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THUỐC THỬ

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.

Thành phần Bộ thuốc thử
Immunoglobulin M 1E01.
Thuốc thử được cung cấp ở dạng lỏng, sẵn cho sử dụng, gồm bộ
hai thuốc thử.

TÊN
Immunoglobulin M

1E01-22

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

373*

Xét nghiệm Immunoglobulin M (IgM) được sử dụng để định lượng
IgM trong huyết thanh hoặc huyết tương người.

4 x 20 mL

TÓM TẮT VÀ GIẢI THÍCH XÉT NGHIỆM

4 x 8 mL

IgM chủ yếu có ở dạng pentamer (gồm 5 đơn vị kết hợp lại), là
dòng globulin miễn dịch đầu tiên được sản xuất trong đáp ứng
miễn dịch ban đầu và các phức hợp kháng nguyên-IgM hoạt hóa
cố định bổ thể. Kích thước phân tử lớn của pentamer cho phép tạo
liên kết chéo trực tiếp và ngưng kết hạt chất và các kháng nguyên
tế bào. Do IgM tham gia vào quá trình đáp ứng miễn dịch ban đầu,
nên sự xuất hiện của IgM hữu ích trong việc đánh giá xem trường
hợp nhiễm trùng cụ thể đó là cấp tính (có IgM) hay mạn tính (IgG
chiếm ưu thế). Hơn nữa, IgM là dòng globulin miễn dịch đầu tiên
được tổng hợp bởi bào thai hoặc trẻ sơ sinh và kháng thể IgM
không thể đi qua nhau thai.1
Kháng thể đa dòng IgM tăng có thể cho biết tình trạng nhiễm
virus, như virus viêm gan hoặc nhiễm trùng tăng bạch cầu đơn
nhân, hoặc đáp ứng sớm của cơ thể với nhiễm vi khuẩn hoặc ký
sinh trùng. Nồng độ IgM cũng thường tăng trong tình trạng bệnh
viêm khớp dạng thấp, bệnh tổn thương tế bào gan mạn tính, và
những tình trạng rối loạn mạn tính khác. Nồng độ IgM tăng cũng
được thấy ở hội chứng tăng IgM rối loạn gammaglobulin huyết,
bệnh sarcoid thể hoạt động, bệnh collagen mạch máu và hội
chứng thận hư. Kháng thể đơn dòng IgM tăng được thấy trong
tăng globulin đại phân tử (Waldenstrom’s macroglobulinnemia),
bệnh lympho ác tính, bệnh hồng cầu lưới, và bệnh tán huyết do
ngưng kết tố lạnh. Các dải kháng thể đơn dòng IgM nhỏ có thể
kèm theo nhiều tình trạng khối u, đặc biệt là ở đường tiêu hóa.2
Nồng độ IgM giảm thường không phải do thiếu hụt IgM nguyên
phát. Thiếu hụt IgM thứ phát có thể liên quan đến đa u tủy IgA hay
IgG, mất protein qua đường ruột, bị phỏng, hoặc do điều trị ức chế
miễn dịch.2 Thiếu hụt IgM liên quan đến tăng mức nhiễm trùng,
nhiễm trùng tái phát.1

*Tính toán dựa trên thể tích thuốc thử tối thiểu của mỗi bộ
thuốc thử.
Hoạt chất

Nồng độ

Polyethylene glycol

25 g/L

Kháng thể kháng IgM người từ huyết thanh dê

≤ 75%

Thành phần không phản ứng:
và
natri azide (0.1%) làm chất bảo quản.

chứa dung dịch đệm và

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 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.3-6
Các cảnh báo và đề phòng sau áp dụng cho:

NGUYÊN LÝ CỦA QUY TRÌNH
Immunoglobulin M là xét nghiệm sinh hóa lâm sàng tự động.
Xét nghiệm IgM sử dụng quy trình đo độ đục miễn dịch để đo sự
tăng độ đục của mẫu do sự hình thành phức hợp miễn dịch không
hòa tan khi thêm kháng thể kháng IgM vào mẫu. Mẫu có chứa IgM
được ủ với dung dịch đệm ( ) và mẫu này được xác định trước
khi thêm kháng thể IgM ( ). Khi có một lượng thừa kháng thể,
nồng độ IgM được đo như tác dụng của độ đục.
Phương pháp: Đo độ đục miễn dịch
Để biết thêm thông tin về hệ thống và kỹ thuật xét nghiệm, tham
khảo Hướng dẫn vận hành hệ thống ARCHITECT, Phần 3.

CẢNH BÁO
H319
H316*
H402**
EUH032
Phòng ngừa
P264
P280
P273**
1

Thành phần có natri azide và chất cồn,
C12-14-secondary, ethoxylated.
Gây kích ứng mắt nặng.
Gây kích ứng da nhẹ.
Gây hại cho đời sống thủy sinh.
Tiếp xúc với acid sẽ giải phóng khí rất độc.
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.

Xử lý
P305+P351 +P338

P337+P313
P332+P313*
Hủy bỏ
P501

Bảo quản thuốc thử
NẾU Ở MẮT: Rửa cẩn thận bằng nước trong
vài phút. Tháo kính sát tròng, nếu có và dễ
lấy. Tiếp tục rửa.
Nếu kích ứng mắt kéo dài: Tham vấn y tế.
Nếu bị kích ứng da: Tham vấn y tế.

Chưa mở
nắp
Trên hệ
thống

Nhiệt độ
bảo quản
2 đến 8°C
Nhiệt độ hệ
thống

Thời gian bảo
quản tối đa
Đến khi hết
hạn sử dụng
57 ngày
(1368 giờ)

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

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

2 đến 8°C

Additional Storage
Instructions

Sau 57 ngày (1368
giờ), bộ thuốc thử
phải được hủy bỏ.
Để biết thêm thông
tin về theo dõi thời
gian trên hệ thống,
tham khảo Hướng
dẫn vận hành hệ
thống ARCHITECT,
Phần 5.

Đến khi hết
hạn sử dụng

Thuốc thử có thể được bảo quản trong hoặc ngoài hệ thống
ARCHITECT cSystem. Nếu lấy thuốc thử ra khỏi hệ thống, bảo quản
thuốc thử ở nhiệt độ 2-8°C (có nắp thay thế) trong hộp gốc. Khi đặt
thuốc thử lại vào hệ thống, thực hiện chạy vật liệu kiểm soát, và nếu
kết quả QC không đạt tiêu chí chấp nhận, phải thực hiện lại hiệu
chuẩn. Để biết thông tin về quá trình lấy thuốc thử ra khỏi hệ thống,
tham khảo Hướng dẫn vận hành hệ thống ARCHITECT, Phần 5.

Thành phần có polyethylene glycol octylphenyl ether và natri
azide.
H401*
Gây độc cho đời sống thủy sinh vật.
H411
Gây độc đối với thủy sinh vật do có ảnh
hưởng lâu dài.
EUH032
Tiếp xúc với acid sẽ giải phóng khí rất độc.
Phòng ngừa
P273
Tránh thải ra môi trường.
Xử lý
P391
Thu gom hóa chất tràn vãi.
Hủy bỏ
P501
Hủy bỏ thành phần / chai đựng theo quy
định của địa phương.

Dấu hiệu thuốc thử bị hỏng
Nghi ngờ độ không ổn định hoặc hư hỏng của sản phẩm nếu thấy
kết tủa, có dấu hiệu rò rỉ hoặc nhiễm khuẩn, chất lỏng mờ đục,
hoặc nếu kết quả hiệu chuẩn hoặc vật liệu kiểm soát không đáp
ứng tiêu chấp nhận nêu trong hướng dẫn sử dụng và/hoặc Hướng
dẫn vận hành hệ thống ARCHITECT.
Để biết thêm thông tin về xử lý các sự cố, tham khảo Hướng dẫn
vận hành hệ thống ARCHITECT, Phần 10.

QUY TRÌNH VẬN HÀNH THIẾT BỊ

* 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.
Để biết thêm thông tin chi tiết về các biện pháp đề phòng an toàn
trong quá trình vận hành hệ thống, tham khảo Hướng dẫn vận
hành hệ thống ARCHITECT, Phần 8.
Sử dụng thuốc thử

File xét nghiệm IgM phải được cài đặt trên ARCHITECT cSystem
trước khi thực hiện xét nghiệm.
Để biết thêm thông tin chi tiết về cách thức cài đặt xét nghiệm,
xem và điều chỉnh các thông số xét nghiệm, tham khảo Hướng
dẫn vận hành hệ thống ARCHITECT, Phần 2.
Để biết thông tin về cách in các thông số xét nghiệm hoặc chi tiết
mô tả các quy trình của hệ thống, tham khảo Hướng dẫn vận hành
hệ thống ARCHITECT, Phần 5.

Đơn vị kết quả thay thế
Đơn vị kết quả Quy ước cho xét nghiệm IgM là mg/dL. Đơn vị kết
quả SI tương ứng là g/L. Để chuyển kết quả từ mg/dL sang g/L,
chia mg/dL cho 100. Để chuyển kết quả từ g/L sang mg/dL, nhân
g/L cho 100.
Khi đổi sang đơn vị khác ngoài những đơn vị được liệt kê, tham
khảo Hướng dẫn vận hành hệ thống ARCHITECT, Phần 2.

•
•

Không được dùng khi bộ thuốc thử quá hạn sử dụng.
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.
• Loại các bóng khí có trong thuốc thử bằng một que chuyên
dụng mới, hoặc để yên thuốc thử ở nhiệt độ bảo quản thích
hợp cho các bóng khí tự vỡ ra. Để hạn chế việc hao hụt thể
tích, không sử dụng pipette hút để lấy bóng khí.
THẬN TRỌNG: Bóng khí trong thuốc thử có thể ảnh hưởng
đến việc phát hiện chính xác mực thuốc thử trong chai, thuốc
thử không hút đủ có thể ảnh hưởng đến kết quả.
Để biết thông tin chi tiết về các lưu ý khi sử dụng trong quá trình
vận hành hệ thống, tham khảo Hướng dẫn vận hành hệ thống
ARCHITECT, Phần 7.

THU THẬP MẪU VÀ CHUẨN BỊ XÉT NGHIỆM
Loại Mẫu
Các loại mẫu đã được kiểm tra để sử dụng cho xét nghiệm này:
Loại mẫu
Cóng thu thập mẫu
Huyết thanh Ống thủy tinh hoặc ống nhựa có hoặc không có
gel chắn
Huyết tương Ống thủy tinh hoặc ống nhựa
Các chất chống đông được chấp nhận cho sử dụng:
Lithium heparin (có hoặc không có gel chắn)
sodium heparin
Các loại mẫu khác và các loại ống lấy mẫu/chất chống đông khác
chưa được kiểm tra với xét nghiệm này.
Hệ thống không thể kiểm tra được loại mẫu xét nghiệm. Người
vận hành phải có trách nhiệm kiểm tra đúng loại mẫu sử dụng cho
xét nghiệm này.
2

Điều kiện cho mẫu

Quy trình Xét nghiệm

Các chất chống đông dạng lỏng có thể có hiệu ứng pha loãng làm
giảm nồng độ mẫu bệnh nhân.
Để có kết quả xác thực, mẫu huyết thanh và huyết tương không
nên có fibrin, hồng cầu hay các hạt chất khác. 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 toàn, và có thể
ảnh hưởng làm sai kết quả.
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.
Về thông tin điều kiện yêu cầu cho mẫu, tham khảo phần Độ nhiễu
của tờ hướng dẫn sử dụng.

Chi tiết các bước thực hiện xét nghiệm, tham khảo Tài liệu Hướng
dẫn vận hành 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: 20.0 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 chất hiệu chuẩn Specific
Proteins Multiconstituent Calibrator
1E78 và/hoặc hướng
dẫn sử dụng vật liệu kiểm soát 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.
Thuốc thử
chứa nồng độ cao của protein huyết thanh
(≥ 20% w/w). Sử dụng thuốc thử này có thể làm protein bị tích tụ
trong (các) kim R2. Tích tụ protein có thể làm nhiễm chéo giữa các
thuốc thử, làm kết quả các xét nghiệm khác tăng hay giảm. Khi cần
thiết, thực hiện quy trình bảo dưỡng 6058 Clean R2 Probe để loại
bỏ protein tích tụ trong kim R2 theo nguyên tắc sau:
• Sau khi phân tích 3000 tests có chứa nồng độ cao của protein
huyết thanh trong thuốc thử
• Dựa trên cơ sở xác định của phòng xét nghiệm. Tham khảo
bảng dưới đây để xác định tần suất thực hiện quy trình.

Chuẩn bị Xét nghiệm
Huyết thanh: Đảm bảo huyết khối hình thành hoàn toàn trước khi
ly tâm. Ly tâm theo hướng dẫn của nhà sản xuất ống tube để tách
huyết thanh khỏi tế bào hồng cầu.
Huyết tương: Ly tâm theo hướng dẫn của nhà sản xuất ống tube
để loại tiểu cầu, và tách huyết tương khỏi tế bào hồng cầu.
Mẫu đông lạnh phải được rã đông hoàn toàn trước khi trộn.
Lắc trộn mẫu đã rã đông hoàn toàn.
Kiểm tra quan sát mẫu đã rã đông bằng mắt. 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.
LƯU Ý: Các mẫu bảo quản phải được kiểm tra xem có vật thể lạ
không. Nếu có, lắc trộn và ly tâm mẫu để loại hạt chất trước khi
xét nghiệm.
Để biết tổng thể tích mẫu yêu cầu, tham khảo Hướng dẫn vận
hành hệ thống ARCHITECT, Phần 5.

Bảo quản mẫu
Phân tích mẫu mới lấy, nếu có thể. Tránh thực hiện chu kỳ đông
lạnh/rã đông nhiều lần để giảm thiểu nguy cơ làm thoái biến chất
phân tích.
Loại mẫu
Nhiệt độ bảo quản
Huyết thanh/ 20-25°C
Huyết tương
2-8°C
-20°C

Thời gian bảo quản tối đa
7 ngày7

Số test/tháng của xét nghiệm
sử dụng thuốc thử
có nồng Tần suất thực hiện quy trình
độ cao của protein huyết thanh
6058 Clean R2 Probe
Lớn hơn 3000
Hàng tuần
1001 đến 3000
Hàng tháng
501 đến 1000
Hàng quý
Từ 1 đến 500
Mỗi 6 tháng
0
Không yêu cầu

7 ngày7
6 tháng8

Nếu không thực hiện xét nghiệm theo thời gian bảo quản tối đa
như khuyến cáo, cần bảo quản đông lạnh mẫu huyết thanh/huyết
tương đã phân tách ở nhiệt độ -20°C hoặc thấp hơn. Để biết thêm
thông tin về xử lý và phân tích mẫu, tham khảo CLSI GP44-A4.9
Thông tin về bảo quản được cung cấp trong hướng dẫn sử dụng
này dựa trên tài liệu tham khảo hoặc dữ liệu của nhà sản xuất. Mỗi
phòng xét nghiệm có trách nhiệm xác định tiêu chí ổn định cho
mẫu cụ thể theo quy trình làm việc của phòng xét nghiệm.

GHI CHÚ: Thuốc thử R2 không phải của Abbott sản xuất phải được
đánh giá để đưa vào tính toán số test thực hiện. Quy trình này có
thể thực hiện với phần mềm hệ thống ARCHITECT System phiên
bản 8.00. Tham khảo Phần 9 của Hướng dẫn vận hành hệ thống
ARCHITECT.
Do tính không đồng nhất về mặt di truyền của IgM người, nên
phản ứng của IgM với các kháng thể ở nồng độ cao hơn sẽ khác
nhau. Điều này ảnh hưởng đến nồng độ IgM khi quan sát thấy có
hiện tượng thừa kháng nguyên hay prozone. Xét nghiệm IgM sử
dụng tỉ lệ pha loãng tiêu chuẩn cho mẫu là 1:5 để tránh có lượng
kháng nguyên thừa. Mẫu có nồng độ IgM thấp sẽ được chạy lại mà
không cần pha loãng.
IgM được phân tích như sau:
• Mẫu sử dụng tỉ lệ pha loãng 1:5.
• Nếu kết quả có gắn cờ cảnh báo là “<”, có thể cài đặt hệ thống
tự động chạy lại mẫu không pha loãng.
Tham khảo hướng dẫn Cài đặt (Configuration) và Phần 2 của
Hướng dẫn vận hành hệ thống ARCHITECT.
• Nếu không cài đặt hệ thống để tự động phân tích lại mẫu,
phải thực hiện đặt lệnh chạy lại mẫu theo quy cách pha loãng
UNDILUTED.

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.

QUY TRÌNH
Nguyên vật liệu được cung cấp
1E01 Immunoglobulin M Reagent kit

Nguyên vật liệu yêu cầu nhưng không được cung cấp
• 1E78 Specific Proteins Multiconstituent Calibrator
• Vật liệu vật liệu kiểm soát
• Nước muối (NaCl 0.85% đến 0.90% ) để pha loãng mẫu.
Để biết thông tin về các vật liệu cần cho vận hành thiết bị, tham
khảo Hướng dẫn vận hành hệ thống ARCHITECT, Phần 1.
Để biết thêm thông tin về nguyên vật liệu cần cho quy trình bảo
dưỡng, tham khảo Hướng dẫn vận hành hệ thống ARCHITECT,
Phần 9.
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Cài đặt
Để tự động chạy lại mẫu không pha loãng, thực hiện các bước sau.
Tham khảo Phần 2 của Hướng dẫn vận hành hệ thống ARCHITECT
để biết thêm thông tin.
1. Chọn System từ thanh danh mục, sau đó chọn Configuration.
2. Chọn Assay settings.
Màn hình Configuration - Assay settings - Assay Parameters
được hiển thị.
3. Chọn Retest rules từ danh sách Assay categories trên màn
hình Configuration.
4. Chọn IgM từ danh sách Assays, sau đó chọn F6 - Configure.
5. Chọn Add rule.
6. Nhập tên vào ô nhập dữ liệu Rule name.
7. Nhập số lần chạy lặp lại vào ô Replicates hoặc để nguyên là 1.
8. Chọn Result range.
– Chỉnh ô nhập dữ liệu đầu tiên trong Result range thành
ô trống.
– Nhập 25 mg/dL (0.25 g/L) vào ô nhập dữ liệu thứ 2 của
Result range.
GHI CHÚ: Nếu thay đổi đơn vị kết quả, phải điều chỉnh các giá
trị trong Result range theo hệ số chuyển đổi tương ứng.
9. Chọn STD (1:5) cho Original dilution.
10. Chọn UNDILUTED cho Retest dilution.
11. Chọn Done để quay lại màn hình Thêm/Thay đổi nguyên tắc
chạy lại xét nghiệm.
12. Chọn Done để lưu các thay đổi.

Hiệu chuẩn
Trường tuyến tính cao của thông số xét nghiệm phải được chỉnh
thành nồng độ cao nhất của chất hiệu chuẩn được nêu trong tờ
giá trị.
Hiệu chuẩn ổn định trong khoảng 57 ngày (1368 giờ), nhưng cần
hiệu chuẩn lại mỗi khi thay đổi lô thuốc thử. Kiểm tra hiệu chuẩn ở
ít nhất 3 mức nồng độ 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.
Đường cong hiệu chuẩn đa điểm (Spline) được tạo ra sử dụng
1E78 Specific Proteins Multiconstituent Calibrator.
Để biết thông tin chi tiết về cách thức hiệu chuẩn xét nghiệm,
tham khảo Hướng dẫn vận hành hệ thống ARCHITECT, Phần 6.
Về thông tin về chuẩn hóa chất hiệu chuẩn, tham khảo tờ hướng
dẫn sử dụng Specific Proteins Multiconstituent Calibrator.

Quy trình Kiểm soát Chất lượng
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.
• Ba nồng độ vật liệu kiểm soát chạy mỗi 24 giờ.
• Thực hiện chạy 3 mức nồng độ QC sau mỗi lần đổi cartridge
thuốc thử.
• 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.
• Khi đổi lô thuốc thử hay lô chất hiệu chuẩn, xem lại kết quả QC
và tiêu chí chấp nhận kết quả.

Quy trình pha loãng mẫu
Hệ thống ARCHITECT cSystems có tính năng pha loãng tự động;
để biết thêm thông tin, tham khảo Hướng dẫn vận hành hệ thống
ARCHITECT, Phần 2.
Sử dụng pha loãng mẫu theo Standard (Tiêu chuẩn) (1:5), mẫu có
giá trị IgM lớn hơn 5 lần giá trị cao nhất của chất hiệu chuẩn sẽ
được đánh dấu cờ cảnh báo và có thể được pha loãng theo Quy
trình pha loãng bằng tay hoặc Quy cách pha loãng tự động.
Quy cách pha loãng tự động
Khi sử dụng Quy cách pha loãng tự động, hệ thống sẽ thực hiện
pha loãng mẫu theo tỉ lệ 1:10 và tự động tính toán nồng độ của
mẫu bằng cách nhân kết quả với hệ số pha loãng tương ứng.
Quy trình pha loãng bằng tay
1. Pha loãng mẫu bằng nước muối (NaCl 0.85% đến 0.90%).
Ví dụ: Thực hiện pha loãng bằng tay cho mẫu theo tỉ lệ 1:4 sử
dụng tỉ lệ pha loãng Standard 1:5, sẽ cho mẫu được pha loãng
ở tỉ lệ 1:20.
2. Nhập hệ số pha loãng trên màn hình đặt lệnh Vật liệu kiểm
soát (Control) hoặc Mẫu bệnh phẩm (Patient).
Hệ thống sử dụng hệ số pha loãng này để tự động chỉnh lại
cho đúng nồng độ bằng cách nhân kết quả với hệ số pha
loãng đã nhập. Nếu người vận hành không nhập hệ số pha
loãng, kết quả phải được tính bằng tay bằng cách nhân với hệ
số pha loãng tương ứng trước khi báo cáo kết quả.
Hệ số pha loãng bằng tay =

KẾT QUẢ
Dữ liệu đại diện được trình bày trong phần GIÁ TRỊ MONG ĐỢI và
ĐẶC ĐIỂM HIỆU NĂNG CỤ THỂ. Các kết quả thu được từ các phòng
xét nghiệm có thể khác những dữ liệu này.

Tính toán
Về thông tin tính toán kết quả, tham khảo Hướng dẫn vận hành hệ
thống ARCHITECT, Phụ lục C.

Biện luận kết quả
Giá trị IgM nên được sử dụng kết hợp với thông tin từ đánh giá lâm
sàng và các quy trình chẩn đoán khác.

Cờ cảnh báo
Một vài kết quả có thể chứa thông tin nằm trong vùng Cờ cảnh
báo (Flags). Để biết thông tin mô tả các cờ cảnh báo có thể xuất
hiện trong vùng này, tham khảo Hướng dẫn vận hành hệ thống
ARCHITECT, Phần 5.

HẠN CHẾ CỦA QUY TRÌNH
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.
Đặc điểm hiệu năng của IgM trên thiết bị không phải ARCHITECT
cSystems phải được thẩm định và kiểm tra.
Các kết quả từ các mẫu có chứa paraproteins (kháng thể đơn dòng
bất thường) có thể không nằm trong khoảng nồng độ tham chiếu.
Mẫu có nồng độ protein toàn phần cao hoặc mẫu lấy từ các bệnh
nhân nghi ngờ bị paraprotein huyết có thể được tầm soát sử dụng
các phương pháp khác của phòng xét nghiệm như điện di protein.
Ngoài ra, phân tích một hay nhiều hơn mẫu đã pha loãng có thể
được thực hiện để đảm bảo kết quả được nhất quán.10
Không sử dụng mẫu thu thập trong ống EDTA. Các kết quả IgM
nên được đánh giá qua so sánh với thông tin lâm sàng liên quan.

(Thể tích Mẫu + Thể tích thuốc thử Pha loãng)
Thể tích Mẫu

GHI CHÚ: Nếu kết quả mẫu đã pha loãng bị cảnh báo cờ, nghĩa
là giá trị nhận được nhỏ hơn giới hạn dưới khoảng tuyến tính,
không báo cáo kết quả này. Chạy lại sử dụng tỷ lệ pha loãng
phù hợp.
Để biết thông tin chi tiết về đặt lệnh pha loãng, tham khảo Hướng
dẫn vận hành hệ thống ARCHITECT, Phần 5.
Mẫu được cảnh báo “>” hoặc có mã lỗi 1054 có thể có lượng kháng
nguyên thừa. Pha loãng mẫu và chạy lại sử dụng Quy cách pha
loãng tự động hoặc Quy trình pha loãng bằng tay. Mẫu được kiểm
tra có lượng kháng nguyên thừa lên đến 7005 mg/dL (70.05 g/L).
GHI CHÚ: Mã lỗi 1054 có thể do chức năng Reaction Check được
sử dụng để phát hiện kháng nguyên thừa. Tham khảo Phần 10 của
Hướng dẫn vận hành hệ thống ARCHITECT.
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* Giá trị Delta và % Độ phục hồi được tính toán trước khi làm tròn
Giá trị đích và Giá trị trung bình quan sát được.
** Chạy mẫu không pha loãng.

.
Xét nghiệm này bị ảnh hưởng bởi protein tích tụ trên kim
Protein tích tụ có thể gây nhiễm chéo thuốc thử, sẽ làm tăng hoặc
giảm kết quả xét nghiệm. Để loại bỏ protein bị tích tụ, thực hiện
quy trình bảo dưỡng khi cần 6058 Clean R2 Probe. Tham khảo
phần QUY TRÌNH của hướng dẫn sử dụng này.
Mẫu bị đục hoặc có các hạt trong mẫu có thể gây ảnh hưởng nhiễu
đến xét nghiệm. Do đó, nên quay ly tâm để loại bỏ hạt chất trước
khi thực hiện xét nghiệm.

Giới hạn định lượng (LOQ)
LOQ cho IgM ≤ 2 mg/dL (0.02 g/L). LOQ là nồng độ chất cần phân
tích ở CV = 20%. Các nghiên cứu hiệu năng cho LOQ là 1.0 mg/dL
(0.010 g/L).

Độ nhiễu

GIÁ TRỊ MONG ĐỢI

Các nghiên cứu độ nhiễu được thực hiện sử dụng CLSI quy cách
NCCLS EP7-P.13
Ảnh hưởng nhiễu đã được đánh giá theo phương pháp Đáp ứng
theo Liều (Dose Response) và Cặp khác biệt (Paired Difference), ở
2 mức nồng độ có ý nghĩa quyết định lâm sàng của chất cần phân
tích.
Mức 1 của quyết định lâm sàng

Khoảng tham chiếu
Huyết thanh/Huyết tương11
Khoảng nồng độ* Khoảng nồng độ*
(mg/dL)
(g/L)
Sơ sinh
Nam giới
Nữ giới
3 tháng đến 1 năm
Nam giới
Nữ giới
> 1 đến 12 tuổi
Nam giới
Nữ giới
> 12 tuổi
Nam giới
Nữ giới

6 đến 21
6 đến 21

0.06 đến 0.21
0.06 đến 0.21

17 đến 143
17 đến 150

0.17 đến 1.43
0.17 đến 1.50

41 đến 183
47 đến 240

0.41 đến 1.83
0.47 đến 2.40

22 đến 240
33 đến 293

0.22 đến 2.40
0.33 đến 2.93

Giá trị đích
Chất gây
nhiễu

Nồng độ gây nhiễu
30 mg/dL (513 μmol/L)
Bilirubin
60 mg/dL (1026 μmol/L)
250 mg/dL (2.5 g/L)
Hemoglobin
500 mg/dL (5.0 g/L)
Triglyceride 750 mg/dL (8.5 mmol/L)
người
1000 mg/dL (11.3 mmol/L)
1000 mg/dL (10.0 g/L)
Intralipid
2000 mg/dL (20.0 g/L)

* Khoảng tham chiếu dựa trên khoảng tin cậy 90% trong một
nhóm lớn quần thể da trắng ở Bắc Mỹ.
Xác nhận khoảng tham chiếu cho các cá thể > 12 tuổi được thực
hiện trên các mẫu huyết thanh lấy từ 25 nam giới và 52 nữ giới,
theo quy cách NCCLS C28-A2 của Viện Tiêu chuẩn Lâm sàng và
Phòng xét nghiệm (CLSI).12
Khuyến cáo mỗi phòng xét nghiệm nên tự xác định khoảng tham
chiếu theo tính địa phương và đặc điểm quần thể mẫu.

Chất gây
nhiễu

Nồng độ gây nhiễu
30 mg/dL (513 μmol/L)
Bilirubin
60 mg/dL (1026 μmol/L)
1000 mg/dL (10.0 g/L)
Hemoglobin
2000 mg/dL (20.0 g/L)
Triglyceride 750 mg/dL (8.5 mmol/L)
người
1000 mg/dL (11.3 mmol/L)
1000 mg/dL (10.0 g/L)
Intralipid
2000 mg/dL (20.0 g/L)

Khoảng nồng độ báo cáo cho xét nghiệm IgM (khoảng nồng độ
phân tích) từ 5 mg/dL (0.05 g/L) đến 5 lần nồng độ cao nhất của
chất hiệu chuẩn. Mẫu huyết thanh người có nồng độ IgM đã biết
được pha loãng với nước muối và thực hiện phân tích mẫu. Kết
quả trung bình quan sát được trong khoảng nồng độ báo cáo
(khoảng nồng độ phân tích) là 5 mg/dL (0.05 g/L) hoặc 10% so với
nồng độ đích, sử dụng giá trị nào lớn hơn. Dữ liệu đại diện được
tóm tắt như sau.
%Độ phục hồi = (Giá trị trung bình quan sát / Nồng độ đích) × 100

Mẫu
1**
2**
3**
4
5
6
7
8
9
10
11

Delta*

(mg/dL) (g/L) (mg/dL) (g/L) (mg/dL) (g/L)
3.2
0.032
2.9
0.029
-0.3
-0.003
4.2
0.042
4.5
0.045
0.3
0.003
9.6
0.096
9.4
0.094
-0.2
-0.002
21.2
0.212
21.8
0.218
0.6
0.006
49.0
0.490
47.6
0.476
-1.4
-0.014
81.7
0.817
81.7
0.817
0.0
0.000
326.6
3.266
313.3
3.133
-13.3 -0.133
653.2
6.532
628.8
6.288
-24.4 -0.244
979.8
9.798
945.1
9.451
-34.6 -0.346
1306.4 13.064 1269.9 12.699 -36.5 -0.365
1633.0 16.330 1591.1 15.911 -41.9 -0.419

(g/L)
0.508
0.508
0.539
0.539
0.622
0.622
0.477
0.477

Giá trị đích

Khoảng nồng độ báo cáo (Tính xác thực theo độ hồi
phục)

Giá trị trung bình
quan sát được

(mg/dL)
50.8
50.8
53.9
53.9
62.2
62.2
47.7
47.7

Mức 2 của quyết định lâm sàng

ĐẶC ĐIỂM HIỆU NĂNG CỤ THỂ

Nồng độ đích

N
4
4
4
4
4
4
4
4

Giá trị quan
sát
(% giá trị
đích)
109.79
108.00
92.28
88.20
100.33
100.44
97.80
85.37

N
4
4
4
4
4
4
4
4

(mg/dL)
270.6
270.6
223.9
223.9
290.5
290.5
275.6
275.6

(g/L)
2.706
2.706
2.239
2.239
2.905
2.905
2.756
2.756

Giá trị quan
sát
(% giá trị
đích)
99.64
98.33
96.89
95.20
101.81
101.83
99.65
95.14

Dung dịch bilirubin ở các nồng độ trên đã được điều chế bằng
cách thêm một lượng bilirubin vào mẫu gộp huyết thanh người.
Dung dịch hemoglobin ở những nồng độ trên đã được điều chế
bằng cách thêm hemolysate vào mẫu gộp huyết thanh người.
Dung dịch triglyceride người ở các nồng độ trên được điều chế
bằng cách trộn mẫu gộp triglyceride huyết thanh người ở nồng độ
cao với mẫu gộp triglyceride huyết thanh người ở nồng độ bình
thường. Dung dịch intralipid ở những nồng độ trên đã được điều
chế bằng cách thêm Intralipid vào mẫu gộp huyết thanh người.

Phần trăm
(%)
Độ phục
hồi*
89.2
108.3
98.0
102.8
97.1
100.1
95.9
96.3
96.5
97.2
97.4

Độ chính xác
Độ chính xác toàn phần
Nghiên cứu được thực hiện trên ARCHITECT c8000 System sử dụng
CLSI quy cách NCCLS EP5-A.14 Độ chính xác của xét nghiệm IgM là
CV toàn phần ≤ 4.4%.

Vật liệu kiểm soát
Nồng độ 1
Nồng độ 2
Nồng độ 3
5

n
80
80
80

Giá trị
trung bình
(mg/dL)
50.14
124.8
187.3

Trong từng lần
chạy (Độ tái lặp)
SD
%CV
1.24
2.47
1.40
1.12
3.41
1.82

Trong phòng
xét nghiệm (
Toàn phần)a
SD
%CV
1.35
2.70
2.03
1.63
3.86
2.06

Vật liệu kiểm soát
Nồng độ 1
Nồng độ 2
Nồng độ 3

n
80
80
80

Trong từng lần chạy
Giá trị
(Độ tái lặp)
trung bình
(g/L)
SD
%CV
0.5014
0.0124
2.47
1.248
0.0140
1.12
1.873
0.0341
1.82

So sánh phương pháp

Trong phòng
xét nghiệm
(Toàn phần)a
SD
%CV
0.0135 2.70
0.0203 1.63
0.0386 2.06

Các nghiên cứu tương quan được thực hiện theo quy cách NCCLS
EP9-A của CLSI.16
Các kết quả huyết thanh từ xét nghiệm IgM trên hệ thống
AEROSET System được so sánh với xét nghiệm thương mại sử
dụng phương pháp đo độ đục miễn dịch.
Các kết quả huyết thanh từ xét nghiệm IgM trên hệ thống
ARCHITECT được so sánh với xét nghiệm IgM trên AEROSET
System.

a Biến thiên độ chính xác toàn phần gồm các thành phần phương
sai độ tái lập (độ chính xác trong từng lần thực hiện xét nghiệm),
giữa các lần thực hiện xét nghiệm và giữa các ngày thực hiện xét
nghiệm.
Độ tái lập
Nghiên cứu được thực hiện theo hướng dẫn từ CLSI EP05-A3.15
Xét nghiệm sử dụng 1 lô bộ thuốc thử Immunoglobulin M, tối
thiểu 1 lô bộ chất hiệu chuẩn Specific Proteins Multiconstituent
Calibrator, 1 lô vật liệu kiểm soát của nhà cung cấp khác và 3 thiết
bị ARCHITECT. Ba mức nồng độ vật liệu kiểm soát và 2 dàn mẫu
huyết thanh được xét nghiệm ở tối thiểu 3 lần chạy lặp lại ở 2 thời
điểm khác nhau trong ngày, trong 5 ngày. Hiệu năng từ lô đại diện
được trình bày trong bảng sau.

Mẫu
Vật liệu kiểm soát
nồng độ 1
Vật liệu kiểm soát
nồng độ 2
Vật liệu kiểm soát
nồng độ 3
Dàn mẫu A
Dàn mẫu B

Mẫu
Vật liệu kiểm soát
nồng độ 1
Vật liệu kiểm soát
nồng độ 2
Vật liệu kiểm soát
nồng độ 3
Dàn mẫu A
Dàn mẫu B

n
90

N
Y-Hệ số chặn (mg/dL)
Y-Hệ số chặn (g/L)
Hệ số tương quan
Độ dốc
% Độ lệch trung bình
Khoảng nồng độ (mg/dL)
Khoảng nồng độ (g/L)

84

1.0

1.1

1.6

1.9

1.9

2.2

90

122

1.1

0.9

1.7

1.4

3.0

2.5

120
90

6
356

0.2
7.2

2.6
2.0

0.2
7.8

2.6
2.2

0.2
13.0

2.6
3.7

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Giá trị
Độ tái lặp Toàn phầna Độ tái lậpb
trung bình
(g/L)
n
SD %CV SD %CV SD %CV
90
0.64
0.010 1.5 0.015 2.4 0.016 2.5
90

0.84

0.010

1.1

0.016

1.9 0.019

2.2

90

1.22

0.011

0.9

0.017

1.4 0.030

2.5

120
90

0.06
3.56

0.002
0.072

2.6
2.0

0.002
0.078

2.6 0.002
2.2 0.130

2.6
3.7

ARCHITECT so với
AEROSET
93
-2.18
-0.0218
1.000
0.96
-6.8
14.2 đến 1698.8
0.142 đến 16.988

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Giá trị
Độ tái lặp Toàn phầna Độ tái lậpb
trung bình
(mg/dL)
SD %CV SD %CV SD %CV
64
1.0 1.5
1.5 2.4 1.6
2.5

90

AEROSET so với
Phương pháp cạnh tranh
78
5.24
0.0524
0.998
1.04
9.2
10.2 đến 244.4
0.102 đến 2.444

7.
8.
9.

10.
11.

a Biến thiên độ chính xác toàn phần gồm các thành phần phương

sai độ tái lập (độ chính xác trong từng lần thực hiện xét nghiệm),
giữa các lần thực hiện xét nghiệm và giữa các ngày thực hiện xét
nghiệm.
b Độ tái lập gồm các thành phần phương sai độ tái lặp (độ lặp lại
trong từng lần thực hiện xét nghiệm), giữa các lần thực hiện xét
nghiệm, giữa các ngày thực hiện xét nghiệm và giữa các thiết bị.

12.

13.
14.

15.

16.
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Ký 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 xuất cho
Sản phẩm của Nhật Bản
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 sản phẩm ARCHITECT cSystem 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 GmbH
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-580
Abbott Laboratories
Abbott Park, IL 60064 USA

0123

Abbott Laboratories

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 03 năm 2022.
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