ThCG

Các hệ thống ADVIA Centaur XP và ADVIA Centaur XPT

Nguyên lý của quy trình
Xét nghiệm ADVIA Centaur Total hCG (ThCG) là xét nghiệm miễn dịch kiểu bánh kẹp hai vị trí
sử dụng công nghệ hóa phát quang trực tiếp, xét nghiệm này sử dụng hai kháng thể với
lượng không đổi. Kháng thể đầu tiên, trong Thuốc thử Lite, là một kháng thể đa dòng của dê
kháng hCG đã được tinh chế bằng ái lực và được đánh dấu bằng acridinium ester. Kháng thể
thứ hai, trong Pha rắn, là một kháng thể đơn dòng của chuột kháng hCG đã được tinh sạch
được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ. Hai kháng thể này đặc hiệu với các nhân tố
quyết định kháng nguyên khác nhau hiện diện trên cả tiểu đơn vị ß tự do và tiểu đơn vị ß của
hCG nguyên vẹn.

Thuốc thử
Thuốc thử

Mô tả

Bảo quản

Độ ổn định của thuốc thử

Hộp thuốc thử chính
ADVIA Centaur ThCG
ReadyPack®;
Thuốc thử Lite

5,0 mL/hộp thuốc thử
kháng thể đa dòng của dê kháng hCG
(~0,1 µg/mL) được đánh dấu bằng
acridinium ester trong dung dịch nước muối
sinh lý có đệm natri azit (0,1%) và chất bảo
quản

2–8°C

Chưa mở: Ổn định đến
ngày hết hạn ghi trên hộp
Trên hệ thống: 21 ngày

Hộp thuốc thử chính
ADVIA Centaur ThCG
ReadyPack;
Thuốc thử pha rắn

22,5 mL/hộp thuốc thử
kháng thể đơn dòng của chuột kháng hCG
(~0,02 mg/mL) được liên kết cộng hóa trị
với các hạt thuận từ trong dung dịch nước
muối sinh lý đệm có natri azit (0,1%) và chất
bảo quản

2–8°C

Chưa mở: Ổn định đến
ngày hết hạn ghi trên hộp
Trên hệ thống: 21 ngày

Hộp thuốc thử bổ
sung ADVIA Centaur
ThCG ReadyPack;
ThCG Diluenta

25,0 mL/hộp thuốc thử
huyết thanh ngựa đã xử lý bằng nhiệt đệm
có EDTA, natri azit (< 0,1%) và chất bảo
quản

2–8°C

Chưa mở: Đến ngày hết
hạn ghi trên hộp
Trên hệ thống:
28 ngày liên tiếp kể từ khi
bắt đầu sử dụng hộp thuốc
thử bổ sung

ADVIA Centaur ThCG
Diluenta

50,0 mL/lọ
huyết thanh ngựa đã xử lý bằng nhiệt đệm
có EDTA, natri azit (< 0,1%) và chất bảo
quản

2–8°C

Chưa mở: Đến ngày hết
hạn ghi trên lọ

a

Xem phần Vật liệu tùy chọn

Cảnh báo và thận trọng
Tham khảo thông tin an toàn (MSDS/SDS) trên trang web www.siemens.com/diagnostics.
CẨN TRỌNG
Sản phẩm này có chứa thành phần có nguồn gốc từ động vật, do vậy cần phải xử lý như những vật liệu
có khả năng mang bệnh và truyền bệnh.

Có chứa chất bảo quản natri azit. Natri azit có thể phản ứng với ống dẫn nước bằng đồng
hoặc chì tạo ra các azit kim loại dễ gây nổ. Khi loại bỏ, đổ thuốc thử với một lượng nước lớn
để tránh tích tụ azit. Việc thải bỏ vào hệ thống thoát nước cần tuân thủ theo các yêu cầu quy
chế hiện hành.
Thải bỏ các vật liệu nguy hiểm hoặc nhiễm bẩn sinh học theo quy định tại nơi bạn làm việc.
Các vật liệu này cần được hủy bỏ an toàn, đúng cách và tuân thủ các yêu cầu quy chế hiện
hành.
Chỉ dùng chẩn đoán in vitro.
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Chuẩn bị thuốc thử
Tất cả các thuốc thử đều dưới dạng lỏng và sẵn dùng.
CẨN TRỌNG
Trộn tất cả các hộp thuốc thử chính bằng tay trước khi nạp vào hệ thống. Kiểm tra bằng mắt thường
đáy hộp thuốc thử để đảm bảo các hạt đã được lắc lên và ở dưới dạng hỗn dịch treo. Để biết thêm
thông tin chi tiết về việc chuẩn bị thuốc thử, tham khảo hướng dẫn vận hành hệ thống.

CẨN TRỌNG
Loại bỏ các hộp thuốc thử chính khi kết thúc khoảng thời gian ổn định trên hệ thống.
Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn sử dụng.

Bảo quản và độ ổn định
Bảo quản thuốc thử theo phương thẳng đứng ở nhiệt độ từ 2–8°C.
Bảo quản thuốc thử ở nơi tránh ánh sáng và nguồn phát nhiệt. Tránh ánh sáng khi nạp thuốc
thử lên hệ thống. Bảo quản các hộp thuốc thử chưa sử dụng ở nhiệt độ từ 2–8°C xa nguồn
phát nhiệt và tránh ánh sáng.
Tất cả các thuốc thử được bảo quản ở nhiệt độ từ 2–8°C ổn định cho đến hết hạn sử dụng
như ghi trên nhãn.

Thu nhận và xử lý mẫu thử
Huyết thanh là loại mẫu được khuyến nghị cho xét nghiệm này.
Các khuyến nghị sau đây về việc xử lý và bảo quản mẫu máu được Clinical and Laboratory
Standards Institute (CLSI) cung cấp:3
•

Thu thập tất cả các mẫu máu bằng cách tuân thủ các biện pháp phòng ngừa chung cho
phương pháp chọc tĩnh mạch.

•

Để mẫu đông hoàn toàn trước khi ly tâm.

•

Luôn đậy kín và giữ ống nghiệm thẳng đứng.

•

Không sử dụng các mẫu đã được bảo quản ở nhiệt độ phòng lâu hơn 8 giờ.

•

Đậy chặt nắp và làm lạnh mẫu thử ở 2–8°C nếu xét nghiệm không được hoàn tất trong
vòng 8 giờ.

•

Làm đông mẫu ở -20°C hoặc nhiệt độ thấp hơn nếu mẫu không được xét nghiệm trong
vòng 48 giờ.

•

Chỉ làm đông mẫu một lần và trộn đều sau khi rã đông.

Thông tin về cách xử lý và bảo quản nhằm cung cấp hướng dẫn cho người sử dụng. Mỗi
phòng xét nghiệm đều phải có trách nhiệm sử dụng mọi thông tin tham khảo hiện có và/hoặc
các nghiên cứu riêng của mình khi thiết lập các tiêu chí về độ ổn định thay thế nhằm đáp ứng
nhu cầu cụ thể.
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Quy trình
Vật liệu được cung cấp
Các vật liệu sau được cung cấp:
REF

Thành phần

Số lượng xét nghiệm

00643953

5 hộp thuốc thử chính ReadyPack chứa Thuốc thử Lite và Pha
rắn ADVIA Centaur Total hCG
Thẻ Đường cong chuẩn ADVIA Centaur và ADVIA Centaur CP
Total hCG

250

00638631

1 hộp thuốc thử chính ReadyPack chứa Thuốc thử Lite và Pha
rắn ADVIA Centaur Total hCG
Thẻ Đường cong chuẩn ADVIA Centaur và ADVIA Centaur CP
Total hCG

50

Vật liệu cần dùng nhưng không được cung cấp kèm theo
Các vật liệu sau cần có để thực hiện xét nghiệm, nhưng không được cung cấp kèm theo:
Vật liệu

Mô tả

REF 00652707

ADVIA Centaur Calibrator B

6 lọ chất hiệu chuẩn nồng độ thấp
6 lọ chất hiệu chuẩn nồng độ cao

REF 00649625

ADVIA Centaur Calibrator B

2 lọ chất hiệu chuẩn nồng độ thấp
2 lọ chất hiệu chuẩn nồng độ cao

Vật liệu tùy chọn
Các vật liệu sau có thể được sử dụng để thực hiện xét nghiệm này, nhưng không được cung
cấp kèm theo:
Vật liệu

Mô tả

REF 5794569
(117157)

ADVIA Centaur ThCG Diluent

6 hộp thuốc thử bổ sung ReadyPack
chứa 25 mL/hộp

REF 05609230
(117143)

ADVIA Centaur ThCG Diluent

2 hộp thuốc thử bổ sung ReadyPack
chứa 25 mL/hộp

REF 05111259
(115249)

ADVIA Centaur ThCG Diluent

50 mL/lọ

REF 00655293

ADVIA Centaur ThCG Master Curve Material

10 x 1 mL
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Quy trình xét nghiệm
Để biết thêm thông tin hướng dẫn chi tiết về việc thực hiện quy trình, tham khảo hướng dẫn
vận hành hệ thống.
Hệ thống tự động thực hiện các bước sau:
•

Nhỏ 50 µL mẫu vào cuvet.

•

Nhỏ 100 µL Thuốc thử Lite và 450 µL Pha rắn và ủ trong 7,5 phút ở 37°C.

•

Tách, hút và rửa cuvet bằng nước cất .
Lưu ý

Để biết thêm thông tin về nước cất, tham khảo hướng dẫn vận hành hệ thống.

•

Nhỏ 300 µL mỗi Thuốc thử axit và Thuốc thử bazơ để bắt đầu phản ứng hóa phát quang.

•

Báo cáo kết quả theo phương thức đã chọn, như mô tả trong hướng dẫn vận hành hệ
thống.

Tồn tại mối quan hệ trực tiếp giữa lượng hCG hiện diện trong mẫu của bệnh nhân và lượng
đơn vị ánh sáng tương đối (RLU) mà hệ thống phát hiện.

Chuẩn bị hệ thống
Đảm bảo hệ thống có đủ các hộp thuốc thử chính và thuốc thử bổ sung. Để biết thêm thông tin
chi tiết về việc chuẩn bị hệ thống, tham khảo hướng dẫn vận hành hệ thống.
Nạp các hộp thuốc thử ReadyPack vào vùng thuốc thử chính bằng cách sử dụng các mũi tên
làm hướng dẫn đặt hộp. Hệ thống tự động trộn các hộp thuốc thử chính để duy trì huyền phù
đồng nhất của thuốc thử. Để biết thêm thông tin chi tiết về việc nạp thuốc thử, tham khảo
hướng dẫn vận hành hệ thống.
Nếu cần tự động pha loãng mẫu, nạp ADVIA Centaur ThCG Diluent vào cửa nạp thuốc thử bổ
sung.

Chuẩn bị mẫu thử
Xét nghiệm này cần 50 µL mẫu để thực hiện một lần xác định. Lượng mẫu này không bao
gồm mẫu chưa sử dụng trong chai đựng mẫu hoặc lượng cần thêm khi thực hiện thử nghiệm
kép hoặc các thử nghiệm khác cho cùng 1 mẫu. Để biết thêm thông tin chi tiết về xác định
lượng cần tối thiểu, tham khảo hướng dẫn vận hành hệ thống.
Trước khi đưa mẫu vào hệ thống, đảm bảo mẫu phải có các đặc tính sau:
•

Mẫu không có tơ huyết hoặc vật chất dạng hạt khác.

•

Mẫu không có bọt khí.

Độ ổn định trên hệ thống
Các thuốc thử dùng cho xét nghiệm ADVIA Centaur Total hCG ổn định khi chưa mở đến ngày
hết hạn ghi trên hộp hoặc trên hệ thống trong 21 ngày.

Thực hiện hiệu chuẩn
Để hiệu chuẩn xét nghiệm ADVIA Centaur Total hCG, sử dụng ADVIA Centaur Calibrator B.
Thực hiện hiệu chuẩn như được mô tả trong hướng dẫn sử dụng chất hiệu chuẩn.
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Tần suất hiệu chuẩn
Hiệu chuẩn xét nghiệm khi kết thúc khoảng thời gian hiệu chuẩn 28 ngày.
Ngoài ra, xét nghiệm ADVIA Centaur Total hCG đòi hỏi hiệu chuẩn hai điểm:
•

Khi thay đổi số lô của các hộp thuốc thử chính.

•

Khi thay thế các thành phần của hệ thống.

•

Khi kết quả kiểm chuẩn liên tục nằm ngoài khoảng xét nghiệm.

Thực hiện hiệu chuẩn đường cong chuẩn
Xét nghiệm ADVIA Centaur Total hCG đòi hỏi hiệu chuẩn Đường cong chuẩn khi sử dụng số
lô mới của Thuốc thử Lite và Pha rắn. Đối với mỗi số lô mới của Thuốc thử Lite và Pha rắn, sử
dụng đầu đọc mã vạch hoặc bàn phím để nhập các giá trị Đường cong chuẩn lên hệ thống.
Thẻ Đường cong chuẩn chứa các giá trị Đường cong chuẩn. Để biết thông tin chi tiết về việc
nhập các giá trị hiệu chuẩn, tham khảo hướng dẫn vận hành hệ thống.

Thực hiện kiểm tra chất lượng
Tuân thủ các quy định của nhà nước hoặc các yêu cầu chứng nhận về tần suất kiểm chuẩn.
Để biết thêm thông tin chi tiết về việc nạp giá trị kiểm chuẩn, tham khảo hướng dẫn vận hành
hệ thống.
Để theo dõi hiệu năng của hệ thống và xu hướng của biểu đồ, như một yêu cầu tối thiểu, hai
nồng độ vật liệu kiểm chuẩn cần được xét nghiệm vào mỗi ngày có phân tích mẫu. Mẫu kiểm
chuẩn cũng cần được xét nghiệm khi thực hiện hiệu chuẩn hai điểm. Xử lý tất cả các mẫu
kiểm chuẩn giống như mẫu của bệnh nhân.
Siemens Healthcare Diagnostics khuyến nghị sử dụng chất kiểm chuẩn có bán trên thị trường
với ít nhất 2 mức (thấp và cao). Hệ thống đạt yêu cầu về hiệu năng khi các giá trị phân tích thu
được nằm trong Phạm vi kiểm chuẩn chấp nhận đối với hệ thống hoặc trong phạm vi của bạn,
như đã xác định theo chương trình kiểm chuẩn nội bộ thích hợp của phòng thí nghiệm.

Hành động khắc phục
Nếu kết quả kiểm chuẩn không nằm trong Giá trị mong đợi hoặc trong các giá trị do phòng xét
nghiệm thiết lập, không báo cáo kết quả. Thực hiện các việc sau:
•

Xác minh rằng vật liệu chưa hết hạn.

•

Xác minh rằng việc bảo trì cần thiết đã được thực hiện.

•

Xác minh rằng xét nghiệm đã được thực hiện theo các hướng dẫn sử dụng.

•

Chạy lại xét nghiệm với các mẫu kiểm chuẩn mới.

•

Nếu cần, hãy liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật hoặc nhà phân phối tại địa
phương của bạn để được hỗ trợ.

Kết quả
Tính toán kết quả
Để biết thêm thông tin chi tiết về cách tính kết quả, tham khảo hướng dẫn vận hành hệ thống.
Hệ thống báo cáo kết quả hCG trong huyết thanh theo mIU/mL (đơn vị thường dùng) hoặc IU/L
(đơn vị SI), tùy thuộc vào đơn vị được xác định khi cài đặt xét nghiệm. Công thức chuyển đổi
là 1 mIU/mL = 1 IU/L.
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Pha loãng
Các thông tin sau đây liên quan đến phần pha loãng:
•

Các mẫu huyết thanh có nồng độ hCG lớn hơn 1000 mIU/mL (IU/L) phải được pha loãng
và được xét nghiệm lại để thu được kết quả chính xác.

•

Mẫu của bệnh nhân có thể được hệ thống pha loãng tự động hoặc chuẩn bị thủ công.

•

Đối với pha loãng tự động, đảm bảo rằng ADVIA Centaur ThCG Diluent được nạp và thiết
lập các thông số hệ thống như sau:
Điểm pha loãng: ≤ 1000 mIU/mL (IU/L)
Hệ số pha loãng: 5, 10, 100, 200
Để biết thêm thông tin chi tiết về pha loãng tự động, tham khảo hướng dẫn vận hành hệ
thống.

•

Pha loãng bằng tay các mẫu của bệnh nhân khi kết quả của bệnh nhân vượt quá độ tuyến
tính của xét nghiệm bằng cách sử dụng pha loãng tự động, hoặc khi quy trình ở phòng thí
nghiệm yêu cầu pha loãng bằng tay.

•

Sử dụng ThCG Diluent để pha loãng thủ công mẫu của bệnh nhân và sau đó nạp mẫu đã
pha loãng vào giá đỡ mẫu thay cho mẫu chưa pha loãng.

•

Đảm bảo rằng các kết quả được điều chỉnh về mặt toán học để pha loãng. Nếu hệ số pha
loãng được nhập vào khi lên lịch trình xét nghiệm, hệ thống sẽ tự động tính toán kết quả.

Giải thích kết quả
Luôn tham khảo bệnh sử, các biểu hiện lâm sàng cũng như các phát hiện khác của bệnh nhân
khi đọc kết quả xét nghiệm.

Hạn chế
Xét nghiệm này có thể được sử dụng để phát hiện mang thai vào ngày đầu tiên của chu kỳ
kinh nguyệt bị chậm.
Tất cả các xét nghiệm in vitro có thể cho kết quả sai, cả kết quả dương tính giả trên lâm sàng
(kết quả xét nghiệm cho thấy một tình trạng vắng mặt) và kết quả âm tính giả trên lâm sàng
(kết quả xét nghiệm không xác định được rằng một tình trạng đang hiện diện).
Có thể có nhiều nguyên nhân khả năng cho những loại kết quả trái ngược này. Kết quả sai có
thể xảy ra do can thiệp từ các thành phần huyết thanh có thể nhận biết hoặc thành phần huyết
thanh riêng theo bệnh nhân.
Kết quả sai do can thiệp có thể lặp lại theo thời gian.
Kết quả hCG trong huyết thanh ổn định nằm trong khoảng từ 10 đến 100 mIU/mL (thường gặp
hơn là từ 10 đến 50 mIU/mL) trong nhiều tháng cho thấy rằng máu của bệnh nhân có thể chứa
một chất can thiệp và tạo ra kết quả sai.
Các nguồn can thiệp đã xác định có khả năng liên kết và can thiệp với bất kỳ thành phần nào
của xét nghiệm bao gồm:
•

các thành phần của huyết tương (yếu tố đông máu)

•

các protein của huyết thanh (như yếu tố dạng thấp)

•

các kháng thể dị ái và kháng động vật (như kháng thể kháng chuột, kháng thỏ, kháng dê)

•

các kháng thể kháng idiotype

Can thiệp cũng có thể được gây ra bởi:
•

thuốc và sản phẩm chuyển hóa của thuốc

•

chất phản ứng chéo
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Nếu xảy ra kết quả sai hoặc bất thường, như được xác định bởi quy trình của phòng thí
nghiệm, nhân viên phòng thí nghiệm đầu tiên cần chắc chắn rằng hệ thống đang hoạt động và
được vận hành và bảo trì theo Nhãn sản phẩm. Sau đó, người dùng cần làm theo quy trình
của phòng thí nghiệm để thông báo cho bác sĩ lâm sàng về kết quả có dấu hiệu sai lệch khỏi
các chỉ tiêu mà phòng thí nghiệm đã thiết lập.
Các kết quả xét nghiệm độc lập không chẩn đoán tình trạng y tế. Ví dụ, các mức tăng nhẹ về
nồng độ hCG có thể xảy ra ở các đối tượng không mang thai bình thường. Chẩn đoán của
bác sĩ bao gồm đánh giá kết quả xét nghiệm kết hợp với, và trong phạm vi, tiền sử bệnh của
bệnh nhân, khám sức khỏe và các kết quả xét nghiệm khác—đôi khi có hội chẩn với các
chuyên gia y tế khác.
Bộ dụng cụ này không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài đánh giá tình trạng
thai nghén.

Giá trị mong đợi
Kết quả mong đợi với xét nghiệm ADVIA Centaur Total hCG đã được thiết lập. Dữ liệu được
thu thập trên 291 mẫu huyết thanh từ 118 nữ giới không mang thai có biểu hiện khỏe mạnh,
110 nam giới có biểu hiện khỏe mạnh và 63 nữ giới sau mãn kinh. Một trăm phần trăm (100%)
những mẫu này thu được các giá trị hCG thấp hơn 10 mIU/mL (IU/L). Đã thu được dữ liệu
sau:
Phần trăm (%)
Loại mẫu

n

<2

2–6

6–10

> 10

Nữ giới bình thường

118

98,3%

1,7%

0%

0%

Nam giới bình thường

110

99,1%

0,9%

0%

0%

Nữ giới sau mãn kinh

63

82,5%

15,9%

1,6%

0%

Nồng độ hCG tìm thấy trong thai kỳ bình thường đã được xác định và các khoảng 95% được
trình bày trong bảng sau đây. Tốc độ sản xuất hCG cực kỳ nhanh sau khi thụ thai và có thể
khác nhau giữa các cá nhân. Giá trị âm tính không loại trừ khả năng mang thai. Cần lấy mẫu
và xét nghiệm lại cho bệnh nhân có giá trị âm tính trong vòng 2 ngày vì giá trị hCG trong thai
kỳ bình thường tăng gấp đôi mỗi 48 giờ.

Tuổi thai

n

Giá trị trung vị

Giá trị hCG mong đợi
(mIU/mL) (IU/L)

2–4 tuần

34

334

39,1–8388

5–6 tuần

76

19.220

861–88.769

6–8 tuần

58

43.326

8636–218.085

8–10 tuần

65

106.397

18.700–244.467

10–12 tuần

62

82.199

23.143–181.899

13–27 tuần

51

28.800

6303–97.171

28–40 tuần

48

15.881

4360–74.883

Khi có thể, tuổi thai được xác định bằng siêu âm. Nếu không, tuổi thai được tính từ ngày của
chu kỳ kinh nguyệt cuối cùng.
Với tất cả các xét nghiệm chẩn đoán in vitro, mỗi phòng thí nghiệm nên xác định khoảng tham
chiếu của riêng mình để đánh giá chẩn đoán kết quả của bệnh nhân.4
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Đặc tính hiệu năng
Khoảng đo phân tích
Xét nghiệm ADVIA Centaur Total hCG đo nồng độ hCG từ 2,0–1000 mIU/mL (IU/L).

Độ đặc hiệu
Phản ứng chéo của xét nghiệm ADVIA Centaur Total hCG với TSH, LH, FSH, prolactin và
hGH được xác định bằng cách thêm những hoóc-môn này vào các mẫu huyết thanh có chứa
hCG. Sau đó xác định nồng độ hCG trong các mẫu này.

Chất phản ứng chéo

Giá trị hCG không có
Chất phản ứng chéo
(mIU/mL) (IU/L)

Giá trị hCG có
Chất phản ứng chéo
(mIU/mL) (IU/L)

TSH; 300 µIU/mL

19,9

17,7

96,5

87,7

624,0

574,0

12,9

12,0

214,7

197,6

556,9

505,0

12,9

12,4

214,7

213,1

556,9

555,2

12,9

12,5

214,7

217,2

556,9

561,0

12,9

12,5

214,7

212,5

556,9

555,4

LH; 200 mIU/mL

FSH; 200 mIU/mL

Prolactin; 1000 ng/mL

hGH; 500 ng/mL

Kiểm tra mức độ can thiệp được xác định theo Tài liệu CLSI EP7-A2.5

Độ nhạy
Xét nghiệm ADVIA Centaur Total hCG đo nồng độ hCG đến tối đa 1000 mIU/mL (IU/L) với
nồng độ tối thiểu có thể phát hiện (độ nhạy phân tích) là 2,0 mIU/mL (IU/L). Độ nhạy phân tích
được định nghĩa là nồng độ hCG tương ứng với các RLU là hai độ lệch chuẩn lớn hơn các
RLU trung bình của 20 lần xác định lặp lại chất chuẩn không có Total hCG.
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Độ chụm
Độ chụm được đánh giá theo quy trình CLSI EP5-A2.6 Xét nghiệm được kiểm tra với 10 lần
chạy trên mỗi hệ thống trong 2 hệ thống, 4 lần lặp lại cho một lần chạy (n = 80 cho mỗi mẫu),
trong thời gian 10 ngày. Các hệ thống này được hiệu chuẩn ngay trước xét nghiệm đầu tiên
của ngày thứ nhất. Kết quả xét nghiệm được hiệu chuẩn bằng cách sử dụng hiệu chuẩn hai
điểm. Đã thu được các kết quả sau:
Giá trị trung bình (mIU/mL) (IU/L)

% CV nội thử nghiệm % CV liên thử nghiệm

Tổng % CV

9,8

6,9

0,5

7,0

11,5

5,7

4,1

7,0

26,0

4,2

2,1

4,7

184,7

2,9

2,6

3,9

541,5

1,9

1,0

2,2

672,4

1,5

1,4

2,1

Độ chính xác / so sánh phương pháp
Đối với 230 mẫu trong khoảng nồng độ từ 3,0 đến 985,8 mIU/mL (IU/L), mối quan hệ giữa xét
nghiệm ADVIA Centaur Total hCG và xét nghiệm ACS:180® Total hCG được mô tả bằng
phương trình:
ADVIA Centaur Total hCG = 1,04 (ACS:180 Total hCG) + 3,14 mIU/mL
Hệ số tương quan (r) = 0,99

Sự can thiệp
Mẫu thử huyết thanh bị . . .

Có ảnh hưởng không rõ rệt đến xét nghiệm đến tối đa . . .

huyết tán

500 mg/dL hemoglobin

mỡ máu

1000 mg/dL triglycerides

vàng da

20 mg/dL bilirubin

Tỷ lệ phục hồi pha loãng
Sáu mẫu huyết thanh người có nồng độ hCG trong khoảng 343,6 đến 890,1 mIU/mL (IU/L)
được pha loãng theo các tỷ lệ 1:2, 1:4, 1:8 và 1:16 bằng ThCG Diluent (Dung dịch pha loãng)
và được xét nghiệm để xác định tỷ lệ phục hồi và tính tương đương. Tỷ lệ phục hồi nằm trong
khoảng từ 89,3 đến 111,6% với giá trị trung bình 100,3%.

Mẫu

Pha loãng

1

—

Mong đợi
(mIU/mL) (IU/L)

Tỷ lệ phục hồi %

890,1

1:2

428,7

445,1

96,3

1:4

221,2

222,5

99,4

1:8

110,2

111,3

99,0

1:16

54,8

55,6

98,6

Giá trị trung bình
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Đã quan sát thấy
(mIU/mL) (IU/L)

98,3
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Mẫu

Pha loãng

2

—

Đã quan sát thấy
(mIU/mL) (IU/L)

ThCG
Mong đợi
(mIU/mL) (IU/L)
663,9

1:2

341,2

332,0

102,8

1:4

173,1

166,0

104,3

1:8

89,5

83,0

107,8

1:16

42,8

41,5

103,1

Giá trị trung bình
3

104,5

—

863,6

1:2

385,5

431,8

89,3

1:4

199,0

215,9

92,2

1:8

101,6

108,0

94,1

1:16

48,8

54,0

90,3

Giá trị trung bình
4

91,5

—

343,6

1:2

186,6

171,8

108,6

1:4

95,9

85,9

111,6

1:8

46,4

43,0

107,9

1:16

23,2

21,5

107,9

Giá trị trung bình
5

109,0

—

716,9

1:2

337,7

358,5

94,2

1:4

172,1

179,2

96,0

1:8

87,3

89,6

97,4

1:16

42,6

44,8

95,1

Giá trị trung bình
6

Tỷ lệ phục hồi %

95,7

—

646,2

1:2

327,9

323,1

101,4

1:4

166,4

161,6

102,9

1:8

82,7

80,8

102,4

1:16

41,8

40,4

103,5

Giá trị trung bình
Giá trị trung bình
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Tỷ lệ phục hồi pha thêm
Các lượng hCG khác nhau đã được thêm vào năm mẫu có nồng độ hCG nội sinh từ
4,9 đến 13,1 mIU/mL (IU/L). Tỷ lệ phục hồi nằm trong khoảng từ 95,2 đến 105,0% với giá
trị trung bình 99,0%.

Mẫu

Lượng thêm vào
(mIU/mL) (IU/L)

Đã quan sát thấy
(mIU/mL) (IU/L)

1

—

12,8

57,5

70,5

100,4

112,1

124,9

100,0

223,9

236,8

100,0

423,5

426,0

97,6

818,4

821,9

98,9

Giá trị trung bình
2

99,4

—

4,9

57,5

61,8

99,0

112,1

118,7

101,5

223,9

220,9

96,5

423,5

427,6

99,8

818,4

810,0

98,4

Giá trị trung bình
3

99,0

—

13,1

51,7

63,9

98,3

98,8

112,2

100,3

206,8

211,2

95,8

380,0

378,7

96,2

798,3

790,8

97,4

Giá trị trung bình
4

97,6

—

11,3

51,7

63,1

100,2

98,8

115,0

105,0

206,8

223,9

102,8

380,0

403,1

103,1

798,3

795,2

98,2

Giá trị trung bình
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Mẫu

Lượng thêm vào
(mIU/mL) (IU/L)

Đã quan sát thấy
(mIU/mL) (IU/L)

5

—

5,7

51,7

58,0

95,4

98,8

111,4

98,2

206,8

216,5

98,7

380,0

387,3

95,2

798,3

776,2

96,8

Giá trị trung bình
Giá trị trung bình

Tỷ lệ phục hồi %

96,9
99,0

Hiệu ứng nồng độ cao
Các mẫu của bệnh nhân có nồng độ hCG cao có thể gây ra giảm nghịch lý ở các RLU
(hiệu ứng nồng độ cao). Trong xét nghiệm này, các mẫu của bệnh nhân có nồng độ hCG cao
ở 400.000 mIU/mL (IU/L) sẽ xét nghiệm tốt hơn mức 1000 mIU/mL (IU/L).

Chuẩn hóa
Xét nghiệm ADVIA Centaur Total hCG được chuẩn hóa theo chất chuẩn tham chiếu thứ 4 của
World Health Organization (WHO) có mã là IS 75/589.

Hỗ trợ kỹ thuật
Để được hỗ trợ khách hàng, vui lòng liên hệ nhà cung cấp hoặc nhà phân phối hỗ trợ kỹ thuật
tại địa phương.
www.siemens.com/diagnostics

Tham khảo
1. Russell PT. Pregnancy and fetal function. In: Kaplan LA, Pesce AJ, eds. Clinical
Chemistry: Theory, Analysis, and Correlation. 2nd ed. St. Louis: CV Mosby; 1989:572.
2. Kaplan LA. Human chorionic gonadotropin. In: Kaplan LA, Pesce AJ, eds. Clinical
Chemistry: Theory, Analysis, and Correlation. 2nd ed. St. Louis: CV Mosby; 1989:938–44.
3. Clinical and Laboratory Standards Institute (formerly NCCLS). Procedures for the Handling
and Processing of Blood Specimens; Approved Guideline - Third Edition. Wayne, PA:
Clinical and Laboratory Standards Institute; 2004. NCCLS Document H18-A3.
4. Clinical and Laboratory Standards Institute (formerly NCCLS). How to Define and
Determine Reference Intervals in the Clinical Laboratory; Approved Guideline Second Edition. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2000.
NCCLS Document C28-A2.
5. Clinical and Laboratory Standards Institute (formerly NCCLS). Interference Testing in
Clinical Chemistry; Approved Guideline - Second Edition. Wayne, PA:
Clinical and Laboratory Standards Institute; 2005. CLSI Document EP7-A2.
6. Clinical and Laboratory Standards Institute (formerly NCCLS). Evaluation of Precision
Performance of Quantitative Measurement Methods; Approved Guideline - Second
Edition. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2004. NCCLS Document
EP5-A2.
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Định nghĩa biểu tượng
Các biểu tượng sau đây có thể xuất hiện trên nhãn sản phẩm:
Biểu tượng

Định nghĩa

Biểu tượng

Thiết bị y tế chẩn đoán in vitro

Số catalog

Nhà sản xuất pháp lý

Đại diện được ủy quyền tại châu Âu

Dấu CE

Dấu CE với số nhận dạng của tổ chức
chứng nhận

0088

YYYY-MMDD
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Định nghĩa

Tham khảo hướng dẫn sử dụng

Nguy cơ sinh học

Không làm đông (> 0°C)

Hạn chế nhiệt độ

Giới hạn dưới về nhiệt độ

Giới hạn trên về nhiệt độ

Giữ xa ánh nắng và nguồn nhiệt

Lên

Hạn sử dụng

Bao gồm đủ cho (n) thử nghiệm

Mã lô

Lắc mạnh hộp thuốc thử. Tham khảo
phần Chuẩn bị thuốc thử trong hướng
dẫn sử dụng sản phẩm ADVIA Centaur
dành cho xét nghiệm cụ thể để biết
thông tin chi tiết.

Định dạng ngày (năm-tháng-ngày)

Rev.

Duyệt lại

Định nghĩa đường cong chuẩn

Số dạng thập lục phân biến đổi để đảm
bảo Đường cong chuẩn và giá trị định
nghĩa Chất định chuẩn là hợp lệ.

Chi tiết lô

Điểm xanh lá cây

Tái chế

Được in bằng mực đậu nành
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Nhãn hiệu thương mại
ADVIA Centaur, ReadyPack và ACS:180 là các thương hiệu của
Siemens Healthcare Diagnostics.
© 2014 Siemens Healthcare Diagnostics. Tất cả các quyền được bảo hộ.
US Pats 5,609,822; 5,788,928
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