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P-HDL-Kolesterol på Atellica (SKA07120) 

Bakgrund, indikation och tolkning 

High-Density Lipoprotein (HDL) är ett lipoprotein som anses delta i transport av kolesterol från 
kärlväggar till levern, och därmed skydda mot utveckling av åderförkalkning. HDL-nivån varierar ofta 
inverst med VLDL-nivån vilket i stor utsträckning förklaras av variationer i lipoproteinlipasaktiviteten. 
Analysen är indikerad vid misstanke om rubbad lipidomsättning, vid bedömning av kardiovaskulär risk, 
men också vid utredning och uppföljning av patienter med metabola sjukdomar (t.ex. diabetes, 
hypotyreos och metabola syndromet), vilka ofta medför en rubbad lipoproteinomsättning. 

En sänkt HDL-kolesterolnivå är associerad till en ökad risk för kardiovaskulär sjukdom och kan vara 
genetiskt betingad, men är oftast sekundär till exempelvis inflammatoriska sjukdomar, diabetes och 
sjukdomar i lever och njurar. Övervikt, rökning och fysisk inaktivitet leder ofta till en sänkning av nivån. 
En nivå < 0,2 mmol/L talar för ärftlig LCAT-brist (hypoalfalipoproteinemi) [11]. En hög nivå kan bero på 
regelbundet alkoholintag eller vara läkemedelsassocierad, men kan även vara genetiskt betingad [1]. 
För bedömning av kardiovaskulär risk och behandling, se rekommendationer från Läkemedelsverket 
samt de europeiska sällskapen för kardiologi (ESC) respektive arterioskleros (EAS) [2-3]. 

Analysprincip 
Metoden har ett tvåreagensformat och bygger på att accelerera reaktionen för kolesteroloxidas (CO) 
med oesterifierat icke-HDL-kolesterol samt lösa upp HDL selektivt med en specifik detergent. 
 
I det första reagenset är oesterifierat icke-HDL-kolesterol föremål för en enzymreaktion och den 
bildade peroxiden förbrukas av en peroxidasreaktion med dinatriumsalt (DSBmT) som skapar en 
färglös produkt. Det andra reagenset består av en detergent som specifikt kan lösa upp HDL, 
kolesterolesteras (CE) och kromogenisk koppling för att utveckla färg för kvantitativ bestämning av 
HDL-kolesterol [7]. 
 
Reaktionsformel: 
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Referensintervall 
0–15 dagar: 0,40–1,1 mmol/L  [4] 

15 dagar–6 mån: 0,30–1,9 mmol/L  [4] 

6 mån–9 år: 0,67–1,6 mmol/L  [5] 

9–18 år: 0,84–1,9 mmol/L  [5] 

≥ 18 år: kvinnor:  1,0–2,7 mmol/L [6] 

 män: 0,80–2,1 mmol/L [6] 

Metodkarakteristika 

Interferenser och felkällor 
Lägre nivåer än nedan påverkar ej analysen [7]. 

H-index: 375 (Hb upp till 375 mg/dL / 3,75 g/L) 

I-index: 30 (bilirubin upp till 30 mg/dL / 513 µmol/L) 

L-index: 1000 (Intralipid® upp till 1000 mg/dL) 

Venpunktion bör ske före administration av metamizol (sulpyrin) på grund av risken för falskt lågt 
resultat. 

Mätområde 

Mätområde: 0,13–5,18 mmol/L [7]. 

Upp till 10,36 mmol/L vid automatisk omkörning med spädning. 

Detektionsgräns 
Kvantifieringsgräns (LoQ): 0,13 mmol/L [7]. 

Mätosäkerhet 
Utvärdering från inkörning av metoden på Atellica september 2022. 

Nivå  
(mmol/L) 

Imprecision 
(CV%) 

n 

0,75 1,4 25 
2,1 0,6 25 

 

Spårbarhet 
Atellica CH HDLC-metoden är spårbar till ultracentrifugering-heparin-mn kvantifiering [7]. 

Ackreditering 
Metoden är ackrediterad. 
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