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Xem những thay đổi được tô sáng: Cập nhật tháng 04 năm 2017.

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 bất kỳ sai lệch
nào so với các hướng dẫn trong tài liệu.

3. Tiếp theo một quá trình rửa sau đó, cho dung dịch Pre-Trigger
và Trigger vào hỗn hợp phản ứng.
4. Kết quả của phản ứng hóa phát quang được tính bằng đơn vị
ánh sáng tương đối (RLU). Có sự tỉ lệ nghịch giữa lượng Free T4
trong mẫu và RLUs được bộ phận quang học trong ARCHITECT
iSystem phát hiện.
Để biết thêm thông tin về hệ thống và kỹ thuật xét nghiệm, vui
lòng tham khảo Tài liệu Hướng dẫn vận hành hệ thống ARCHITECT,
phần 3.

TÊN
ll

ARCHITECT Free T4

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
ll

Xét nghiệm ARCHITECT Free T4 (FT4) là Xét nghiệm Miễn dịch Vi
hạt Hóa phát quang (CMIA) để định lượng thyroxine tự do (Free T4)
trong huyết thanh và huyết tương người.

THUỐC THỬ
ll

TÓM TẮT VÀ GIẢI THÍCH XÉT NGHIỆM
ll

Thành phần Bộ Thuốc thử

Thyroxine (T4) tuần hoàn trong máu dưới dạng hỗn hợp cân bằng
giữa hormon tự do và hormon có liên kết với protein huyết thanh.
Tỷ lệ liên kết của thyroxin gắn globulin (TBG), albumin và prealbumin với T4 toàn phần lần lượt là 75%, 10% và 15%.1-3 Đa phần
T4 tồn tại dưới dạng liên kết protein, chỉ 0,03% ở dạng tự do.4 Con
số phần trăm nhỏ này của T4 toàn phần là hormon sinh lý có hoạt
tính sinh học. Khi T4 tự do được hấp thụ bởi tế bào đích, sự cân
bằng thiết lập lại nồng độ T4 tự do. Cân bằng giúp duy trì nồng
độ T4 tự do ổn định khi xảy ra thay đổi về nồng độ hay về ái lực
của protein liên kết trong huyết thanh. Vì vậy, trong các tình trạng
bình thường (mang thai)4 và bất thường (Familial Dysalbuminemic
Hyperthyroxinemia, Thyroxin trong máu cao do rối loạn albumin
có tính gia đình - FDH)5-7 hay do sử dụng một vài loại thuốc (v.d.
furosemide8, 9 và fenclofenac10-12), các mô đích được đảm bảo
nhận một lượng hormon yêu cầu. Vì vậy, giá trị T4 tự do là chỉ thị
tốt nhất cho rối loạn chức năng tuyến giáp, vì giá trị của T4 tự do ít
nhạy với sự thay đổi trong các protein gắn kết trong huyết thanh.
Trước đây, chẩn đoán suy chức năng tuyến giáp gồm thực hiện xét
nghiệm T4 toàn phần13, 14 và xét nghiệm15 Thyroxine Uptake (TU)
trên cùng một mẫu. Kết hợp toán học của hai xét nghiệm này cho
giá trị Free Thyroxine Index (FTI) giúp ước tính tỉ lệ gián tiếp cho T4
tự do.16
Một cách khác, các xét nghiệm trực tiếp được phát triển sử dụng
phương pháp cân bằng thẩm tách,17, 18 siêu lọc,19, 20 RIA,21 và
công nghệ EIA pha rắn22 để đo nồng độ T4 tự do. Trong những
phương pháp này, phân tách dạng tự do và liên kết được thực hiện
với màng hay T4 tự do liên kết kháng thể trên pha rắn. Bước phân
tách này loại bỏ lượng T4 tỉ lệ với lượng T4 tự do có trong mẫu
bệnh phẩm. Lượng T4 được phân tách ít hơn khoảng 5% lượng T4
trong mẫu, có thể ước tính được lượng T4 tự do.
Xét nghiệm ARCHITECT Free T 4 được dùng để hỗ trợ trong đánh
giá tình trạng tuyến giáp.

ARCHITECT Free T4 7K65
LƯU Ý: Một vài loại đóng gói không có ở tất cả các nước hay sử
dụng cho tất cả hệ thống ARCHITECT iSystems. Vui lòng liên hệ
nhà phân phối của Abbott Việt Nam.
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anti-T4 (từ cừu) phủ trên Vi hạt trong dung dịch
đệm TRIS có chất ổn định từ IgG cừu. Nồng độ tối thiểu: 0,05% rắn.
Chất bảo quản: sodium azide.
Chất kết hợp T3 đánh dấu acridinium trong dung dịch
đệm MES với chất ổn định NaCl và Triton X-100. Nồng độ tối thiểu:
0,2 ng/mL. Chất bảo quản: ProClin.

Các thuốc thử khác
ARCHITECT Pre-Trigger Solution chứa 1,32%
(w/v) hydrogen peroxide.
hydroxide.

ARCHITECT Trigger Solution chứa 0,35 N sodium

ARCHITECT Wash Buffer chứa dung dịch muối đệm
phosphate. Chất bảo quản: Tác nhân kháng vi sinh vật.
LƯU Ý: Chai và thể tích thay đổi tùy theo đơn hàng.

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

NGUYÊN LÝ SINH HỌC
ll

CẨN TRỌNG: Sản phẩm này yêu cầu phải thao tác với mẫu bệnh
phẩm người. Chúng tôi khuyến cáo rằng các sản phẩm chứa
những thành phần có nguồn gốc từ người được xem như có nguy
cơ lây nhiễm và phải được xử lý theo tiêu chuẩn OSHA các nguồn
bệnh có nguồn gốc từ máu. An toàn Sinh học cấp độ 2 hay các
nguyên tắc an toàn sinh học khác nên được sử dụng cho vật liệu
có chứa hoặc nghi ngờ chứa chất gây nhiễm.23-26

Xét nghiệm ARCHITECT Free T4 là xét nghiệm miễn dịch hai bước
để xác định sự hiện diện của thyroxine tự do (T4 tự do) trong huyết
thanh và huyết tương người sử dụng công nghệ CMIA với quy
trình xét nghiệm linh hoạt, còn gọi là Chemiflex.
1. Mẫu, và vi hạt thuận từ phủ anti-T4 được kết hợp lại. T4 tự do
(không có liên kết) có trong mẫu gắn với anti‑T4 phủ trên vi hạt
thuận từ.
2. Sau khi rửa, chất kết hợp T3 có đánh dấu acridinium được
thêm vào để tạo hỗn hợp phản ứng.
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Thời gian
Nhiệt độ bảo bảo quản
tối đa
quản

Các cảnh báo và đề phòng sau áp dụng cho:

Chưa mở/ 2-8°C
Đã mở*
CẢNH BÁO:
H317
Phòng ngừa
P261
P272
P280
Đáp ứng
P302+P352
P333+P313
P362+P364
Hủy bỏ
P501

Chứa methylisothiazolones.
Có thể gây dị ứng da.
Trên máy

Tránh hít sương / hơi / phun.
Quần áo bị nhiễm khuẩn không được
phép mang ra khỏi nơi làm việc.
Mang găng tay bảo vệ/ đồ bảo hộ / kính
bảo hộ.
NẾU TIẾP XÚC VỚI DA: Rửa với rất nhiều
nước.
Nếu da bị tấy hay ngứa: Tham khảo lời
khuyên của bác sĩ.
Cởi bỏ quần áo nhiễm khuẩn và giặt sạch
trước khi sử dụng lại.

Nhiệt độ hệ
thống

Hướng dẫn thêm về bảo
quản

Đến khi hết Có thể sử dụng ngay sau
hạn sử dụng khi lấy khỏi nhiệt độ bảo
quản ở 2-8°C.
Bảo quản ở vị trí thẳng
đứng.
30 ngày
Hủy bỏ sau 30 ngày.
Để biết thêm thông tin
về theo dõi thời gian
trên hệ thống, vui lòng
tham khảo Tài liệu Hướng
dẫn vận hành hệ thống
ARCHITECT, phần 5.

* Thuốc thử có thể được bảo quản trong hoặc ngoài hệ thống
ARCHITECT iSystem. Nếu lấy thuốc thử ra khỏi hệ thống, bảo quản
thuốc thử ở nhiệt độ 2-8°C (với màng ngăn và nắp thay thế) ở vị trí
thẳng đứng. 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. Nếu chai vi hạt bị ngã (có đậy màng ngăn) khi
đang bảo quản trong tủ lạnh thì phải hủy bỏ bộ thuốc thử. Để
biết thông tin về quá trình lấy thuốc thử ra khỏi hệ thống, vui lòng
tham khảo Tài liệu Hướng dẫn vận hành hệ thống ARCHITECT,
phần 5.

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

Các cảnh báo và đề phòng sau áp dụng cho:
Có sodium azide.
EUH032
Tiếp xúc với acid sẽ giải phóng khí rất
độc.
P501
Hủy bỏ thành phần / chai đựng theo quy
định của địa phương.

Các dấu hiệu Thuốc thử bị hỏng
Khi giá trị của mẫu chứng vượt quá khoảng nồng độ cụ thể, đây
có thể là dấu hiệu thuốc thử bị hỏng hoặc xảy ra lỗi về kỹ thuật.
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. Để biết thêm thông tin về xử lý các sự cố, vui lòng tham
khảo Tài liệu Hướng dẫn vận hành hệ thống ARCHITECT, phần 10.

Safety Data Sheets (Tờ thông tin an toàn) có thể được tải về từ
trang www.abbottdiagnostics.com hay liên hệ với Abbott Vietnam.
Để biết thêm thông tin chi tiết về các biện pháp đề phòng an
toàn, vui lòng tham khảo Tài liệu Hướng dẫn vận hành hệ thống
ARCHITECT, phần 8.
Xử lý thuốc thử

QUY TRÌNH VẬN HÀNH THIẾT BỊ
ll

Tập tin xét nghiệm ARCHITECT Free T4 phải được cài đặt trên
ARCHITECT iSystem từ ARCHITECT iSystem Assay CD-ROM trước
khi thực hiện xét nghiệm.
Để biết thêm thông tin chi tiết về cách thức cài đặt xét nghiệm
cũng như các thông số của xét nghiệm, vui lòng tham khảo Tài liệu
Hướng dẫn vận hành hệ thống ARCHITECT, phần 2.
Để biết thông tin về cách in các thông số xét nghiệm, vui lòng
tham khảo Tài liệu Hướng dẫn vận hành hệ thống ARCHITECT,
phần 5.
Để biết thông tin chi tiết về quy trình vận hành của hệ thống, vui
lòng tham khảo Tài liệu Hướng dẫn vận hành hệ thống ARCHITECT.

•
•

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.
• Trước khi nạp bộ thuốc thử vào hệ thống lần đầu tiên, lắc chai
Vi hạt để phân tán các vi hạt có thể bị lắng trong quá trình vận
chuyển. Để biết hướng dẫn lắc trộn vi hạt, tham khảo phần QUY
TRÌNH, Quy trình xét nghiệm của tờ hướng dẫn sử dụng này.
• Các màng ngăn PHẢI được dùng để tránh thuốc thử bị
bay hơi và nhiễm khuẩn và đảm bảo tính đồng nhất của
thuốc thử. Nếu không, độ tin cậy của kết quả xét nghiệm sẽ
không được đảm bảo.
• Để tránh nhiễm khuẩn, cần mang găng tay sạch khi đặt
màng ngăn lên chai thuốc thử đã mở nắp.
• Khi đã đặt màng ngăn lên chai thuốc thử đã mở nắp,
không được lật ngược chai thuốc thử vì có thể làm chảy
thuốc thử ra ngoài và ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm.
• Theo thời gian, các chất lỏng còn dư có thể đóng khô
trên bề mặt màng ngăn. Đó là muối và chúng không ảnh
hưởng đến hiệu năng xét nghiệm.
Để biết thêm thông tin chi tiết về các lưu ý khi sử dụng, vui lòng
tham khảo Tài liệu Hướng dẫn vận hành hệ thống ARCHITECT,
phần 7.

Đơn vị kết quả thay thế
Chỉnh thông số xét nghiệm "Đơn vị nồng độ 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)
Đơn vị mặc định

Hệ số chuyển đổi

Đơn vị thay thế

ng/dL

12,87

pmol/L

THU THẬP MẪU VÀ CHUẨN BỊ XÉT NGHIỆM
ll
Loại Mẫu
Các loại mẫu đã được kiểm tra để sử dụng cho xét nghiệm này:
Loại Mẫu

Ống thu thập mẫu

Huyết thanh người

Huyết thanh
Ống tách huyết thanh
Sodium heparin
Lithium heparin
Ống tách huyết tương lithium
heparin
Potassium EDTA

Bảo quản thuốc thử
Huyết tương người

Thuốc thử ổn định đến khi hết hạn sử dụng khi bảo quản và sử
dụng như hướng dẫn.
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•

Các loại chất chống đông khác chưa được kiểm tra để sử dụng
cho xét nghiệm này.
Khi đánh giá dãy nồng độ mẫu, nên sử dụng dùng một loại
mẫu trong quá trình nghiên cứu.
Hiệu năng của xét nghiệm này chưa được thiết lập cho mẫu sơ
sinh.
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.

•
•
•
•
•
•

Tình trạng mẫu

ARCHITECT Wash Buffer (Dung dịch đệm rửa)
ARCHITECT Reaction Vessels (Cóng phản ứng)
ARCHITECT Sample Cups (Cốc đựng mẫu)
ARCHITECT Septum (Màng ngăn)
ARCHITECT Replacement Caps (Nắp thay thế)
Pipet hoặc đầu pipet (tùy chọn) để hút các dung tích đã định
trên màn hình đặt mẫu bệnh nhân hay mẫu chứng.
Để biết thêm thông tin về nguyên vật liệu cần thiết cho quy trình
bảo trì, vui lòng tham khảo Tài liệu Hướng dẫn vận hành hệ thống
ARCHITECT, phần 9.

•

Quy trình Xét nghiệm

•
•
•

•
•
•

Không sử dụng mẫu trong các tình trạng sau:
• mẫu bị bất hoạt do nhiệt
Để tránh nhiễm chéo, nên sử dụng pipet dùng một lần hay
pipet có đầu côn.
Để có kết quả tối ưu, mẫu huyết thanh và huyết tương không
nên có fibrin, tế bào hồng cầu hay các vật thể lạ khác.
Đảm bảo rằng quá trình hình thành huyết khối trong mẫu
huyết thanh xảy ra hoàn toàn trước khi đem ly tâm. Một số
mẫu, đặc biệt là mẫu lấy từ bệnh nhân dùng thuốc chống
đông hay ly giải huyết khối có thể làm tăng thời gian hình
thành huyết khối. Nếu mẫu được ly tâm trước khi quá trình
hình thành huyết khối xảy ra hoàn toàn, thì sự hiện diện của
fibrin có thể gây ra sai số trong kết quả.

•

Chuẩn bị Xét nghiệm
•
•

•

Thực hiện theo hướng dẫn xử lý của nhà sản xuất ống thu thập
mẫu.
Mẫu phải được trộn HOÀN TOÀN sau khi rã đông, bằng cách
lắc trộn ở tốc độ THẤP hay lắc đảo ngược nhẹ, và ly tâm trước
khi sử dụng để bỏ các tế bào hồng cầu hay vật thể lạ để đảm
bảo tính đồng nhất của kết quả.
Kiểm tra tất cả các mẫu để tránh có bọt. Loại bỏ bọt khí bằng
que dùng riêng cho phân tích trước khi xét nghiệm. Mỗi mẫu
dùng một que riêng để tránh nhiễm chéo.

•

•

Bảo quản mẫu
Loại mẫu

Huyết thanh/
Huyết tương

Nhiệt độ bảo quản

2-8°C

•

Thời gian bảo quản tối đa

≤ 6 ngày

Nếu xét nghiệm được thực hiện trễ hơn 24 giờ, loại bỏ huyết tương
hay huyết thanh ra khỏi huyết khối, ống tách huyết thanh, huyết
tương hay các tế bào hồng cầu.
Vui lòng tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất về sử dụng ống lấy
mẫu huyết thanh hoặc huyết tương nếu thời gian sớm hơn 24 giờ.
Nếu xét nghiệm được thực hiện trễ hơn 6 ngày, mẫu nên được
đông lạnh ở -10°C hay lạnh hơn.
Mẫu được bảo quản ở -10°C hoặc lạnh hơn trong 6 ngày không có
sự khác biệt về hiệu năng.
Tránh đông/rã đông nhiều lần.

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
ll

•

Nguyên vật liệu được cung cấp
7K65 ARCHITECT Free T4 Reagent Kit (Bộ Thuốc thử)

Nguyên vật liệu cần thiết nhưng không được cung cấp
•
•
•
•
•

ARCHITECT Free T4 Assay file được cài đặt từ ARCHITECT
iSystem e-Assay CD-ROM được tải trên trang
www.abbottdiagnostics.com.
7K65-02 ARCHITECT Free T4 Calibrators (Mẫu chuẩn)
7K65-10 ARCHITECT Free T4 Controls (Mẫu chứng)
ARCHITECT Pre-Trigger Solution (Dung dịch tiền phản ứng)
ARCHITECT Trigger Solution (Dung dịch phản ứng)

•

3

Trước khi nạp bộ thuốc thử vào hệ thống lần đầu tiên, lắc chai
vi hạt để phân tán các vi hạt có thể bị lắng trong quá trình vận
chuyển. Sau khi vi hạt được nạp lần đầu tiên, không cần thực
hiện trộn thêm.
• Lắc đảo ngược chai vi hạt 30 lần.
• Quan sát bằng mắt để đảm bảo rằng các vi hạt đã được
phân tán trở lại. Nếu các vi hạt vẫn còn bám dính trên
thành chai, tiếp tục lắc như trên cho đến khi chúng được
phân tán hoàn toàn.
• Nếu các vi hạt không phân tán trở lại, KHÔNG ĐƯỢC
SỬ DỤNG. Liên hệ với Abbott Việt Nam.
• Khi các vi hạt đã được phân tán trở lại, đặt màng ngăn lên
chai. Để biết hướng dẫn đặt màng ngăn lên chai, tham khảo
phần Xử lý thuốc thử trong tờ hướng dẫn sử dụng này.
Nạp bộ thuốc thử trên ARCHITECT iSystem.
• Kiểm tra để chắc rằng có đủ tất cả thuốc thử cần thiết cho
xét nghiệm.
• Đảm bảo rằng các chai thuốc thử đã mở nắp đều có màng
ngăn đậy lại.
Đặt lệnh xét nghiệm.
• Để biết thông tin chi tiết về đặt mẫu bệnh phẩm, mẫu
chứng và quy trình vận hành tổng quát, vui lòng tham khảo
Tài liệu Hướng dẫn vận hành hệ thống ARCHITECT, phần 5.
Thể tích trong cốc đựng mẫu tối thiểu được hệ thống tính toán
và in ra trên báo cáo Orderlist. 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: 95 µL
Thể tích mẫu cho mỗi xét nghiệm thêm từ cùng một cốc
đựng mẫu: 45 µL
• ≤ 3 giờ trên máy:
Thể tích mẫu cho xét nghiệm đầu tiên: 150 µL
Thể tích mẫu cho mỗi xét nghiệm thêm từ cùng một cốc
đựng mẫu: 45 µL
• > 3 giờ trên máy: Cần thêm thể tich mẫu. Để biết thêm
thông tin về thể tích và sự bay hơi của mẫu, vui lòng xem
Hướng dẫn vận hành hệ thống ARCHITECT, phần 5.
• Nếu sử dụng mẫu không hoặc có pha loãng qua các ống
tuýp, sử dụng dụng cụ đo mẫu để đảm bảo lượng mẫu lấy
từ bệnh nhân đủ dùng cho xét nghiệm.
Chuẩn bị ARCHITECT Free T4 Calibrators và Controls.
• Trộn mẫu chuẩn và mẫu chứng bằng cách lắc đảo ngược
nhẹ trước khi sử dụng.
• Giữ chai thẳng đứng và hút thể tích theo khuyến cáo vào
từng cốc đựng mẫu tương ứng.
• Thể tích khuyến cáo:
cho mỗi mẫu chuẩn: 4 giọt
cho mỗi mẫu chứng: 4 giọt
Nạp mẫu.

HẠN CHẾ CỦA QUY TRÌNH
ll

•

•
•

Để biết thông tin chi tiết về quá trình nạp mẫu, vui
lòng tham khảo Tài liệu Hướng dẫn vận hành hệ thống
ARCHITECT, phần 5.
Nhấn nút RUN (CHẠY).
Để đạt hiệu quả tối ưu, cần thực hiện theo quy trình bảo trì
định kỳ được ghi rõ trong Tài liệu Hướng dẫn vận hành hệ
thống ARCHITECT, Phần 9. Thực hiện bảo trì thường xuyên
hơn theo quy trình của phòng xét nghiệm. Thực hiện bảo trì
thường xuyên hơn theo yêu cầu của phòng xét nghiệm.

•
•

GIÁ TRỊ MONG ĐỢI
ll

Khoảng dao động bình thường từ 0,70 ng/dL đến 1,48 ng/dL (ở
giữa khoảng 99%) nhận được qua xét nghiệm 411 mẫu huyết
thanh của cá thể bình thường thực hiện xét nghiệm AxSYM
Ultrasensitive hTSH II và AxSYM Free T4. Chúng tôi khuyến cáo mỗi
phòng xét nghiệm nên thiết lập khoảng nồng độ mong đợi riêng,
có thể là dành riêng cho nhóm quần thể dựa trên địa lý, số bệnh
nhân, chế độ ăn uống hay các yếu tố môi trường.

Quy trình pha loãng mẫu
Không pha loãng mẫu khi định lượng Free T4. Mẫu có kết quả
> 5,00 ng/dL nên được báo cáo như vậy.

Hiệu chuẩn
•

•
•

•

Kết quả nên được sử dụng cùng với các dữ liệu khác; như triệu
chứng, kết quả của các xét nghiệm khác, biểu hiện lâm sàng, v.v.
Nếu kết quả xét nghiệm Free T4 không phù hợp với các dấu
hiệu lâm sàng thì cần làm thêm xét nghiệm để khẳng định kết
quả.

Thực hiện chạy Mẫu chuẩn A-F hai lần. Nên ưu tiên nạp Mẫu
chuẩn trước.
Kiểm tra một mẫu ở mỗi nồng độ của mẫu chứng để đánh giá
việc hiệu chuẩn của xét nghiệm. Đảm bảo rằng các giá trị mẫu
chứng đều nằm trong khoảng nồng độ được nêu trong Tờ
hướng dẫn sử dụng của mẫu chứng tương ứng.
Khoảng hiệu chuẩn: 0,0 - 6,0 ng/dL.
Khi hiệu chuẩn ARCHITECT Free T4 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 hoặc
• Mẫu chứng cho kết quả nằm ngoài khoảng nồng độ.
Để biết thông tin chi tiết về cách thức hiệu chuẩn xét nghiệm,
vui lòng tham khảo Tài liệu Hướng dẫn vận hành hệ thống
ARCHITECT, phần 6.

CÁC ĐẶC ĐIỂM HIỆU NĂNG CỤ THỂ
ll
Độ chính xác

Xét nghiệm ARCHITECT Free T4 được thiết kế có độ chính xác
≤ 10% CV toàn phần nồng độ trong khoảng dao động của mẫu
chứng nồng độ thấp (0,65 ng/dL), mẫu chứng nồng độ trung bình
(1,2 ng/dL) và mẫu chứng nồng độ cao (2,8 ng/dL). Một nghiên
cứu dựa trên hướng dẫn của Clinical and Laboratory Standards
Institute (CLSI, trước đây gọi là NCCLS) tài liệu EP5-A27 được thực
hiện cho xét nghiệm ARCHITECT Free T4. Ba dàn mẫu huyết thanh
người, thực hiện xét nghiệm với hai lô thuốc thử, lặp lại hai lần ở
hai thời điểm khác nhau trong ngày trong vòng 20 ngày. Dữ liệu
của nghiên cứu này được tóm tắt tại bảng sau.*
Thành
phần
Lô thuốc
dàn mẫu
thử
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
2
1
2
2
2
2
3
1
3
1
3
2
3
2

Quy trình Kiểm soát Chất lượng
Theo khuyến cáo, yêu cầu về kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm
ARCHITECT Free T4 là chạy một mẫu ở mỗi nồng độ mẫu chứng sau
mỗi 24 giờ sử dụng. Nếu quy trình kiểm soát chất lượng của phòng
xét nghiệm yêu cầu thực hiện kiểm tra chất lượng thường xuyên
hơn, tuân theo quy trình của phòng xét nghiệm.
Đảm bảo rằng giá trị của mẫu chứng nằm trong khoảng nồng độ
nêu trong Tờ hướng dẫn sử dụng mẫu chứng đính kèm.
Kiểm tra các thông tin về xét nghiệm
Để biết về quy trình xác minh các thông tin trong hướng dẫn sử
dụng đi kèm xét nghiệm, vui lòng tham khảo Tài liệu Hướng dẫn
vận hành hệ thống ARCHITECT, Phụ lục B.
Xét nghiệm ARCHITECT Free T4 thuộc nhóm phương pháp 6.

KẾT QUẢ
ll
Tính toán

Thiết bị
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

n
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

Giá trị nồng
độ trung bình
(ng/dL)
0,69
0,67
0,70
0,72
1,26
1,22
1,25
1,27
2,94
2,87
3,03
3,00

Trong một lần
thực hiện xét
nghiệm
SD %CV
0,021 3,0
0,036 5,3
0,021 3,0
0,027 3,7
0,048 3,8
0,029 2,3
0,029 2,3
0,033 2,6
0,084 2,8
0,097 3,4
0,098 3,3
0,088 2,9

Tổng cộng
SD %CV
0,032 4,7
0,041 6,1
0,055 7,8
0,043 6,0
0,061 4,8
0,044 3,6
0,066 5,2
0,048 3,8
0,148 5,1
0,151 5,3
0,191 6,3
0,134 4,5

* Dữ liệu đại diện; các kết quả từ các phòng xét nghiệm có thể
khác những dữ liệu này.

Xét nghiệm ARCHITECT Free T4 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 cong hiệu chuẩn.
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.

Độ nhạy
Xét nghiệm ARCHITECT Free T4 được thiết kế có Giới hạn định
lượng (Limit of Quantitation - LoQ) ≤ 0,4 ng/dL. LoQ được xác định
ở lượng thấp nhất trong mẫu có thể được định lượng chính xác với
sai số cho phép ≤ 10% CV.
Nghiên cứu được thực hiện theo hướng dẫn từ NCCLS tài liệu
EP17-A29 với 4 mẫu trắng (không nồng độ), và 8 mẫu có nồng độ
T4 tự do dao động trong khoảng từ 0,25 đến 1,0 ng/dL.
Các mẫu được thực hiện ít nhất 5 lần chạy lặp lại tối thiểu 3 ngày
sử dụng 2 lô thuốc thử trên 6 thiết bị. Trong nghiên cứu này,
LoB (Limit of Blank) là 0,22 ng/dL, LoD là 0,28 ng/dL, và LoQ là
0,40 ng/dL.*
* Dữ liệu đại diện; các kết quả từ các phòng xét nghiệm có thể
khác những dữ liệu này.

Tín hiệu cờ cảnh báo (Flags)
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, vui lòng tham khảo Tài liệu Hướng dẫn vận
hành hệ thống ARCHITECT, phần 5.

Khoảng nồng độ đo
Khoảng nồng độ đo được định nghĩa là khoảng nồng độ giá trị ở
đơn vị ng/dL đáp ứng giới hạn hiệu năng chấp nhận cho độ không
chính xác, độ lệch và tuyến tính.
Khoảng giá trị của xét nghiệm ARCHITECT Free T4 là 0,40 (Giới hạn
định lượng - LOQ) đến 5,0 ng/dL.
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Xét nghiệm ARCHITECT Free T4 được thiết kế có độ đặc hiệu phân
tích trung bình ≤ 0,0035% phản ứng chéo với triiodothyronine
(T3) ở nồng độ 12.000 ng/dL trong một mẫu chứa 0,5 ng/dL của
Free T4.

Ảnh hưởng nhiễu
Xét nghiệm ARCHITECT Free T4 được thiết kế có khả năng bị
ảnh hưởng nhiễu trung bình <10% từ hemoglobin, bilirubin,
triglycerides và protein ở nồng độ dưới đây.
Hemoglobin
Bilirubin
Triglycerides
Protein

≤ 500 mg/dL
≤ 20 mg/dL
≤ 3000 mg/dL
≤ 12 g/dL

Tính chính xác theo Tương quan
Xét nghiệm ARCHITECT Free T4 được thiết kế có độ dốc 1,00 ± 0,20
và hệ số tương quan (r) ≥ 0,90 khi so sánh với xét nghiệm AxSYM
Free T4.
Nghiên cứu được thực hiện trên các mẫu xét nghiệm bằng
ARCHITECT Free T 4 và AxSYM Free T4. Dữ liệu từ nghiên cứu này
được phân tích sử dụng phương pháp hồi quy bình phương tối
thiểu và hồi quy Passing-Bablok 28, kết quả được tóm tắt trong
bảng sau.*
Abbott ARCHITECT Free T 4 so với Abbott AxSYM Free T4
Số mẫu
Hệ số tương
Phương pháp
Hệ số chặn
Độ dốc
quan
Hồi quy tuyến tính bình
675
0,03
0,96
0,953
phương tối thiểu
Hồi quy tuyến tính
675
-0,02
1,00
0,953
Passing-Bablok**

Trong đánh giá này, mẫu huyết thanh được xét nghiệm có kết
quả dao động từ 0,52 ng/dL đến 3,88 ng/dL với xét nghiệm
ARCHITECT Free T4 và từ 0,46 ng/dL đến 4,14 ng/dL với xét
nghiệm AxSYM Free T4.
* Dữ liệu đại diện; sự biến thiên như sự khác biệt về kích thước
mẫu và quần thể mẫu có thể ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm
vì vậy, các kết quả thu được từ các phòng thí nghiệm riêng biệt có
thể khác những dữ liệu này.
** Phương pháp hồi quy tuyến tính không có các giả định đặc biệt
liên quan đến phân bố mẫu và sai số phép đo.28
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Các ký hiệu được sử dụng trong tài liệu
ll
Xem kỹ hướng dẫn sử dụng
Nhà sản xuất
Đủ dùng cho
Giới hạn nhiệt độ

Cruz
Bella
Rose
Navarro

Hạn sử dụng
Chất kết hợp
Chứa Sodium Azide. Tiếp xúc với
acid sẽ giải phóng khí rất độc.
Số tài liệu
Phân phối ở Hoa Kỳ bởi
Thông tin chỉ dành cho Hoa Kỳ
Thiết bị Y khoa chẩn đoán In
Vitro
Số lô
Vi hạt
Dung dịch tiền phản ứng
Sản phẩm của Ireland
Cóng phản ứng
Lô thuốc thử
Số danh mục
Nắp thay thế
Cốc đựng mẫu
Màng ngăn
Số seri
Dung dịch phản ứng
Cảnh báo: Có thể gây dị ứng.
Dung dịch đệm rửa
ARCHITECT, AxSYM và Chemiflex là thương hiệu của Abbott
Laboratories trên nhiều lĩnh vực pháp lý. Tất cả thương hiệu khác là
sở hữu độc quyền của các công ty tương ứng.
Abbott Ireland
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Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000
Abbott Laboratories
Abbott Park, IL 60064 USA
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Abbott Diagnostics Vietnam hoặc xem thông tin liên hệ trên
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