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HDL-Cholesterol Gen.4
Thông tin đặt hàng
Trưởng phòng Đăng ký,
Đối ngoại và Quản lý Chất lượng

07528582 190*

Hộp thuốc thử cobas c có thể được sử dụng
trên các máy phân tích

HDL‑Cholesterol Gen.4 (500 xét nghiệm)

ID hệ thống 05 7589 4

Roche/Hitachi cobas c 701/702

07528582 214* HDL‑Cholesterol Gen.4 (500 xét nghiệm)
Vật liệu cần thiết (không cung cấp sẵn):

ID hệ thống 05 7589 4

Roche/Hitachi cobas c 701/702

12172623 122

Calibrator f.a.s. Lipids (3 x 1 mL)

Mã số 424

05117003 190

PreciControl ClinChem Multi 1 (20 x 5 mL)

Mã số 391

05947626 190

PreciControl ClinChem Multi 1 (4 x 5 mL)

Mã số 391

05117216 190

PreciControl ClinChem Multi 2 (20 x 5 mL)

Mã số 392

05947774 190

PreciControl ClinChem Multi 2 (4 x 5 mL)

Mã số 392

05172152 190
Diluent NaCl 9 % (119 mL)
* Một số hộp thuốc thử có thể không có ở tất cả các quốc gia.
Tiếng Việt
Thông tin hệ thống
HDLC4: ACN 8454

Khi có mặt oxy, cholesterol bị oxy hóa bởi cholesterol oxidase tạo
thành Δ4‑cholestenone và hydrogen peroxide.
CHOD

Mục đích sử dụng
Xét nghiệm chẩn đoán in vitro dùng để định lượng nồng độ
HDL‑cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người trên các hệ
thống Roche/Hitachi cobas c.
Tóm tắt
Lipoprotein tỷ trọng cao (HDL) có vai trò trong việc vận chuyển ngược
cholesterol từ các tế bào ngoại biên về gan. Trong gan, cholesterol
được chuyển thành acid mật tiết vào ruột non qua ống dẫn mật.
Theo dõi HDL‑cholesterol trong huyết thanh hoặc huyết tương có liên
quan về mặt lâm sàng khi nồng độ HDL‑cholesterol quan trọng trong
việc đánh giá nguy cơ xơ vữa động mạch. Nồng độ HDL‑cholesterol
tăng cao sẽ có tính bảo vệ chống lại bệnh mạch vành (CHD), trong khi
nồng độ HDL‑cholesterol giảm, đặc biệt cùng với sự gia tăng
triglyceride, làm gia tăng nguy cơ bệnh tim mạch.1
Hai cholesterol liên quan đến sự thay đổi được tiên đoán cho bệnh
tim mạch (CVD) đã được đề nghị. Đây là cholesterol không phải
HDL2,3,4 (= cholesterol ‑ HDL‑cholesterol) và tỷ lệ chuyển cholesterol từ
các đại thực bào đến HDL cũng được mô tả như khả năng bơm
cholesterol.5 Trong khi cả cholesterol và HDL‑cholesterol đều có thể
được xác định dễ dàng với độ chính xác cao, hiện nay, cholesterol
không phải HDL dường như là thích hợp nhất cho việc theo dõi bệnh
nhân.
Có nhiều phương pháp định lượng HDL‑cholesterol, bao gồm siêu ly
tâm (phương pháp tham chiếu trong kết hợp với đo cholesterol bằng
phương pháp Abell‑Kendall), điện di, HPLC, phương pháp kết tủa và
phương pháp đo trực tiếp.6 Trong các phương pháp này, các phương
pháp đo trực tiếp được sử dụng thường quy. Roche HDLC4 cũng là
phương pháp đo trực tiếp. Xét nghiệm HDLC4 sử dụng chất tẩy,
cholesterol esterase (CHER), cholesterol oxidase (CHOD) và peroxidase
để tạo thành chất có màu được đo bằng quang học.7,8
Xét nghiệm HDLC4 đáp ứng được các mục tiêu của Viện Y tế quốc gia
(NIH) / Chương trình Giáo dục Quốc gia về Cholesterol (NCEP) 1998
về độ chính xác và độ đúng.9,10
Nguyên lý xét nghiệm7,8
Xét nghiệm đo màu sử dụng men đồng nhất.
Các lipoprotein không phải HDL như LDL, VLDL và chylomicrons được
kết hợp với polyanion và chất tẩy tạo thành một phức hợp tan trong
nước. Trong phức hợp này phản ứng men của CHER và CHOD đến các
lipoprotein không phải HDL được chặn lại.
Cuối cùng chỉ có các hạt HDL có thể phản ứng với CHER và CHOD.
Nồng độ của HDL‑cholesterol được xác định theo phương pháp men
bởi CHER và CHOD.
Các cholesterol ester bị phá vỡ liên kết về mặt số lượng tạo thành
cholesterol và các acid béo tự do bởi CHER.
CHER

HDL‑cholesterol esters +
H2O
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Δ4‑cholestenone + H2O2

HDL‑cholesterol + O2

Khi có mặt peroxidase, hydrogen peroxide tạo ra sẽ phản ứng với
4‑amino‑antipyrine và EMSEa) để tạo thành một chất có màu. Cường
độ màu đậm nhạt của chất màu này tỷ lệ thuận với nồng độ
cholesterol và được đo bằng phương pháp đo quang.
Peroxidase

2 H2O2 + 4‑amino‑antipyrine
+ EMSE + H+ + H2O

chất có màu + 5 H2O

a) N‑ethyl‑N‑(3‑methylphenyl)‑N’‑succinylethylenediamine

Thuốc thử - dung dịch tham gia xét nghiệm
R1

Đệm TAPSOb): 62.1 mmol/L, pH 7.77; polyanion: 1.25 g/L;
EMSE: 1.08 mmol/L; ascorbate oxidase (dưa chuột):
≥ 50 μkat/L; peroxidase (củ cải): ≥ 166.7 μkat/L; chất tẩy; BSA:
2.0 g/L; chất bảo quản

R3

Đệm Bis-Trisc): 20.1 mmol/L, pH 6.70; cholesterol esterase (vi
sinh): ≥ 7.5 μkat/L; cholesterol oxidase (E. coli tái tổ hợp):
≥ 7.17 μkat/L; cholesterol oxidase (vi sinh): ≥ 76.7 μkat/L;
peroxidase (củ cải): ≥ 333 μkat/L; 4‑amino‑antipyrine:
1.48 mmol/L; BSA: 3.0 g/L; chất tẩy; chất bảo quản

b) 2‑Hydroxy‑N‑tris(hydroxymethyl)methyl‑3‑aminopropanesulfonic acid
c) Bis(2‑hydroxyethyl)iminotris(hydroxymethyl)methane

R1 vào vị trí B và R3 vào vị trí C.
Thận trọng và cảnh báo
Sử dụng bởi chuyên viên y tế trong chẩn đoán in vitro. Áp dụng các
cảnh báo thông thường cần thiết cho việc xử lý các loại thuốc thử
phòng thí nghiệm.
Chất thải lây nhiễm hoặc nhiễm khuẩn:
Cảnh báo: xử lý chất thải như vật liệu có tiềm năng nguy hiểm về mặt
sinh học. Loại bỏ chất thải tuân theo hướng dẫn và quy trình đã được
chấp thuận của phòng xét nghiệm.
Tác hại môi trường:
Áp dụng tất cả quy định xử lý phù hợp của địa phương để xác định
cách loại bỏ an toàn.
Bảng dữ liệu an toàn hóa chất có sẵn để cung cấp cho chuyên viên sử
dụng khi có yêu cầu.
Sử dụng thuốc thử
Sẵn sàng để sử dụng
Màu bên trong thuốc thử không gây nhiễu đến xét nghiệm.

HDL‑cholesterol + RCOOH
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Bảo quản và độ ổn định
HDLC4

Tuổi thọ theo nghiên cứu độ ổn định: 24 tháng.
Hạn dùng của từng lô: xem trên nhãn gốc

Hạn dùng ở 2‑8 °C:

Xem ngày hết hạn trên
nhãn hộp cobas c.

Đang sử dụng và để lạnh trên máy phân 4 tuần
tích:
Đặt ở bộ nạp/xuất hộp thuốc thử:

24 giờ

Diluent NaCl 9 %
Hạn dùng ở 2‑8 °C:

Xem ngày hết hạn trên
nhãn hộp cobas c.

Đang sử dụng và để lạnh trên máy phân 4 tuần
tích:
Đặt ở bộ nạp/xuất hộp thuốc thử:

24 giờ

Lấy và chuẩn bị mẫu
Để lấy và chuẩn bị mẫu, chỉ sử dụng ống hoặc dụng cụ lấy mẫu thích
hợp.
Chỉ những mẫu được liệt kê dưới đây đã được thử nghiệm và được
chấp nhận.
Huyết thanh.
Huyết tương: Huyết tương chống đông bằng Li‑heparin, K2‑ và
K3‑EDTA.
Các loại mẫu phẩm được liệt kê đã được thử nghiệm cùng với bộ các
ống nghiệm lấy mẫu chọn lọc, có bán trên thị trường vào thời điểm xét
nghiệm, nghĩa là không phải tất cả các ống lấy mẫu của các nhà sản
xuất đều được thử nghiệm. Các bộ ống chứa mẫu của các nhà sản
xuất khác nhau có thể làm từ những vật liệu khác nhau có khả năng
ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm trong một số trường hợp. Khi xử lý
mẫu trong các ống chính (ống chứa mẫu), phải tuân theo hướng dẫn
của nhà sản xuất ống.
Ly tâm các mẫu có kết tủa trước khi thực hiện xét nghiệm.
Xem phần yếu tố hạn chế và ảnh hưởng để biết thông tin chi tiết về
khả năng gây nhiễu mẫu.
Sử dụng ống chân không hoặc kim tiêm để lấy máu. Mẫu thử tốt nhất
nên được phân tích vào ngày lấy mẫu.
Mẫu lấy lúc bệnh nhân nhịn đói hoặc no đều có thể sử dụng.11,12
Độ ổn định của huyết thanh:

72 giờ ở 15‑25 °C
7 ngày ở 2‑8 °C
12 tháng ở -20 °C13
24 tháng ở -70 °C14

Độ ổn định của huyết tương
chống đông bằng Li‑heparin,
K2‑ và K3‑EDTA:

72 giờ ở 15‑25 °C
7 ngày ở 2‑8 °C
3 tháng ở (-15)‑(-25) °C
18 tháng ở -70 °C
18 tháng ở -80 °C15

EDTA làm ổn định lipopreotein đã được báo cáo.16
Vật liệu cung cấp
Xem phần “Thuốc thử – dung dịch tham gia xét nghiệm” mục thuốc
thử.
Vật liệu cần thiết (không cung cấp sẵn)
▪ Xem phần "Thông tin đặt hàng"
▪ Trang thiết bị thông thường của phòng thí nghiệm
Xét nghiệm
Để tối ưu hiệu năng xét nghiệm, nên tuân theo hướng dẫn trong tài
liệu này cho các máy tương ứng. Tham khảo hướng dẫn vận hành cho
từng xét nghiệm đặc hiệu tương ứng.
Hiệu năng của ứng dụng không được thẩm định bởi Roche không
được đảm bảo và phải được xác định bởi người sử dụng.

Ứng dụng cho huyết thanh và huyết tương
Cấu hình cho xét nghiệm với cobas c 701/702
Loại xét nghiệm

2 điểm cuối

Thời gian phản ứng / Các
thời điểm xét nghiệm

10/18‑38

Bước sóng (phụ/chính)

700/600 nm

Chiều phản ứng

Tăng

Đơn vị

mmol/L (mg/dL)

Hút thuốc thử

Chất pha
loãng (H2O)

R1

120 µL

–

R3

40 µL

–

Thể tích mẫu

Mẫu

Pha loãng mẫu
Mẫu

Chất pha
loãng (NaCl)

Bình thường

2.4 µL

–

–

Giảm

12 µL

15 µL

135 µL

Tăng

2.4 µL

–

–

Chuẩn
Mẫu chuẩn

S1: H2O
S2: C.f.a.s. Lipids

Kiểu chuẩn định

Tuyến tính

Tần suất chuẩn định

Chuẩn 2 điểm
• sau khi thay đổi lô thuốc thử
• khi cần theo quy trình kiểm tra chất
lượng

Tần suất chuẩn định có thể kéo dài dựa trên việc thẩm định quy trình
chuẩn đã được chấp thuận bởi phòng thí nghiệm.
Thông tin ghi nhận dữ liệu: Phương pháp này đã được chuẩn hóa theo
phương pháp tham chiếu CDC được chỉ định (phương pháp siêu ly
tâm).9 Việc tiêu chuẩn hóa đáp ứng theo yêu cầu của “Quy trình đánh
giá phương pháp định lượng HDL Cholesterol cho Nhà sản xuất” của
Hệ thống Tham chiếu Quốc gia Hoa Kỳ về Cholesterol, CRMLN (Hệ
thống Phòng thí nghiệm Phương pháp Tham chiếu Cholesterol),
tháng 11 năm 1994.
Kiểm tra chất lượng
Để kiểm tra chất lượng, sử dụng mẫu chứng được liệt kê trong phần
"Thông tin đặt hàng".
Các loại mẫu chứng thích hợp khác cũng có thể được sử dụng.
Khoảng cách giữa các lần chạy mẫu chứng và giá trị giới hạn nên tùy
thuộc vào yêu cầu riêng của từng phòng thí nghiệm. Kết quả mẫu
chứng phải nằm trong thang. Mỗi phòng xét nghiệm nên thiết lập các
biện pháp hiệu chỉnh nếu các giá trị mẫu chứng nằm ngoài thang đo.
Các vật liệu kiểm tra chất lượng chỉ được sử dụng để theo dõi độ
đúng và độ chính xác.
Tuân thủ các quy định chính phủ và hướng dẫn của địa phương về
kiểm tra chất lượng.
Tính toán
Hệ thống Roche/Hitachi cobas c tự động tính toán nồng độ chất phân
tích trong mỗi mẫu đo.
Hệ số chuyển đổi:

mmol/L x 38.66 = mg/dL
mg/dL x 0.0259 = mmol/L
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HDLC4
HDL-Cholesterol Gen.4
Yếu tố hạn chế - ảnh hưởng17
Tiêu chuẩn: Độ phục hồi nằm trong khoảng ± 10 % giá trị ban đầu với
nồng độ HDL‑cholesterol ở 1 mmol/L (38.7 mg/dL).
Vàng da:18 Không có nhiễu đáng kể với chỉ số I tối đa đến 60 cho
bilirubin liên hợp và không liên hợp (nồng độ bilirubin liên hợp và
không liên hợp khoảng: 1026 µmol/L hoặc 60 mg/dL).
Tán huyết:18 Không có nhiễu đáng kể với chỉ số H tối đa đến 1200
(khoảng nồng độ hemoglobin: 745 µmol/L hoặc 1200 mg/dL).
Lipid huyết (Intralipid):18 Không có nhiễu đáng kể với chỉ số L tối đa
đến 2000. Không có nhiễu đáng kể từ triglyceride tự nhiên tối đa đến
13.7 mmol/L hoặc 1200 mg/dL. Có sự tương quan yếu giữa chỉ số L
(tương ứng với độ đục) và nồng độ triglyceride.
Khác: Nồng độ acid béo tự do và protein biến tính cao có thể gây kết
quả HDL‑cholesterol cao giả.
Acid ascorbic không gây nhiễu với nồng độ đến 2.84 mmol/L
(50 mg/dL).
Chức năng gan bất thường ảnh hưởng đến chuyển hóa lipid; vì thế kết
quả HDL và LDL có giá trị chẩn đoán hạn chế. Ở một số bệnh nhân
suy chức năng gan, kết quả HDL‑cholesterol có thể khác biệt đáng kể
so với kết quả thu được theo DCM (phương pháp so sánh chỉ định) do
sự hiện của các lipoprotein với sự phân bố lipid bất thường.19
Thuốc: Không thấy nhiễu ở nồng độ trị liệu sử dụng nhóm các thuốc
thông thường.20,21
Các hợp chất statin (Simvastatin) và fibrate (Bezafibrate) không gây
nhiễu trong khoảng nồng độ trị liệu.
N‑acetylcysteine: Không có nhiễu đáng kể từ N‑acetylcysteine với
nồng độ tối đa đến 2.76 mmol/L (450 mg/L).
Nhiễm độc acetaminophen thường được điều trị bằng
N‑acetylcysteine. N‑acetylcysteine ở nồng độ trị liệu khi sử dụng dưới
dạng chất giải độc và chất chuyển hóa của acetaminophen là
N‑acetyl‑p‑benzoquinone imine (NAPQI) có thể gây kết quả
HDL‑cholesterol thấp giả một cách độc lập.
Metamizole: Thực hiện lấy máu tĩnh mạch trước khi điều trị
metamizole. Thực hiện lấy máu tĩnh mạch ngay sau khi hoặc trong khi
điều trị bằng metamizole có thể dẫn đến kết quả thấp giả.
Trong một số hiếm trường hợp, bệnh gammaglobulin, đặc biệt típ IgM
(bệnh tăng macroglobulin Waldenström), có thể cho kết quả không
đáng tin cậy.22
Với mục tiêu chẩn đoán, kết quả xét nghiệm cần được đánh giá kèm
theo bệnh sử, thăm khám lâm sàng và các phát hiện khác.
THAO TÁC CẦN THỰC HIỆN
Chương trình rửa đặc biệt: Sử dụng các bước rửa đặc biệt là bắt buộc
khi nhiều xét nghiệm được chạy chung trên hệ thống
Roche/Hitachi cobas c. Tất cả chương trình rửa đặc biệt cần có để
tránh nhiễm chéo có sẵn thông qua cobas link, nhập bằng tay được
yêu cầu trong một số trường hợp nhất định. Phiên bản mới nhất danh
mục ngăn chặn nhiễm chéo có trong Tờ hướng dẫn sử dụng
NaOHD/SMS/SmpCln1+2/SCCS và để biết thêm các hướng dẫn chi
tiết tham khảo hướng dẫn vận hành.
Khi cần thiết, phải chạy chương trình rửa đặc biệt/ngăn chặn nhiễm chéo
trước khi báo cáo kết quả xét nghiệm này.
Giới hạn đo và khoảng đo
Khoảng đo
0.08‑3.88 mmol/L (3.09‑150 mg/dL)
Xác định những mẫu có nồng độ cao hơn thông qua chức năng chạy
lại mẫu. Pha loãng mẫu thông qua chức năng chạy lại mẫu theo tỷ lệ
1:2. Kết quả từ những mẫu được pha loãng bởi chức năng chạy lại sẽ
được tự động nhân lên với hệ số 2.
Giới hạn dưới của phương pháp đo
Giới hạn mẫu trắng, Giới hạn phát hiện và Giới hạn định lượng
Giới hạn mẫu trắng

= 0.08 mmol/L (3.09 mg/dL)

Giới hạn phát hiện

= 0.08 mmol/L (3.09 mg/dL)

Giới hạn định lượng

= 0.08 mmol/L (3.09 mg/dL)
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Giới hạn mẫu trắng, Giới hạn phát hiện và Giới hạn định lượng được
xác định theo quy định EP17‑A2 của CLSI (Clinical and Laboratory
Standards Institute: Viện Tiêu chuẩn Lâm sàng và Phòng thí nghiệm).
Giới hạn mẫu trắng là giá trị ở phân vị thứ 95 thu được từ việc đo số
mẫu n ≥ 60 mẫu không chứa chất phân tích, được xác định qua một
số loạt chạy độc lập. Giới hạn mẫu trắng tương ứng với nồng độ mà
dưới khoảng đó mẫu không chứa chất phân tích được phát hiện với
xác suất 95 %.
Giới hạn phát hiện được xác định dựa trên giới hạn mẫu trắng và độ
lệch chuẩn của những mẫu thử có nồng độ thấp.
Giới hạn phát hiện tương ứng với nồng độ chất phân tích thấp nhất có
thể phát hiện được (giá trị lớn hơn giới hạn mẫu trắng với xác suất
95 %).
Giới hạn định lượng là nồng độ chất phân tích thấp nhất có thể đo
được cho độ lặp lại với độ chính xác là ≤ 30 % CV. Giá trị này được
xác định bằng cách sử dụng mẫu có nồng độ HDL‑cholesterol thấp.
Giá trị sinh học
Không có nguy Nguy cơ trung bình Nguy cơ cao
cơ
Nữ23,24,25

> 1.68 mmol/L 1.15‑1.68 mmol/L < 1.15 mmol/L
(> 65 mg/dL)

Nam23,24,25

(45‑65 mg/dL)

(< 45 mg/dL)

> 1.45 mmol/L 0.90‑1.45 mmol/L < 0.90 mmol/L
(> 55 mg/dL)

(35‑55 mg/dL)

(< 35 mg/dL)

Hướng dẫn của Chương trình Giáo dục Quốc gia về Cholesterol
(NCEP):26
< 40 mg/dL: HDL‑cholesterol thấp (yếu tố nguy cơ chính cho bệnh
mạch vành).
≥ 60 mg/dL: HDL‑cholesterol cao (yếu tố nguy cơ “âm tính” cho bệnh
mạch vành).
HDL‑cholesterol bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố, như hút thuốc lá, tập
luyện, nội tiết tố, giới và tuổi.
Mỗi phòng xét nghiệm nên nghiên cứu tính chuyển đổi của các giá trị
sinh học theo quần thể bệnh nhân của mình và nếu cần nên xác định
khoảng tham chiếu riêng.
Hướng dẫn của Chương trình Giáo dục Quốc gia về Cholesterol
(NCEP) dựa trên giá trị tính được trong mẫu huyết thanh. Khi phân loại
bệnh nhân, nên dùng các giá trị huyết thanh hoặc các giá trị tương
đương huyết thanh. Do đó NCEP đề nghị sử dụng hệ số 1.03 để
chuyển đổi giá trị mẫu huyết tương chống đông bằng EDTA sang giá
trị huyết thanh. Nghiên cứu sau đó cho thấy nồng độ trong huyết
tương chống đông bằng EDTA thấp hơn 4.7% so với nồng độ trong
huyết thanh.27 Để phù hợp theo NCEP 1998 với mục tiêu độ lệch
< 5 % chúng tôi đề nghị rằng mỗi phòng thí nghiệm cần thẩm định hệ
số chuyển đổi này và nhập nó vào các thông số xét nghiệm cho
HDL‑cholesterol.28
Mục tiêu điều trị cho cholesterol không phải HDL đã được đề nghị:2

Mục tiêu tùy chọn đối với
bệnh nhân có nguy cơ rất
cao/cao nhất (CVD đã biết
trước, bệnh tiểu đường với
nguy cơ cao).

NCEP ATP III

Hướng dẫn ADA/AHA
cho bệnh nhân có
nguy cơ tim mạch
tăng

< 3.37 mmol/L
(< 130 mg/dL)

< 2.59 mmol/L
(< 100 mg/dL)

Mục tiêu tùy chọn cho những < 2.59 mmol/L
người có nguy cơ bệnh tim
(< 100 mg/dL)
mạch và nhiều yếu tố nguy
cơ chính.
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Mục tiêu tùy chọn cho bệnh
nhân có nguy cơ cao, tương
đương nguy cơ CHD (điểm
nguy cơ Framingham
10 năm > 20 %/10 năm,
bệnh đái tháo đường không
có các yếu tố nguy cơ chính.

< 3.37 mmol/L
(< 130 mg/dL)

Mục tiêu tùy chọn cho bệnh
nhân có nguy cơ trung bìnhcao/nguy cơ trung gian (≥ 2
yếu tố nguy cơ CVD chính,
điểm nguy cơ Framingham
10 năm từ 10‑20 %)

< 4.14 mmol/L
(< 160 mg/dL)

Mục tiêu tùy chọn cho bệnh
nhân có nguy cơ cao, tương
đương nguy cơ CHD (điểm
nguy cơ Framingham
10 năm > 20 %/10 năm,
bệnh đái tháo đường không
có các yếu tố nguy cơ chính.

< 3.37 mmol/L
(< 130 mg/dL)

< 3.37 mmol/L
(< 130 mg/dL)

< 3.37 mmol/L
(< 130 mg/dL)

Dữ liệu đặc hiệu về hiệu năng
Dữ liệu hiệu năng trên các máy phân tích được trình bày dưới đây. Kết
quả thực hiện ở các phòng thí nghiệm khác nhau có thể khác nhau.
Độ chính xác
Độ lặp lại và độ chính xác trung gian được xác định với việc sử dụng
mẫu từ người và mẫu chứng theo quy định EP5 của CLSI (Viện Tiêu
chuẩn Lâm sàng và Phòng thí nghiệm) (4 mẫu một lần chạy, 1 lần
chạy mỗi ngày, 21 ngày). Kết quả thu được trình bày dưới đây:
Độ lặp lại

Trung bình

SD

CV

mmol/L (mg/dL) mmol/L (mg/dL) %
PCCC Multi 1

0.70 (27.1)

0.004 (0.16)

0.6

PCCC Multi 2

1.67 (64.6)

0.01 (0.39)

0.4

Huyết thanh người 1

0.24 (9.28)

0.002 (0.08)

0.9

Huyết thanh người 2

1.01 (39.1)

0.01 (0.39)

0.6

Huyết thanh người 3

1.47 (56.8)

0.01 (0.39)

0.5

Huyết thanh người 4

1.96 (75.8)

0.01 (0.39)

0.4

Huyết thanh người 5

3.53 (137)

0.01 (0.39)

0.3

Độ chính xác trung gian

Trung bình

SD

CV

mmol/L (mg/dL) mmol/L (mg/dL) %
PCCC Multi 1

0.70 (27.1)

0.01 (0.39)

1.4

PCCC Multi 2

1.67 (64.6)

0.03 (1.16)

1.6

Huyết thanh người 1

0.24 (9.28)

0.003 (0.12)

1.4

Huyết thanh người 2

1.01 (39.1)

0.02 (0.77)

1.8

Huyết thanh người 3

1.47 (56.8)

0.02 (0.77)

1.7

Huyết thanh người 4

1.96 (75.8)

0.02 (0.77)

1.2

Huyết thanh người 5

3.53 (137)

0.04 (1.55)

1.2

PCCC = PreciControl ClinChem

So sánh phương pháp
Các giá trị HDL‑cholesterol của các mẫu huyết thanh và huyết tương
người thu được trên máy Roche/Hitachi cobas c 701 (y) được so sánh
với các giá trị thu được khi sử dụng thuốc thử tương ứng trên máy
Roche/Hitachi cobas c 501 (x).
Cỡ mẫu (n) = 59
Passing/Bablok29

Hồi quy tuyến tính

y = 0.994x - 0.032 mmol/L

y = 0.987x - 0.020 mmol/L

τ = 0.994

r = 1.000

Nồng độ mẫu trong khoảng 0.12 và 3.74 mmol/L (4.64 và
145 mg/dL).
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Luôn sử dụng một dấu chấm (dấu chấm câu/dấu chấm hết) trong tờ
hướng dẫn sử dụng để ngăn cách phần nguyên và phần thập phân
của một số thập phân. Không sử dụng dấu phân cách cho hàng nghìn.
Bất kỳ sự cố nghiêm trọng nào xảy ra có liên quan đến thiết bị phải
được báo cáo cho nhà sản xuất và cơ quan có thẩm quyền tại địa
phương mà người sử dụng và/hoặc bệnh nhân đặt trụ sở hoặc cư trú.
Ký hiệu
Roche Diagnostics sử dụng các ký hiệu và dấu hiệu sau cùng với các
ký hiệu đã liệt kê trong tiêu chuẩn ISO 15223‑1 (cho Mỹ: xem
dialog.roche.com để biết định nghĩa của các ký hiệu được sử dụng):
Thành phần hộp thuốc thử
Thể tích sau khi hoàn nguyên hoặc trộn
Mã thương phẩm toàn cầu
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