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Tên sản phẩm

Cholesterol LDL Atellica CH (LDLC)

Tên sản phẩm viết tắt

Atellica CH LDLC

Tên xét nghiệm/ID

LDLC

Hệ thống

Atellica CH Analyzer

Vật liệu cần thiết nhưng không
được cung cấp

Atellica CH LDLC CAL

Loại mẫu

Huyết thanh, huyết tương EDTA, huyết tương lithium heparin, huyết
tương natri heparin

Thể tích mẫu

3,5 µL

Khoảng đo

5–400 mg/dL (0,13–10,36 mmol/L)

11537214
(1600 xét nghiệm)

11537241

Thanh dọc ở lề trang chỉ nội dung kỹ thuật ở phiên bản hiện tại khác với nội dung kỹ thuật ở phiên bản trước.

Mục đích sử dụng
Xét nghiệm Atellica® CH LDL Cholesterol (LDLC) dùng cho chẩn đoán in vitro nhằm định lượng
cholesterol LDL trong huyết thanh và huyết tương của người (lithium heparin, EDTA, natri
heparin) sử dụng Atellica® CH Analyzer. Các phép đo LDLC được dùng trong chẩn đoán và điều
trị chứng xơ vữa động mạch.

Tóm tắt và giải thích
Lipoprotein huyết tương là các hạt hình cầu chứa nhiều cholesterol, triglycerid, phospholipid
và protein. Phospholipid, cholesterol tự do và protein tạo nên bề mặt bên ngoài của hạt
lipoprotein, và phần lõi bên trong chứa hầu hết là cholesterol và triglycerid đã được ester hóa.
Các hạt này giúp hòa tan và vận chuyển cholesterol và triglyceride trong máu.
Tỷ lệ tương đối của protein và lipid xác định mật độ của các lipoprotein này và cung cấp cơ sở
để bắt đầu phân loại chúng.1 Các loại là: chylomicron, lipoprotein mật độ rất thấp (VLDL),
lipoprotein mật độ thấp (LDL), lipoprotein mật độ trung bình (IDL), lipoprotein mật độ cao
(HDL) và lipoprotein (a) (Lp(a)). LDL là hạt chứa cholesterol chính trong huyết tương. Khi xuất
hiện với số lượng quá nhiều, cholesterol LDL (LDL-C) có thể được dính trong thành động mạch
dẫn đến chứng xơ vữa động mạch.2
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Các nghiên cứu lâm sàng đã chỉ ra rằng các loại lipoprotein khác nhau có tác động rất khác
biệt và đa dạng đối với nguy cơ bệnh động mạch vành (CAD). Ngoài ra, nhiều nghiên cứu đều
chỉ ra cholesterol LDL là yếu tố chính trong phát triển của chứng xơ vữa động mạch và CAD. Vì
lý do này, Báo cáo thứ ba của Hội đồng chuyên gia của Chương trình Giáo dục Cholesterol
Quốc gia (NCEP) về Phát hiện, Đánh giá và Điều trị Cholesterol Cao trong máu ở Người lớn
(Adult Treatment Panel III- ATP III) đã xác định LDL-C nâng cao là mục tiêu chính của liệu pháp
giảm cholesterol. Do đó, các điểm giới hạn để bắt đầu điều trị được nêu theo nồng độ LDL-C.3
Các phương pháp đo LDL-C giả định rằng cholesterol toàn phần được cấu tạo chủ yếu từ
cholesterol trong VLDL, IDL, LDL, HDL và Lp(a). LDL-C có thể đo được bằng cả phương pháp
gián tiếp và trực tiếp. Phương trình Friedewald được phát triển vào năm 1972 là phương pháp
gián tiếp được sử dụng thường xuyên nhất để ước tính nồng độ LDL-C. Sử dụng phương trình
này, nồng độ LDL-C được tính như sau:
LDL-C = (Tổng Chol) – (HDL Chol) – (Triglyceride)/5
Tất cả nồng độ được tính bằng mg/dL. Hệ số (Triglyceride)/5 là một ước tính của nồng độ
cholesterol VLDL và dựa trên tỷ lệ trung bình của triglyceride và cholesterol trong VLDL. Trong
thực tế, tính toán Freidewald hoạt động hợp lý. Tuy nhiên, nó không nên được sử dụng với các
mẫu có nồng độ triglyceride trên 400 mg/dL, khi có chylomicron (tức là bệnh phẩm không
nhịn ăn) hoặc ở những bệnh nhân bị rối loạn chuyển hóa protein máu (tăng lipid máu loại III).4
Ở nồng độ triglyceride cao, nồng độ LDL-C được đánh giá thấp.

Nguyên tắc của quy trình
Xét nghiệm Atellica CH LDLC là một xét nghiệm đồng nhất để đo trực tiếp nồng độ LDL-C trong
huyết thanh hoặc huyết tương người mà không cần bất kỳ bước tiền xử lý hoặc ly tâm ngoại
tuyến nào.
Xét nghiệm ở định dạng hai thuốc thử và phụ thuộc vào các đặc tính của chất tẩy rửa 1 mà chỉ
hòa tan các hạt không phải LDL. Cholesterol được giải phóng được tiêu thụ bởi cholesterol
esterase và cholesterol oxidase trong một phản ứng không tạo màu. Chất tẩy rửa 2 hòa tan
các hạt LDL còn lại. LDL-C hòa tan sau đó bị oxy hóa bởi tác động của cholesterol esteraza và
cholesterol oxidase tạo thành cholestenone và nước oxy già (H2O2). Hoạt động enzyme của
peroxidase trên H2O2 tạo ra màu khi có N,N-bis(4-sulfobutyl)-m-toluidine, muối dinatri
(DSBmT) và 4-aminoantipyrine (4-AA) được đo bằng kỹ thuật điểm cuối (545/694 nm) lưỡng
sắc. Màu sắc được tạo ra tỷ lệ thuận với lượng LDL-C có trong mẫu.
LDL-C, VLDL-C, HDL-C, Chylomicron
không hòa tan
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Chất tẩy rửa 1

Non-LDL-C hòa tan
(VLDL-C, HDL-C, Chylomicron)
DSBmT + Peroxidase
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Non-LDL-C hòa tan

LDLC
Cholesterol esteraza
Không tạo màu
Cholesterol oxidase
Chất tẩy rửa 2

LDL-C không hòa tan

LDL-C hòa tan + O2

LDL-C hòa tan

Cholesterol esteraza
Cholestenone + H2O2
Cholesterol oxidase

H2O2 + DSBmT + 4-AA

Peroxidase

Phát triển màu sắc

Thuốc thử
Mô tả vật liệu

Bảo quản

Độ ổn địnha

Atellica CH LDLC

Chưa mở ở 2–8°C

Cho đến ngày
hết hạn trên sản
phẩm

Độ ổn định trên một
giếng

90 ngày

Gói 1 (P1)
Giếng 1 (W1) và Giếng 2 (W1)
Thuốc thử 1 (R1)
16,0 mL
Chất đệm MES (pH 6,3 ); chất tẩy rửa 1; cholesterol esteraza
(truy nguyên); cholesterol oxidase (truy nguyên); peroxidase
(truy nguyên); 4-aminoantipyrine (4-AA) (< 0,1%); ascorbic acid
oxidase (truy nguyên); chất bảo quản; albumin huyết thanh bò
(< 1%)
Gói 2 (P2)
Giếng 1 (W1) và Giếng 2 (W1)
Thuốc thử 2 (R2)
6,4 mL
Chất đệm MES; chất tẩy rửa 2; DSBmT (< 0,1%);b
chất bảo quản
a
b

Hãy tham khảo Bảo quản và độ ổn định.
N, N-bis (4-sulfobutyl) -m-toluidin, muối dinatri.

Cảnh báo và phòng ngừa
Dùng cho chẩn đoán in vitro.
Dùng cho mục đích chuyên môn.
CẨN TRỌNG
Luật liên bang (Hoa Kỳ) giới hạn thiết bị này chỉ được bán bởi chuyên gia y tế được cấp phép
hoặc theo yêu cầu của chuyên gia y tế được cấp phép.
Phiếu an toàn hóa chất (SDS) có sẵn trên trang web siemens-healthineers.com.
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H317
P280, P302+P352,
P333+P313,
P362+P364

Cảnh báo!
Có thể gây phản ứng dị ứng da.
Mang găng tay bảo hộ/quần áo bảo hộ/bảo vệ mắt/bảo vệ mặt. NẾU
DÍNH LÊN DA: Rửa bằng nhiều xà phòng và nước. Nếu bị kích ứng da
hoặc xuất hiện nốt phát ban: Đi khám/gọi bác sĩ. Cởi quần áo bị nhiễm
bẩn và giặt trước khi tái sử dụng.
Có chứa: khối lượng phản ứng của 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3one và 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1); (Atellica CH LDLC P1, P2)

CẨN TRỌNG
Thiết bị này chứa vật liệu có nguồn gốc từ động vật và cần phải được xử lý như một chất mang
và chất truyền bệnh tiềm tàng.
Thải bỏ các vật liệu nguy hại hoặc nhiễm bẩn sinh học theo quy định tại nơi làm việc. Loại bỏ
tất cả vật liệu theo cách an toàn và chấp nhận được, và tuân thủ theo các yêu cầu của quy
định hiện hành.

Bảo quản và độ ổn định
Bảo quản tất cả thuốc thử ở vị trí thẳng đứng.
Để biết chi tiết về mô tả vật liệu, cách bảo quản và độ ổn định của sản phẩm, hãy tham khảo
Thuốc thử.

Độ ổn định trên hệ thống
Thải bỏ sản phẩm khi hết khoảng thời gian ổn định trên hệ thống.
Để biết chi tiết về độ ổn định của sản phẩm trên hệ thống, hãy tham khảo Thuốc thử.
Không sử dụng các sản phẩm quá ngày hết hạn ghi trên nhãn sản phẩm.
Lưu ý Tham khảo tài liệu hỗ trợ "Bảo quản và độ ổn định chất kiểm chuẩn và chất hiệu chuẩn
trên Atellica Sample Handler" để biết thông tin về cách bảo quản và độ ổn định của các vật liệu
trong khu vực bảo quản ống chất hiệu chuẩn – chất kiểm chuẩn.

Thu thập và thao tác mẫu
Huyết thanh, huyết tương kháng đông bằng EDTA, huyết tương lithium heparin, và huyết
tương natri heparin là các loại mẫu được khuyến cáo cho xét nghiệm này.
Thông tin về bảo quản và thao tác nêu ở đây được căn cứ trên dữ liệu hoặc tài liệu tham khảo
của nhà sản xuất. Mỗi phòng xét nghiệm có trách nhiệm sử dụng tất cả các tài liệu tham khảo
sẵn có và/hoặc các nghiên cứu của mình khi thiết lập các tiêu chí về độ ổn định thay thế để
đáp ứng các nhu cầu cụ thể.

Thu thập mẫu
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•

Tuân theo các biện pháp phòng ngừa chung khi thu thập mẫu. Xử lý tất cả các mẫu xét
nghiệm như khi các mẫu đó có khả năng truyền bệnh.5

•

Làm theo các quy trình được khuyến nghị về thu thập mẫu máu chẩn đoán qua tĩnh
mạch.6

•

Làm theo các hướng dẫn sử dụng và xử lý đi kèm thiết bị thu thập mẫu của bạn.7

•

Các mẫu có mật độ hạt hoặc độ đục cao cần được ly tâm trước khi phân tích.

•

Để mẫu máu đông hoàn toàn trước khi ly tâm.8

•

Luôn phải đậy nắp ống nghiệm.8
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Bảo quản mẫu
Các mẫu sẽ ổn định trong tối đa 5 ngày ở 2–8°C.9
Có thể bảo quản đông lạnh các mẫu trong tối đa 14 ngày ở ≤ -20°C.9 Không bảo quản trong tủ
đông lạnh không đóng tuyết. Trộn kỹ các mẫu thử đã rã đông và quay ly tâm trước khi sử
dụng.

Vận chuyển mẫu
Khi vận chuyển, mẫu phải được đóng gói và ghi nhãn theo các quy định hiện hành của liên
bang và quốc tế về vận chuyển mẫu xét nghiệm lâm sàng và các tác nhân gây bệnh.

Chuẩn bị mẫu
Xét nghiệm này yêu cầu 3,5 µL mẫu để thực hiện một lần xét nghiệm. Thể tích này không bao
gồm thể tích không sử dụng chứa trong hộp đựng mẫu hoặc thể tích bổ sung theo quy định
khi thực hiện lặp lại hoặc thực hiện các xét nghiệm khác trên cùng một mẫu. Để biết thông tin
về việc xác định lượng cần tối thiểu, tham khảo hướng dẫn vận hành hệ thống.
Không sử dụng các mẫu thấy rõ bị nhiễm bẩn.
Loại bỏ các hạt bằng cách ly tâm theo hướng dẫn của CLSI và các khuyến nghị của nhà sản
xuất thiết bị thu thập mẫu.8
Để xem toàn bộ danh sách ống chứa mẫu thích hợp, tham khảo hướng dẫn vận hành hệ
thống.
Trước khi đặt mẫu lên hệ thống, đảm bảo rằng mẫu không có:
•

Bong bóng hoặc bọt.

•

Tơ huyết hoặc hạt vật chất khác.

Quy trình
Vật liệu được cung cấp
Các vật liệu sau được cung cấp:

11537214

Nội dung

Số lượng xét nghiệm

Atellica CH LDLC

4 x 400

Gói 1 (P1)
Giếng 1 (W1) 16,0 mL Thuốc thử 1
Giếng 2 (W2) 16,0 mL Thuốc thử 1
Gói 2 (P2)
Giếng 1 (W1) 6,4 mL Thuốc thử 2
Giếng 2 (W2) 6,4 mL Thuốc thử 2
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Vật liệu cần thiết nhưng không được cung cấp
Dưới đây là các vật liệu cần có để thực hiện xét nghiệm này, nhưng không được cung cấp:
Mô tả
Atellica CH Analyzera
11537241

Atellica CH LDLC CAL

3 x 2,0 mL chất hiệu chuẩn
Phiếu giá trị cụ thể cho từng lô chất hiệu chuẩn

Vật liệu kiểm chuẩn có bán trên thị trường
a

Cần có thêm các chất lỏng hệ thống này để vận hành hệ thống: Atellica CH Diluent, Atellica CH Wash,
Atellica CH Conditioner, Atellica CH Cleaner, Atellica CH Reagent Probe Cleaner 1, Atellica CH Reagent Probe
Cleaner 2, Atellica CH Reagent Probe Cleaner 4, Atellica CH Lamp Coolant, và Atellica CH Water Bath Additive.
Để xem hướng dẫn sử dụng chất lỏng hệ thống, hãy tham khảo Thư viện tài liệu.

Quy trình xét nghiệm
Hệ thống tự động thực hiện các bước sau:
1. Với huyết thanh/huyết tương, phân phối 50 µL mẫu nguyên và 200 µL Atellica CH Diluent
vào cuvet pha loãng.
2. Phân phối 70 µL Thuốc thử 1 và 9,2 µL thuốc thử nước đặc biệt vào cuvet phản ứng.
3. Phân phối 3,5 µL mẫu pha loãng sẵn vào cuvet phản ứng.
4. Đo mức hấp thụ sau khi thêm mẫu.
5. Phân phối 23,3 µL Thuốc thử 2 và 2 µL thuốc thử nước đặc biệt vào cuvet phản ứng.
6. Trộn và ủ hỗn hợp ở 37°C.
7. Đo mức hấp thụ sau khi thêm Thuốc thử 2.
8. Báo cáo kết quả.
Lưu ý Để biết thông tin về nước thuốc thử đặc biệt, hãy tham khảo hướng dẫn vận hành hệ
thống.
Thời gian xét nghiệm: 8,3 phút

Chuẩn bị thuốc thử
Toàn bộ thuốc thử là chất lỏng và được chuẩn bị sẵn để sử dụng.

Chuẩn bị hệ thống
Để biết thông tin về việc nạp thuốc thử, hãy tham khảo hướng dẫn vận hành hệ thống.

Tiến hành hiệu chuẩn
Để hiệu chuẩn xét nghiệm Atellica CH LDLC, sử dụng Atellica CH LDLC CAL. Sử dụng chất hiệu
chuẩn theo hướng dẫn sử dụng chất hiệu chuẩn.

Tần suất hiệu chuẩn
Khoảng thời gian hiệu chuẩn

Ngày

Hiệu chuẩn lô

101

Hiệu chuẩn gói

90
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Ngoài ra, hãy tiến hành hiệu chuẩn:
•

Khi thay đổi số lô của thuốc thử.

•

Khi hết khoảng thời gian hiệu chuẩn của lô gói thuốc thử cụ thể đã hiệu chuẩn trên hệ
thống.

•

Vào cuối khoảng thời gian hiệu chuẩn gói, đối với lô thuốc thử đã hiệu chuẩn được chỉ
định trên hệ thống.

•

Khi hết khoảng thời gian hiệu chuẩn của các gói thuốc thử đã hiệu chuẩn trên hệ thống.

•

Khi được chỉ định bởi kết quả kiểm chuẩn.

•

Sau hoạt động bảo trì hoặc bảo dưỡng quan trọng.

Lưu ý Khi nạp các thuốc thử mới, không cần hiệu chuẩn lại nếu có hiệu chuẩn lô hợp lệ. Để
biết thông tin về khoảng thời gian hiệu chuẩn, hãy tham khảo hướng dẫn vận hành hệ thống.
Tuân theo các quy định của chính phủ hoặc các yêu cầu kiểm định về tần suất hiệu chuẩn Các
quy trình và chương trình kiểm soát chất lượng ở từng phòng xét nghiệm có thể quy định tần
suất hiệu chuẩn thường xuyên hơn.

Thực hiện kiểm chuẩn
Phân tích hai mức (thấp và cao) của chất kiểm chuẩn (QC) với các nồng độ cholesterol LDL đã
biết ít nhất một lần vào mỗi ngày sử dụng. Để được hỗ trợ về việc xác định chất kiểm chuẩn,
hãy tham khảo Phụ lục chất kiểm chuẩn Atellica CH có sẵn trên siemens-healthineers.com.
Phòng xét nghiệm có thể tùy ý sử dụng thêm chất kiểm chuẩn. Sử dụng chất kiểm chuẩn theo
hướng dẫn sử dụng chất kiểm chuẩn.
Ngoài ra, hãy tiến hành kiểm chuẩn:
•

Sau mỗi lần hiệu chuẩn hợp lệ.

•

Khi sử dụng lô thuốc thử mới.

•

Khi khắc phục sự cố đối với các kết quả không khớp với các điều kiện hoặc triệu chứng lâm
sàng của bệnh nhân.

Tuân theo các quy định của chính phủ hoặc yêu cầu kiểm định về tần suất kiểm chuẩn. Các
quy trình và chương trình kiểm chuẩn ở từng phòng xét nghiệm có thể yêu cầu xét nghiệm
kiểm chuẩn thường xuyên hơn.
Hệ thống đạt hiệu suất chấp nhận được khi giá trị chất phân tích thu được nằm trong phạm vi
kiểm chuẩn dự kiến dành cho hệ thống, do nhà sản xuất chất kiểm chuẩn xác định hoặc nằm
trong phạm vi được xác định bằng quy trình kiểm chuẩn nội bộ của phòng xét nghiệm.
Để biết thông tin về việc nhập các thông số kiểm chuẩn, tham khảo hướng dẫn vận hành hệ
thống.

Thực hiện hoạt động khắc phục
Nếu kết quả kiểm chuẩn không nằm trong khoảng kiểm chuẩn kỳ vọng thì không báo cáo kết
quả. Thực hiện các hành động khắc phục theo quy trình do phòng xét nghiệm thiết lập. Để
biết quy trình đề xuất, tham khảo hướng dẫn vận hành hệ thống.

11537271_VI Rev. 05, 2022-03

7 / 16

LDLC

Atellica CH Analyzer

Kết quả
Tính toán kết quả
Hệ thống xác định kết quả bằng cách sử dụng cách tính được mô tả trong hướng dẫn vận
hành hệ thống. Hệ thống báo cáo kết quả theo mg/dL (đơn vị thường dùng) hoặc mmol/L (Hệ
đo lường quốc tế [Systèm International d’Unités]), tùy vào đơn vị được xác định khi thiết lập
xét nghiệm.
Công thức chuyển đổi: mg/dL x 0,0259 = mmol/L
Để biết thông tin về kết quả nằm ngoài khoảng đo quy định, hãy tham khảo Khoảng đo.

Diễn giải kết quả
Kết quả của xét nghiệm này phải luôn được diễn giải kết hợp với bệnh sử, hình ảnh lâm sàng
và các kết quả phát hiện khác của bệnh nhân.

Hạn chế
Thông tin sau có liên quan đến các giới hạn của xét nghiệm:
•

Xét nghiệm Atellica CH LDLC được giới hạn ở việc phát hiện cholesterol LDL trong huyết
thanh và huyết tương của người (lithium heparin, EDTA, natri heparin).

•

Giống như với mọi phản ứng hóa học, bạn phải cảnh giác với tác dụng có thể xảy ra của
các can thiệp chưa xác định từ thuốc hoặc các chất nội sinh. Phòng xét nghiệm và bác sĩ
phải đánh giá toàn bộ kết quả của bệnh nhân theo tình trạng lâm sàng tổng thể của bệnh
nhân.

•

Nên tiêm tĩnh mạch trước khi uống metamizole (sulpyrine) do kết quả có thể bị giảm giả.

Giá trị dự kiến
Khoảng tham chiếu
Khoảng tham chiếu cho người lớn khỏe mạnh đã được Chương trình Giáo dục Cholesterol
Quốc gia (NCEP) thiết lập và được xác nhận trên Atellica CH Analyzer.9,10
Nhóm bệnh
nhân

Specimen Type (Loại
mẫu)

Khoảng tham chiếu
(Đơn vị SI)

Người lớn10

Serum/plasma

Tối ưu: < 100 mg/dL (< 2,59 mmol/L)
Gần mức tối ưu / vượt mức tối ưu: 100–129 mg/dL (2,59–3,34 mmol/L)
Đường ranh giới cao: 130–159 mg/dL (3,35–4,12 mmol/L)
Cao: 160–189 mg/dL (4,13–4,91 mmol/L)
Rất cao: ≥ 190 mg/dL (≥ 4,92 mmol/L)

Như với tất cả xét nghiệm chẩn đoán in vitro, mỗi phòng xét nghiệm cần xác định khoảng
tham chiếu riêng để đánh giá chẩn đoán kết quả của bệnh nhân.11

Các đặc tính hiệu năng
Khoảng đo
Xét nghiệm Atellica CH LDLC tuyến tính từ 5 mg/dL (0,13 mmol/L) đến 400 mg/dL
(10,36 mmol/L). Hệ thống sẽ đánh dấu tất cả các giá trị nằm ngoài khoảng đo cụ thể.
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Khoảng đo mở rộng
Điều kiện tự động lặp lại cho xét nghiệm này nhằm mở rộng khoảng đo đến 1000 mg/dL
(25,90 mmol/L) đối với huyết thanh và huyết tương. Bạn có thể cấu hình hệ thống để kích
hoạt tự động lặp lại. Kết quả tự động lặp lại sẽ được đánh dấu là Autorepeat (Tự động lặp lại).

Khả năng phát hiện
Giới hạn trống (LoB) tương ứng với kết quả đo cao nhất có thể quan sát được trên mẫu trống.
Xét nghiệm được thiết kế để có LoB ≤ giới hạn phát hiện (LoD).
Giới hạn phát hiện (LoD) tương ứng với nồng độ cholesterol LDL thấp nhất có thể phát hiện
được với xác suất là 95%. Xét nghiệm được thiết kế để có LoD ≤ LoQ.
Giới hạn định lượng (LoQ) tương ứng với nồng độ cholesterol LDL tối thiểu trong mẫu với độ
chụm trong phòng xét nghiệm là ≤ 20% CV. Xét nghiệm được thiết kế để có LoQ ≤ 5 mg/dL
(≤ 0,13 mmol/L).
Khả năng phát hiện được xác định theo Tài liệu EP17‑A2 của CLSI.12
Sau đây là các kết quả thu được:
Specimen Type (Loại mẫu)

Khả năng phát hiện

Kết quả
mg/dL (mmol/L)

Huyết thanh

LoB

3 (0,08)

LoD

4 (0,10)

LoQ

5 (0,13)

LoD được xác định bằng 360 lần xét nghiệm, với 4 lần lặp lại trên mẫu trống và 4 lần lặp lại ở
nồng độ thấp, và LoB là 3 mg/dL (0,08 mmol/L).
LoQ được xác định bằng cách dùng nhiều mẫu bệnh phẩm trong khoảng 2,5–5,7 mg/dL
(0,06–0,15 mmol/L). Tất cả các mẫu được xét nghiệm N=5 trong mỗi 1 lần chạy bằng 3 lô
thuốc thử trong thời gian 5 ngày.
Kết quả xét nghiệm thu được tại các phòng xét nghiệm cụ thể có thể khác so với dữ liệu được
trình bày.

Độ chụm
Xét nghiệm này được thiết kế để có độ chụm sau:
•

Độ lặp lại: CV ≤ 3% ở 40–400 mg/dL

•

Trong phòng xét nghiệm: CV ≤ 4% ở 40–400 mg/dL

Độ chụm được xác định theo Tài liệu EP05‑A3 của CLSI.13 Mẫu được xét nghiệm lặp lại trên
máy phân tích Atellica CH 2 lần mỗi ngày trong 20 ngày.
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Sau đây là các kết quả thu được:
Độ chính xác trong phòng xét
nghiệm

Độ lặp lại

a
b
c

Specimen Type (Loại
mẫu)

Na

Trung bình
SDb
CVc
mg/dL (mmol/L) mg/dL (mmol/L) (%)

Huyết thanh 1

80 45 (1,17)

0,4 (0,01)

Huyết thanh kiểm
chuẩn

80 108 (2,80)

Huyết thanh 2

80 369 (9,56)

SD
mg/dL (mmol/L)

CV
(%)

0,9

0,8 (0,02)

1,8

0,4 (0,01)

0,5

1,8 (0,05)

1,7

1,5 (0,04)

0,4

3,3 (0,09)

0,9

Số lượng kết quả.
Độ lệch chuẩn.
Hệ số biến thiên.

Kết quả xét nghiệm thu được tại các phòng xét nghiệm cụ thể có thể khác so với dữ liệu được
trình bày.

Khả năng tái lập
Xét nghiệm được thiết kế để có khả năng tái lập CV ≤ 8% ở 40–400 mg/dL.
Khả năng tái lập được xác định theo Tài liệu EP05‑A3 của CLSI.14 Các mẫu được xét nghiệm
n=5 trong 1 lần chạy cho 5 ngày bằng 3 thiết bị và 3 lô thuốc thử. Dữ liệu được phân tích để
tính toán các thành phần sau của độ chính xác: độ lặp lại, giữa các ngày, giữa các lô, giữa các
thiết bị, và khả năng tái lập (tổng). Sau đây là các kết quả thu được:
Độ lặp lại

a
b
c

Trung
bình
mg/dL
(mmol/L)

SDb
mg/dL
(mmol/L)

CVc
(%)

Giữa các ngày

Giữa các lô

SD
mg/dL
(mmol/L)

SD
mg/dL
(mmol/L)

CV
(%)

CV
(%)

Giữa các thiết
bị

Tổng khả năng
tái lập

SD
mg/dL
(mmol/L)

SD
mg/dL
(mmol/L)

CV
(%)

CV
(%)

Mẫu

Na

Huyết
thanh 1

225

96
(2,49)

0,4
(0,009)

0,4

0,5
(0,014)

0,6

0,8
(0,021)

0,8

0,0
(0,000)

0,0

1,0
(0,027)

1,1

Huyết
thanh 2

225

330
(8,54)

1,1
(0,029)

0,3

1,9
(0,048)

0,6

4,4
(0,113)

1,3

0,0
(0,000)

0,0

4,9
(0,126)

1,5

QC1

225

57
(1,48)

0,4
(0,012)

0,8

0,7
(0,017)

1,2

0,1
(0,002)

0,2

0,0
(0,000)

0,0

0,8
(0,021)

1,4

QC2

225

106
(2,75)

0,8
(0,022)

0,8

0,7
(0,017)

0,6

0,4
(0,009)

0,3

0,0
(0,000)

0,0

1,1
(0,029)

1,1

QC3

225

149
(3,85)

0,6
(0,015)

0,4

1,4
(0,036)

0,9

0,0
(0,000)

0,0

0,0
(0,000)

0,0

1,5
(0,039)

1,0

Số lượng kết quả.
Độ lệch chuẩn.
Hệ số biến thiên.

Kết quả xét nghiệm thu được tại các phòng xét nghiệm cụ thể có thể khác so với dữ liệu được
trình bày.

So sánh xét nghiệm
Xét nghiệm Atellica CH LDLC (y) được thiết kế với hệ số tương quan ≥ 0,95 và hệ số góc
1,00 ± 0,06 khi so sánh với xét nghiệm Dimension ALDL. Việc so sánh xét nghiệm được xác
định bằng cách sử dụng mô hình hồi quy Deming có Trọng số theo Tài liệu EP09‑A3 của
CLSI.15 Sau đây là các kết quả thu được:
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Specimen (Mẫu xét
nghiệm)
Xét nghiệm so sánh (x) Phương trình hồi quy
Huyết thanh
a
b

Dimension ALDL

Khoảng xét nghiệm

Na

rb

y = 1,04x - 4 mg/dL
19–387 mg/dL
107 0,999
(y = 1,04x - 0,10 mmol/L) (0,49–10,02 mmol/L)

Số lượng mẫu đã xét nghiệm.
Hệ số tương quan.

Sự đồng thuận của các xét nghiệm có thể thay đổi tùy theo thiết kế nghiên cứu, xét nghiệm so
sánh và quần thể mẫu.

Độ tương đồng của mẫu
Độ tương đồng của mẫu được xác định bằng cách sử dụng mô hình hồi quy Deming có Trọng
số theo Tài liệu EP09‑A3 của CLSI. Độ tương đồng của mẫu được xác định bằng cách dùng mô
hình hồi quy tuyến tính Deming theo Tài liệu EP09‑A3 của CLSI.16 Sau đây là các kết quả thu
được:
Mẫu (y)

a
b

Mẫu tham chiếu
(x)

Phương trình hồi quy

Khoảng xét nghiệm

Na rb

Huyết tương lithium
heparin

Huyết thanh

y = 0,97x + 1 mg/dL
46–390 mg/dL
60 0,996
(y = 0,97x + 0,03 mmol/L) (1,19–10,10 mmol/L)

Huyết tương natri
heparin

Huyết thanh

y = 0,98x + 0 mg/dL
46–390 mg/dL
60 0,997
(y = 0,98x + 0,00 mmol/L) (1,19–10,10 mmol/L)

Huyết tương EDTA

Huyết thanh

y = 0,99x - 2 mg/dL
(y = 0,99x - 0,05 mmol/L)

46–390 mg/dL
60 0,995
(1,19–10,10 mmol/L)

Số lượng mẫu đã xét nghiệm.
Hệ số tương quan.

Sự thống nhất của xét nghiệm có thể khác nhau tùy theo thiết kế nghiên cứu và quần thể mẫu
sử dụng.

Chất gây ảnh hưởng
Huyết tán, vàng da và tăng lipid máu (HIL)
Độ chênh là mức khác biệt về kết quả giữa mẫu chất kiểm chuẩn (không chứa chất gây ảnh
hưởng) và mẫu xét nghiệm (chứa chất gây ảnh hưởng) được biểu thị bằng phần trăm. Xét
nghiệm Atellica CH LDLC được thiết kế để chịu ảnh hưởng ≤ 10% từ hemoglobin, bilirubin và
tăng lipid máu. Độ chênh > 10% được coi là mức gây ảnh hưởng. Không nên sửa kết quả phân
tích dựa trên độ chênh lệch này.
Xét nghiệm chất gây ảnh hưởng được thực hiện theo Tài liệu EP07‑A2 của CLSI.17 Sau đây là
các kết quả thu được:
Nồng độ của chất
Đơn vị thường dùng (Đơn vị SI)

Nồng độ chất phân tích
Đơn vị thường dùng (Đơn vị SI)

Độ chênh
%

Hemoglobin

1000 mg/dL (10 g/L)
1000 mg/dL (10 g/L)

79,4 mg/dL (2,06 mmol/L)
165,2 mg/dL (4,28 mmol/L)

10
5

Bilirubin, trực tiếp

20 mg/dL (342 µmol/L)
45 mg/dL (770 µmol/L)

85,0 mg/dL (2,20 mmol/L)
165,0 mg/dL (4,27 mmol/L)

-6
-10

Chất
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Nồng độ của chất
Đơn vị thường dùng (Đơn vị SI)

Nồng độ chất phân tích
Đơn vị thường dùng (Đơn vị SI)

Độ chênh
%

Bilirubin, gián tiếp

30 mg/dL (513 µmol/L)
45 mg/dL (770 µmol/L)

79,2 mg/dL (2,05 mmol/L)
157,8 mg/dL (4,09 mmol/L)

-9
-8

Tăng lipid máu (Intralipid®)

1000 mg/dL (10 g/L)
1000 mg/dL (10 g/L)

84,2 mg/dL (2,18 mmol/L)
170,6 mg/dL (4,42 mmol/L)

-7
-8

Chất

Kết quả xét nghiệm thu được tại các phòng xét nghiệm cụ thể có thể khác so với dữ liệu được
trình bày.

Chất không gây ảnh hưởng
Các chất sau không gây ảnh hưởng đến xét nghiệm Atellica CH LDLC khi có trong huyết thanh
và huyết tương ở các nồng độ nêu trong bảng sau. Độ chênh do các chất này là ≤ 10%.
Chất
Axit ascorbic

Nồng độ của chất
Đơn vị thường dùng (Đơn vị SI)

Nồng độ chất phân tích
Đơn vị thường dùng (Đơn vị SI)

Độ chênh
%

5 mg/dL (284 µmol/L)
5 mg/dL (284 µmol/L)

83,6 mg/dL (2,17 mmol/L)
167,6 mg/dL (4,34 mmol/L)

-2
3

Kết quả xét nghiệm thu được tại các phòng xét nghiệm cụ thể có thể khác so với dữ liệu được
trình bày.

Tiêu chuẩn hóa
Các giá trị được gán có thể truy theo phương pháp tham chiếu định lượng beta NCEP cho
cholesterol LDL.9

Trợ giúp kỹ thuật
Để gặp bộ phận hỗ trợ khách hàng, hãy liên hệ nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật hoặc nhà
phân phối ở địa phương của bạn.
siemens-healthineers.com
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Định nghĩa các biểu tượng
Các biểu tượng sau có thể xuất hiện trên nhãn sản phẩm:
Biểu tượng

Tiêu đề ký hiệu

Biểu tượng

Tiêu đề ký hiệu

Nhà sản xuất

Đại diện được ủy quyền tại Cộng đồng
Châu Âu

Ngày hết hạn sử dụng

Mã lô

Số danh mục

Có chứa đủ cho <n> xét nghiệm

Hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng

Phiên bản Hướng dẫn sử dụng

Địa chỉ URL trên mạng Internet để truy cập
bản điện tử của hướng dẫn sử dụng

Bản duyệt

Thiết bị y tế chẩn đoán in vitro

Mã nhận dạng thiết bị duy nhất
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Biểu tượng

YYYY-MM-DD

Tiêu đề ký hiệu

Biểu tượng

Tiêu đề ký hiệu

Thiết bị được cung cấp theo đơn (chỉ ở Hoa
Kỳ)

Nhãn CE

Dấu CE có tổ chức chứng nhận

Tránh ánh nắng

Giới hạn nhiệt độ

Giới hạn nhiệt độ dưới

Giới hạn nhiệt độ trên

Không trữ đông

Không tái sử dụng

Cạnh này hướng lên trên

Tái chế

Cẩn trọng

Nguy cơ sinh học

Mặt trước tài liệu hướng lêna

Đơn vị thường dùng

Hệ đo lường quốc tế

Định dạng ngày (năm-tháng-ngày)

YYYY-MM

Định dạng ngày (năm-tháng)

Máy quét mã vạch cầm tay

Trộn các chất

Mục tiêu

Khoảng

Số dạng thập lục phân có thể thay đổi được
để đảm bảo cho các giá trị theo định nghĩa
của Đường cong chính và các giá trị xác
định Chất hiệu chuẩn là hợp lệ.

Chất liệu

Mã số định dạng vật liệu

Tên chất kiểm chuẩn

Loại chất kiểm chuẩn

Giá trị lô chất hiệu chuẩn

Giá trị lô kiểm chuẩn
a

Cho biết Assay-eNote

Thông tin pháp lý
Atellica là thương hiệu của Siemens Healthineers.
Tất cả các thương hiệu và nhãn hiệu khác thuộc về các chủ sở hữu tương ứng.
© 2020–2022 Siemens Healthineers. Tất cả các quyền được bảo hộ.
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Tuổi thọ theo nghiên cứu độ ổn định: 15 tháng
Để biết ngày hết hạn, xem trên nhãn sản phẩm.

Cơ sở sản xuất
Sekisui Diagnostics P.E.I Inc.
70 Watts Avenue, Charlottetown,
Prince Edward Island, C1E 2B9,
Canada
Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
500 GBC DR, PO Box 6101,
Newark, DE 19714,
Mỹ

Chủ sở hữu sản phẩm
Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
511 Benedict Avenue
Tarrytown, NY 10591
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