng ngừa
P201
P234
P260
P264
P280
P273
Xử lý
P308+P313
P301+P330
+P331
P305+P351
+P338
P303+P361
+P353
P310
P390
Hủy bỏ
P501

Thành phần có chứa sodium borohydride,
hydrochloric acid, polyoxyethylene lauryl ether,
và polyethylene glycol octylphenyl ether.
Có thể gây tổn hại đến khả năng sinh sản hay
thai nhi.
Gây bỏng da nặng hay hỏng mắt nặng.
Có thể ăn mòn kim loại.
Gây độc cho đời sống thủy sinh vật.
Gây độc đối với thủy sinh vật do có ảnh hưởng
lâu dài.

P390
Hủy bỏ
P501

•
•

Thuốc thử được vận chuyển trên đá ướt.
Ngay khi nhận được, đặt cartridges thuốc thử ở vị trí thẳng
đứng trong 8 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 8
giờ trước khi sử dụng để các bóng khí (nếu có) tự vỡ ra.
• Không đảo ngược các hộp đựng thuốc thử trước khi sử dụng.
• 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 (cartridge), 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
Alinity ci-series, Phần 7.

NẾU bị phơi nhiễm hoặc có tiếp xúc: Tham vấn
y tế.
NẾU NUỐT PHẢI: Súc miệng. KHÔNG gây nôn
mửa.
NẾU Ở MẮT: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài
phút. Tháo kính sát tròng, nếu có và dễ lấy. Tiếp
tục rửa.
NẾU TRÊN DA (hay tóc): Lập tức cởi bỏ ngay lập
tức quần áo bị nhiễm. Rửa sạch với nước / tắm.
Liên hệ TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC hay tham vấn
y tế.
Thấm hút lượng đổ ra để tránh vật liệu bị hủy.

Bảo quản thuốc thử

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

Chưa
mở nắp
Trên hệ
thống
Đã mở nắp

* Không áp dụng khi thực hiện theo quy định EC 1272/2008 (CLP)
hoặc OSHA Hazard Communication 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012.
Các cảnh báo và đề phòng sau áp dụng cho:

H314
H290
Phòng ngừa
P234
P260
P264
P280
Xử lý
P301+P330 +P331
P305+P351 +P338

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

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 Alinity
ci-series, Phần 8.
Sử dụng thuốc thử

Xem các hướng dẫn đặc biệt trước khi sử dụng.
Chỉ giữ trong chai gốc.
Không được hít sương / hơi / phun.
Rửa tay kỹ sau khi thao tác.
Mang găng tay bảo vệ/ mặc đồ bảo hộ / mang
kính bảo hộ.
Tránh thải ra môi trường.

NGUY HIỂM

NẾU TRÊN DA (hay tóc): Lập tức cởi bỏ
ngay lập tức quần áo bị nhiễm. Rửa sạch
với nước / tắm.
Liên hệ TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC hay
tham vấn bác sĩ.
Thấm hút lượng đổ ra để tránh vật liệu
bị hủy.

Thành phần có chứa hydrochloric acid và
polyoxyethylene lauryl ether.
Gây bỏng da nặng hay hỏng mắt nặng.
Có thể ăn mòn kim loại.
Chỉ giữ trong chai gốc.
Không được hít sương / hơi / phun.
Rửa tay kỹ sau khi thao tác.
Mang găng tay bảo vệ/ mặc đồ bảo hộ /
mang kính bảo hộ.

Nhiệt độ
bảo quản

Thời gian bảo
quản tối đa

Các chỉ dẫn thêm về
bảo quản

2 đến 8°C

Đến khi hết
hạn sử dụng
21 ngày

Bảo quản ở vị trí thẳng
đứng.

Đến khi hết
hạn sử dụng

Bảo quản ở vị trí thẳng
đứng.
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.

Nhiệt độ
hệ thống
2 đến 8°C

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 vị trí 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.

NẾU NUỐT PHẢI: Súc miệng. KHÔNG gây
nôn mửa.
NẾU Ở MẮT: Rửa cẩn thận bằng nước
trong vài phút. Tháo kính sát tròng, nếu
có và dễ lấy. Tiếp tục rửa.
2

Dấu hiệu nhận biết sản phẩm 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 Alinity
ci-series, Phần 10.

Loại ống
Ống huyết tương Sodium
Heparin (không có gel)

•

File xét nghiệm Alinity c Total Bilirubin phải được cài đặt trên thiết
bị Alinity c trước khi thực hiện xét nghiệm.
File xét nghiệm Alinity c Total Bilirubin còn được gọi là Bili Total.
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.

•
•

Đơn vị kết quả thay thế

μmol/L

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.

THU THẬP MẪU VÀ CHUẨN BỊ XÉT NGHIỆM
ll
Loại Mẫu

Bảo quản 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, và chất chống
đông khác chưa được kiểm tra cho sử dụng với xét nghiệm này.
Loại mẫu

Cóng thu thập mẫu

Lưu ý đặc biệt

Huyết thanh

Ống huyết thanh (có
hoặc không có gel chắn)
Ống lấy mẫu
Các chất chống đông
được sử dụng:
Lithium heparin (có
hoặc không có gel chắn)
Sodium heparin
EDTA

Bảo quản tránh ánh
sáng.11
Bảo quản tránh ánh
sáng.11
Khuyến cáo không nên
sử dụng các loại ống
có thành phần sodium
fluoride/potassium
oxalate do chất chống
đông này có khả năng
làm tán huyết.

Huyết tương

Loại mẫu

Huyết thanh/
Huyết tương

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.
Phân tích dữ liệu so sánh theo chất nền
Nghiên cứu này được thực hiện trên ARCHITECT c System.
Chất nền huyết thanh so với huyết tương được so sánh sử dụng
phân tích Hồi quy tuyến tính bình phương tối thiểu cho ống huyết
thanh thủy tinh (trục x) so với các loại ống khác (trục y).

Loại ống
Ống tách huyết thanh (STT)
Ống huyết tương K2 EDTA
(không có gel)
Ống huyết tương Lithium
Heparin (không có gel)
Ống huyết tương Lithium
Heparin (ống tách huyết
tương–PST) có gel

Độ dốc
1.00
1.07

Hệ số
chặn
(mg/dL)
-0.01
-0.15

Hệ số
chặn
(μmol/L)
-0.17
-2.57

0.9998

1.00

-0.01

-0.17

0.9999

1.00

0.00

0.00

N
30
30
30
30

Nhiệt độ

Thời gian bảo quản tối đa

20 đến 25°C

1 ngày12

2 đến 8°C

7 ngày12, 13

-20°C

6 tháng12, 14

-80°C

6 tháng14

Mẫu nên được để tránh ánh sáng vì bilirubin nhạy cảm với sự thay
đổi về ánh sáng.11
Tránh đông lạnh / rã đông nhiều lần.
Guder và cộng sự gợi ý bảo quản mẫu đông lạnh ở nhiệt độ -20°C
trong thời gian không lâu hơn thời gian bảo quản nêu trên.12
Mỗi phòng xét nghiệm có thể thiết lập khoảng nhiệt độ quanh
-20°C và/hoặc -80°C theo đặc điểm của tủ đông hay (các) 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.

•

Hệ số
tương quan
0.9999
0.9995

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 có kết quả xác thực, các mẫu huyết tương không nên có
tiểu cầu và các hạt chất khác. Đảm bảo ly tâm đúng cách để
loại bỏ tiểu cầu.
Để tránh nhiễm chéo, nên sử dụng pipet dùng một lần hay
pipet có đầu côn.

•

Chỉnh thông số xét nghiệm "Đơn vị kết quả" để chọn đơn vị thay
thế khác.
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)
17.1

Hệ số
chặn
(μmol/L)
-0.17

Chuẩn bị Xét nghiệm

Đơn vị thay thế

mg/dL

Độ dốc
0.99

Hệ số
chặn
(mg/dL)
-0.01

Tình trạng mẫu

QUY TRÌNH VẬN HÀNH THIẾT BỊ
ll

Đơn vị mặc định Hệ số chuyển đổi

N
30

Hệ số
tương quan
0.9999

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.
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QUY TRÌNH
ll

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.

Nguyên vật liệu được cung cấp
04V51 Alinity c Total Bilirubin Reagent Kit

Quy trình kiểm soát chất lượng

Nguyên vật liệu cần nhưng không cung cấp kèm

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.
• Thực hiện chạy hai mức nồng độ vật liệu kiểm soát (bình
thường và bất thường) mỗi 24 giờ.
• 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 chất hiệu chuẩn, xem lại kết quả QC
và tiêu chí chấp nhận kết quả.
Các vật liệu kiểm soát của nhà cung cấp khác nên được sử dụng
theo hướng dẫn và khuyến cáo của nhà sản xuất vật liệu kiểm
soát. Khoảng giá trị nêu trong hướng dẫn sử dụng kèm theo vật
liệu kiểm soát chỉ mang tính hướng dẫn.
Với bất cứ vật liệu kiểm soát nào được dùng trong phòng xét nghiệm
nên đảm bảo chất nền của vật liệu kiểm soát 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 "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.15
Kiểm tra các thông tin về xét nghiệm
Quy cách 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.

• File xét nghiệm Alinity c Total Bilirubin Bili Total
• 08P6101 Alinity c Bilirubin Calibrator Kit
• Các vật liệu kiểm soát của nhà cung cấp khác chứa bilirubin
• Nước muối (NaCl 0.85% đến 0.90%) để pha loãng mẫu
Tham khảo thông tin về vật liệu cần cho quy trình vận hành thiết
bị trong Hướng dẫn vận hành Alinity ci-series, Phần 1.
Tham khảo thông tin về vật liệu cần cho quy trình bảo dưỡng
trong Hướng dẫn vận hành Alinity ci-series, Phần 9.

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 đựng mẫu chiết (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.
• Yêu cầu thể tích tối thiểu:
–– Thể tích mẫu cho một xét nghiệm: 2.6 µL.
LƯU Ý: Lượng này không gồm thể tích chết cộng với thể
tích hút quá. Về yêu cầu tổng thể tích mẫu, tham khảo
Hướng dẫn vận hành Alinity ci-series, Phần 4.
• Tham khảo Hướng dẫn sử dụng Bộ chất hiệu chuẩn Alinity c
Bilirubin và/hoặc vật liệu kiểm soát của nhà cung cấp khác 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
trì 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.

KẾT QUẢ
ll
Tính toán

Quy trình pha loãng mẫu

Xét nghiệm Alinity c Total Bilirubin sử dụng phương pháp rút giảm
số liệu tuyến tính để tạo đường hiệu chuẩn và kết quả.
Để biết thông tin về đơn vị kết quả thay thế, tham khảo QUY
TRÌNH VẬN HÀNH THIẾT BỊ, Đơn vị kết quả thay thế của tài liệu này.

Mẫu có giá trị bilirubin toàn phần lớn hơn 25.0 mg/dL
(427.5 μmol/L) sẽ được cảnh báo cờ với mã "> 25.0 mg/dL"
("> 427.5 μmol/L") và có thể được pha loãng bằng Quy cách pha
loãng tự động hoặc Quy trình pha loãng bằng tay.
Quy cách pha loãng tự động
Hệ thống sẽ thực hiện pha loãng mẫu theo tỉ lệ 1:5 hoặc 1:10 và tự
động tính toán nồng độ bằng cách nhân kết quả với hệ số pha loãng.
Quy trình pha loãng bằng tay
Pha loãng mẫu bằng nước muối (NaCL 0.85% đến 0.90%).
Người vận hành phải nhập hệ số pha loãng vào màn hình đặt lệnh
(Create Order) Mẫu bệnh phẩm (Specimens) hay Vật liệu kiểm soát
(Control). Hệ thống sẽ sử dụng hệ số pha loãng này để tự động
tính nồng độ mẫu và báo cáo kết quả.
Nếu người vận hành không nhập hệ số pha loãng, phải nhân kết
quả cho hệ số pha loãng tương ứng trước khi báo cáo kết quả xét
nghiệm.Nếu kết quả của mẫu đã pha loãng nhỏ hơn giá trị dưới
của khoảng đo là 0.1 mg/dL (1.71 µmol/L), không báo cáo kết quả.
Chạy lại sử dụng tỷ lệ pha loãng phù hợp.
Tham khảo thông tin về đặt lệnh pha loãng trong Hướng dẫn vận
hành Alinity ci-series, Phần 5.

Cờ cảnh báo
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 mg/dL
(μmol/L) đáp ứng giới hạn hiệu năng chấp nhận cho độ không
chính xác, độ lệch và tuyến tính.
Khoảng đo của xét nghiệm Alinity c Total Bilirubin là từ 0.1 đến
25.0 mg/dL (1.71 đến 427.5 μmol/L).

HẠN CHẾ CỦA QUY TRÌNH
ll

Bên cạnh đó, đối với những bệnh nhân đang trong quá trình điều
trị có sử dụng chất nhuộm indocyanine (ICG), khuyến cáo nên lấy
mẫu sau khi ICG đã bị loại thải ra khỏi cơ thể. Xem phần Độ nhiễu
để biết thêm thông tin.16, 17
Khi mẫu có nồng độ bilirubin thấp, hoặc mẫu có bilirubin liên hợp
chiếm ưu thế, thì xét nghiệm Bilirubin trực tiếp có thể cho kết quả
lớn hơn kết quả sử dụng xét nghiệm Bilirubin toàn phần. Trong
những trường hợp này, sử dụng kết quả Bilirubin toàn phần cho cả
xét nghiệm Bilirubin toàn phần và Bilirubin trực tiếp.
Tham khảo phần THU THẬP MẪU VÀ CHUẨN BỊ PHÂN TÍCH và CÁC
ĐẶC ĐIỂM HIỆU NĂNG CỤ THỂ của tờ hướng dẫn sử dụng.

Hiệu chuẩn
Tham khảo các hướng dẫn thực hiện hiệu chuẩn trong Hướng dẫn
vận hành Alinity ci-series, Phần 5.
Hiệu chuẩn ổn định trong khoảng 14 ngày (336 giờ), nhưng cần
hiệu chuẩn lại mỗi khi thay đổi lô thuốc thử. Kiểm tra hiệu chuẩn
ở ít nhất hai mức nồng độ vật liệu kiểm soát theo yêu cầu về kiểm
soát chất lượng của phòng xét nghiệm. Nếu kết quả vật liệu kiểm
soát nằm ngoài khoảng chấp nhận, nên thực hiện lại hiệu chuẩn.

4

GIÁ TRỊ MONG ĐỢI
ll

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 tham chiếu
Huyết thanh/Huyết tương
Khoảng nồng độ
(mg/dL)
0.2 đến 1.2

Người trưởng thành18

Mẫu
Vật liệu kiểm soát mức 1
Vật liệu kiểm soát mức 2
Vật liệu kiểm soát mức 3
Dàn mẫu

Khoảng nồng độ
(µmol/L)
3.4 đến 20.5

Trẻ sinh non (huyết thanh)20
< 24 giờ
< 48 giờ
3 đến 5 ngày
7 ngày
Trẻ sinh đủ tháng (huyết thanh)20
< 24 giờ
< 48 giờ
3 đến 5 ngày
7 ngày

Khoảng nồng độ
(µmol/L)

< 8.0
< 12.0
< 15.0
< 15.0

< 136.8
< 205.2
< 256.5
< 256.5

< 6.0
< 10.0
< 12.0
< 10.0

< 102.6
< 171.0
< 205.2
< 171.0

Giá trị giới hạn dưới của xét nghiệm
Nghiên cứu được thực hiện theo hướng dẫn từ CLSI EP17-A2.23 Xét
nghiệm sử dụng 3 lô Alinity c Total Bilirubin Reagent Kit, mỗi lô
trên 2 thiết bị trong thời gian tối thiểu là 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.
LoBa
LoDb
LoQc,d

mẫu không không có chất phân tích.

xác suất 95% số lần chạy lặp lại n ≥ 60 mẫu có chất phân tích ở
nồng độ thấp.
c LoQ được xác định ở nồng độ thấp nhất có độ chính xác tối đa
cho phép %CV là 20.
d Giá trị đại diện cho LoQ quan sát được trên ARCHITECT System.
LoQ quan sát được trên thiết bị Alinity c tương tự như LoQ này.

Độ tuyến tính
Nghiên cứu được thực hiện theo hướng dẫn từ CLSI EP06-A.24
Xét nghiệm này tuyến tính trong khoảng đo từ 0.1 đến 25.0 mg/dL
(1.71 đến 427.5 μmol/L).

Độ nhiễu
Nghiên cứu này được thực hiện trên ARCHITECT c System.
Các chất gây nhiễu
Nghiên cứu được thực hiện theo hướng dẫn từ CLSI EP07-A2.25
Ảnh hưởng độ nhiễu được đánh giá bởi phương pháp Đáp ứng
theo liều và Cặp khác biệt ở hai khoảng xét nghiệm. Độ lệch ngoài
giới hạn ± 10% hoặc ± 0.3 mg/dL được xem là có ảnh hưởng nhiễu
đáng kể.

Độ chính xác
Độ chính xác trong phòng xét nghiệm
Nghiên cứu được thực hiện theo hướng dẫn từ CLSI EP05-A2.22
Xét nghiệm sử dụng 1 lô Alinity c Total Bilirubin Reagent Kit, 1 lô
Alinity c Bilirubin Calibrator Kit, 1 lô vật liệu kiểm soát của nhà
cung cấp khác và 1 thiết bị. Ba vật liệu kiểm soát và 1 dàn mẫu
huyết thanh được xét nghiệm lặp lại tối thiểu 2 lần, ở 2 thời điểm
khác nhau trong ngày, trong thời gian 20 ngày.

n
120
120
120
120

µmol/L
0.34
0.68
≤ 1.71

b LoD đại diện cho nồng độ thấp nhất có thể phát hiện được với

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 c và hệ thống ARCHITECT c 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 c.

Mẫu
Vật liệu kiểm soát mức 1
Vật liệu kiểm soát mức 2
Vật liệu kiểm soát mức 3
Dàn mẫu

mg/dL
0.02
0.04
≤ 0.1

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

CÁC ĐẶC ĐIỂM HIỆU NĂNG CỤ THỂ
ll

Độ chính xác trong
từng lần chạy
(Độ tái lặp)
SD
%CV
0.01
1.3
0.02
0.9
0.05
0.8
0.07
0.4

Độ chính xác qua
các lần chạy
(Toàn phần)a
SD
%CV
0.16
1.3
0.43
0.9
1.27
1.2
2.35
0.9

thực hiện xét nghiệm và giữa các ngày thực hiện xét nghiệm.

Để biết thêm thông tin về giá trị bilirubin cho trẻ sơ sinh, tham
khảo khuyến cáo của American Academy of Pediatrics (Viện Hàn
lâm Nhi khoa Hoa Kỳ) trong Management of Hyperbilirubinemia in
the Newborn Infant 35 or More Weeks of Gestation (Điều trị tăng
bilirubin trong máu ở trẻ sơ sinh với tuổi thai từ tuần 35 trở lên).21

Giá trị
trung
bình
(mg/dL)
0.7
2.8
5.9
15.4

Độ chính xác trong
từng lần chạy
(Độ tái lặp)
SD
%CV
0.16
1.3
0.41
0.9
0.81
0.8
1.13
0.4

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

Một nghiên cứu khẳng định được thực hiện với xét nghiệm Total
Bilirubin (số danh mục 6L45) trên ARCHITECT c System, sử dụng 26
mẫu huyết thanh và huyết tương từ người tình nguyện trong độ
tuổi trưởng thành. Dữ liệu được phân tích như mô tả trong CLSI
quy cách NCCLS C28-A3c.19 Trong nghiên cứu này, 96% các kết quả
đều nằm trong khoảng 0.2 đến 1.2 mg/dL, xác nhận khoảng tham
chiếu của người trưởng thành.
Khoảng nồng độ
(mg/dL)

n
120
120
120
120

Giá trị
trung bình
(µmol/L)
12.0
47.8
101.5
262.9

Total Bilirubin
Nồng độ
gây
nhiễu
Nồng
độ
đích
Giá
trị quan sát Giá trị quan sát
Cơ chất có khả
(mg/dL)
(mg/dL)
(%)*
năng gây nhiễu Đơn vị mặc định
Hemoglobin
1000 mg/dL
1.07
1.13
105
2000 mg/dL
1.07
1.09
101
1000 mg/dL
14.08
14.11
100
2000 mg/dL
14.08
14.07
100
Intralipid
750 mg/dL
1.27
1.57
123
1000 mg/dL
1.27
1.78
140
750 mg/dL
16.50
16.62
101
1000 mg/dL
16.50
16.61
101
Indican (Indoxyl
0.175 mmol/L
1.32
1.59
120
Sulfate)
0.200 mmol/L
1.32
1.65
125
0.750 mmol/L
16.01
16.83
105
1.000 mmol/L
16.01
16.96
106

Độ chính xác
qua các lần chạy
(Toàn phần)a
SD
%CV
0.01
1.3
0.03
0.9
0.07
1.3
0.14
0.9

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.
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Total Bilirubin
Nồng độ
gây
nhiễu
Nồng
độ
đích
Giá
trị quan sát Giá trị quan sát
Cơ chất có khả
(mg/dL)
(mg/dL)
(%)*
năng gây nhiễu Đơn vị mặc định
Xanh Indocyanine
18.8 mg/L
1.53
1.77
115
25.0 mg/L
1.53
1.85
121
75.0 mg/L
14.27
15.18
106
100.0 mg/L
14.27
15.46
108

1.

2.
3.
4.
5.

* Phần trăm được làm tròn.
Nồng độ
gây nhiễu
Cơ chất có khả
năng gây nhiễu Đơn vị thay thế
Hemoglobin
10 g/L
20 g/L
10 g/L
20 g/L
Intralipid
7.5 g/L
10 g/L
7.5 g/L
10 g/L
Indican (Indoxyl
0.175 mmol/L
Sulfate)
0.200 mmol/L
0.750 mmol/L
1.000 mmol/L
Xanh Indocyanine 24.2 µmol/L
32.3 µmol/L
96.8 µmol/L
129.0 µmol/L

Nồng độ đích
(μmol/L)
18.30
18.30
240.77
240.77
21.72
21.72
282.15
282.15
22.57
22.57
273.77
273.77
26.16
26.16
244.02
244.02

Total Bilirubin
Giá trị quan sát Giá trị quan sát
(μmol/L)
(%)*
19.32
105
18.64
101
241.28
100
240.60
100
26.85
123
30.44
140
284.20
101
284.03
101
27.19
120
28.22
125
287.79
105
290.02
106
30.27
115
31.64
121
259.58
106
264.37
108

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

* Phần trăm được làm tròn.
Những tác nhân gây nhiễu do thuốc hoặc các chất nội sinh có thể
làm ảnh hưởng các kết quả.26

16.

So sánh phương pháp

17.

Nghiên cứu được thực hiện theo hướng dẫn của CLSI EP09‑A327 sử
dụng phương pháp hồi quy Passing-Bablok.

Alinity c Total
Bilirubin so
với ARCHITECT
Total Bilirubin
(LN 6L45)

Đơn vị
mg/dL
µmol/L
mg/dL
Huyết
thanh ở trẻ µmol/L
sơ sinh

Huyết
thanh

n
116
116
51
51

Hệ số
Hệ số
tương quan chặn Độ dốc
1.00
0.00
1.00
1.00
0.00
1.00
1.00
0.00
1.01
1.00
-0.04 1.01

18.
19.

Khoảng
nồng độ
0.2 đến 21.4
3.4 đến 365.1
0.2 đến 20.4
3.4 đến 348.0

20.
21.
22.

23.

24.
25.
26.
27.

Jacobs DS, DeMott WR, Grady HJ, et al. Laboratory Test Handbook.
4th ed. Hudson, OH: Lexi-Comp; 1996:86.
Dennery PA, Seidman DS, Stevenson DK. Drug therapy: neonatal
hyperbilirubinemia. N Engl J Med 2001;344(8):581–590.
Malloy HT, Evelyn KA. The determination of bilirubin with the
photoelectric colorimeter. J Biol Chem 1973;119:481-490.
Burtis CA, Ashwood ER, editors. Tietz Textbook of Clinical Chemistry.
3rd ed. Philadelphia, PA: WB Saunders; 1999:1136-1137.
Walters MI, Gerarde HW. An ultramicromethod for the determination
of conjugated and total bilirubin in serum or plasma. Microchemical J
1970;15:231-243.
Winsten S, Cehelyk B. A rapid micro diazo technique for measuring
total bilirubin. Clin Chim Acta 1969;25(3):441-446.
US Department of Labor, Occupational Safety and Health
Administration, 29 CFR Part 1910.1030, Bloodborne pathogens.
US Department of Health and Human Services. Biosafety in
Microbiological and Biomedical Laboratories. 5th ed. Washington, DC:
US Government Printing Office; December 2009.
World Health Organization. Laboratory Biosafety Manual. 3rd ed.
Geneva: World Health Organization; 2004.
Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Protection
of Laboratory Workers From Occupationally Acquired Infections;
Approved Guideline—Fourth Edition. CLSI Document M29-A4. Wayne,
PA: CLSI; 2014.
Burtis CA, Ashwood ER, editors. Tietz Textbook of Clinical Chemistry.
3rd ed. Philadelphia, PA: WB Saunders; 1999:1169.
Guder WG, Narayanan S, Wisser H, et al. List of analytes—
preanalytical variables. Annex In: Samples: From the Patient to the
Laboratory. Darmstadt, Germany: GIT Verlag; 1996:Annex 8–9.
US Pharmacopeial Convention, Inc. General notices. In: US
Pharmacopeia National Formulary. 1995 ed (USP 23/NF18).
Rockville, MD: The US Pharmacopeial Convention, Inc; 1994:11.
Young DS. Effects of Preanalytical Variables on Clinical Laboratory
Tests. 2nd ed. Washington, DC: AACC Press; 1997:3-85.
Westgard JO. Basic QC Practices. 3rd ed. Madison, WI: Westgard
Quality Corporation; 2010.
Donnachie EM, Seccombe DW, Urquhart NI, et al. Indocyanine green
interference in the Kodak Ektachem determination of total bilirubin.
Clin Chem 1989;35(5):899-900.
Meijer DKF, Weert B, Vermeer GA. Pharmacokinetics of biliary excretion
in man. VI. Indocyanine green. Eur J Clin Pharmacol 1988;35:295-303.
Data on file at Abbott Laboratories.
Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Defining,
Establishing, and Verifying Reference Intervals in the Clinical
Laboratory; Approved Guideline—Third Edition. CLSI Document C28A3c. Wayne, PA: CLSI; 2008.
Jacobs DS, Oxley DK, editors. Laboratory Test Handbook. 5th ed.
Hudson, OH: Lexi-Comp; 2001:117-118.
American Academy of Pediatrics Subcommittee on Hyperbilirubinemia.
Management of hyperbilirubinemia in the newborn infant 35 or more
weeks of gestation. Pediatrics 2004;114(1):297–316.
Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Evaluation of
Precision Performance of Quantitative Measurement Methods;
Approved Guideline—Second Edition. CLSI Document EP05-A2.
Wayne, PA: CLSI; 2004.
Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Evaluation of
Detection Capability for Clinical Laboratory Measurement Procedures;
Approved Guideline—Second Edition. CLSI Document EP17-A2.
Wayne, PA: CLSI; 2012.
Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Evaluation of the
Linearity of Quantitative Measurement Procedures: A Statistical Approach;
Approved Guideline. CLSI Document EP06-A. Wayne, PA: CLSI; 2003.
Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Interference
Testing in Clinical Chemistry; Approved Guideline—Second Edition.
CLSI Document EP07-A2. Wayne, PA: CLSI; 2005.
Young DS. Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests. 4th ed.
Washington, DC: AACC Press; 1995:3-90–3-105.
Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Measurement
Procedure Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples;
Approved Guideline—Third Edition. CLSI Document EP09-A3. Wayne,
PA: CLSI; 2013.

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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Ký hiệu theo ISO 15223
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Thiết bị Y khoa chẩn đoán
In Vitro
Số lô
Số danh mục
Số seri
Các ký hiệu khác
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