
Проверка на точността на глюкомер

Скъпи приятели, несъмнено повечето от вас знаят това, което накратко ще споделя тук
относно проверката на точността на глюкомерите, но аз наскоро се сблъсках с тази задача и
се наложи да прочета някои неща, за да разбера как може да стане това.

Доскоро си мислех, че мога да занеса глюкомера в някоя лаборатория и там по някакъв
техен начин да проверят и да ми съобщят с каква точност мери нашият глюкомер, така че,
да имам едно на ум, когато правим контролни измервания за определяне стойността на
кръвната глюкоза. В нашия случай това най-често се налага, за да проверим точността на
сензора, който използваме – Freestyle Libre. За съжаление се оказа, че в лабораториите не
извършват подобна услуга и се налага да се оправяме сами.

Разполагайки и със сензор, и с глюкомер, фактически глюкомера се явява последна
„инстанция” преди лабораторните резултати, следователно е голямо неговото значение,
когато впоследствие правим изследвания за гликиран хемоглобин (HbA1c) за изминалите
три месеца. Ако глюкомерът дава неточни показания, то и лабораторните резултати ще са
разочароващи.

От информацията, която прегледах, разбрах, че за всеки модел глюкомер съществува
контролна течност, предлагана от съответния производител. С помощта на тази течност
може да се извърши проверка на точността на глюкомера и използваните с него тест ленти.

Ще дам пример с глюкомера, който ние в момента ползваме. Това е модела Contour
Next One, чиято комплектовка включва глюкомер, убождащо устройство, ланцети и
калъфче.

В пакета не се съдържа въпросната
контролна течност. Затова намерих
такава в eBay, но тук е моментът да
спомена, че се оказа, че контролната
течност се предлага в 3 различни
варианта.

# Първият вариант е за проверка на
точността на глюкомера в ниските
стойности на кръвната глюкоза, за
стойности около 2-3 ммол/л.

# Вторият вариант е за проверка на
точността на глюкомера в средните
стойности на кръвната глюкоза, за
стойности около 6-7 ммол/л.

# Третият вариант е за проверка на
точността на глюкомера във високите
стойности на кръвната глюкоза, за
стойности около 18-20 ммол/л.

За мен най-важна е точността на нашия глюкомер в диапазона 6-7 ммол/л, съответно
поръчах тази контролна течност, която изглежда така:

В показаната опаковка се съдържа малко
пластмасово шишенце с вместимост 2.5ml контролна
течност, пригодена специално за тест лентите на този
модел глюкомер.

Как става самото измерване? Трябва внимателно
да се разгледа тубичката от тест ленти (или нейната
опаковка) на съответния глюкомер. Отстрани на
тубичката има описани контролните диапазони за
съответното ниво на кръвна глюкоза. Т.е., интересува ни
ни този диапазон, за който сме поръчали контролната
течност. В нашия случай това е „Normal”.

Както може да видите на картинката по-долу, на
самата тубичка са изписани трите възможни диапазона
съответно като [Control N], [Control L] и [Control H].



Самото измерване с глюкомера се прави по същия начин, по който се измерва кръвната
глюкоза. Поставяме една капка от контролната течност върху подходяща повърхност и
допираме тест лентата заредена в глюкомера. Капката може и да не се капва на някаква
повърхност, а лентата на глюкомера да се допре до капката получена направо на
„човчицата” на шишенцето.

След като глюкомерът измери стойността, сравняваме тази стойност със съответния
диапазон, за който е контролната течност. В нашия пример диапазонът е 6.3 – 7.8 ммол/л.

Тук може да са направят две заключения:

1. Дали глюкомерът е годен за употреба
и отговаря на точността, заложена от
производителя. За целта измерената стойност
трябва да е в съответния диапазон. Ако
стойността е по-ниска от 6.3 ммол/л или е по-
висока от 7.8 ммол/л, то този глюкомер е
проблемен и не бива да се ползва, защото
точността му е извън допустимите граници на
производителя.

2. Каква е точността на глюкомера, който вие държите в ръце. На някои опаковки
и тубички за тест ленти освен диапазона за съответното ниво има и още една стойност,
която всъщност е средата на диапазона и която стойност се явява точност на измерване
100%. В нашия случай тази идеална стойност е около 7 ммол/л (по средата между 6.3 и 7.8).
В зависимост от това на колко процента от тази стойност се отклонява нашето реално
измерване с контролната течност може да се определи с какъв процент точност (или
грешка) мери нашия глюкомер. За да се получи по-реалистична представа за това е добре с
контролната течност да се направят няколко измервания и резултатите от тях да се
осреднят. Ако например този осреднен резултат е 6.5 ммол/л, това значи, че нашият
глюкомер мери с 0.5 ммол/л по-ниско от реалната стойност. А точността в проценти може
да се изчисли като (6.5/7)*100% = 92.8% точност или 7.2% грешка (100 – 92.8).

В крайна сметка най-важното от всички по-горни сметки и разяснения е, че нашият
глюкомер мери с около 0.5 ммол/л по-ниско от реалното. Т.е. ако се водим изцяло по него в
очакванията ни за предстоящо определяне на гликиран хемоглобин (HbA1c) в лаборатория,
резултатът ще бъде по-висок от нашите очаквания. Затова, когато мерим кръвната си
глюкоза с него, винаги трябва да имаме „на ум” тези 0.5 ммол/л и добавяйки ги към
измерената стойност да виждаме наистина реалния резултат.

Всички неща, описани по-горе се отнасят за всякакви глюкомери, а не само за
споменатия в примера. Просто трябва да се намери съответната за модела контролна
течност (на англ. glucose control solution) и да се имат предвид диапазоните, обозначени на
кутиите (или на тубичките) от тест лентите за вашия модел глюкомер.
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