Thuốc thử xét nghiệm định lượng glucose
0105168791190c701V11.0

GLUC3
Glucose HK Gen.3
Trưởng phòng Đăng ký,
Đối ngoại và Quản lý Chất lượng

Thông tin đặt hàng

Hộp thuốc thử cobas c có thể được sử
dụng trên các máy phân tích
05168791 190*

Glucose HK Gen.3 (2200 xét nghiệm)

ID hệ thống 05 6831 6

cobas c 701/702

05168791 214*
Glucose HK Gen.3 (2200 xét nghiệm)
Vật liệu cần thiết (không cung cấp sẵn):

ID hệ thống 05 6831 6

cobas c 701/702

10759350 190

Calibrator f.a.s. (12 x 3 mL)

Mã số 401

12149435 122

Precinorm U plus (10 x 3 mL)

Mã số 300

12149443 122

Precipath U plus (10 x 3 mL)

Mã số 301

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.

ID hệ thống 08 6869 3

Tiếng Việt
Thông tin hệ thống
GLUC3:
SGLU3:

Thuốc thử - dung dịch tham gia xét nghiệm
R1

Đệm MES: 5.0 mmol/L, pH 6.0; Mg2+: 24 mmol/L;
ATP: ≥ 4.5 mmol/L; NADP: ≥ 7.0 mmol/L; chất bảo
quản

R3

Đệm HEPES: 200 mmol/L, pH 8.0; Mg2+: 4 mmol/L;
HK (nấm men): ≥ 300 µkat/L; G‑6‑PDH (E.
coli): ≥ 300 µkat/L; chất bảo quản

ACN 8717
ACN 8668 (STAT, thời gian phản ứng: 7)

Mục đích sử dụng
Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng glucose trong huyết thanh,
huyết tương, nước tiểu và dịch não tủy người trên các hệ thống
Roche/Hitachi cobas c.
Tóm tắt1,2,3
Glucose là carbohydrate chính có trong máu ngoại biên. Sự oxy hóa
glucose là nguồn cung cấp năng lượng chính cho tế bào trong cơ thể.
Glucose từ nguồn thức ăn được chuyển thành glycogen và dự trữ ở
gan hoặc thành các acid béo dự trữ ở các mô mỡ. Nồng độ glucose
trong máu được kiểm soát ở giới hạn hẹp bởi nhiều nội tiết tố, trong
đó quan trọng nhất là các nội tiết tố được sản sinh bởi tụy.
Nguyên nhân thông thường nhất gây tăng glucose máu là đái tháo
đường do sự giảm tiết hoặc giảm hoạt động của insulin. Một số yếu tố
thứ phát cũng góp phần làm tăng nồng độ glucose máu. Các yếu tố
này bao gồm viêm tụy, rối loạn chức năng tuyến giáp, suy thận và
bệnh về gan.
Hạ glucose máu ít xảy ra hơn. Nhiều tình trạng khác cũng gây giảm
glucose máu là u tụy, thiểu năng tuyến yên hoặc hạ glucose máu do
insulin. Đo glucose trong nước tiểu được sử dụng trong quy trình tầm
soát bệnh đái tháo đường và giúp cho việc đánh giá glucose niệu, để
phát hiện khiếm khuyết ống thận, và trong kiểm soát bệnh đái tháo
đường. Đo glucose trong dịch não tủy được sử dụng trong đánh giá
viêm màng não, khối u màng não và các rối loạn thần kinh khác.

HK

G‑6‑P + ADP

Glucose‑6‑phosphate dehydrogenase oxy hóa glucose‑6‑phosphate
thành gluconate‑6‑phosphate dưới sự hiện diện của NADP.
Carbohydrate khác không bị oxy hóa. Tốc độ NADPH tạo thành trong
suốt phản ứng tỷ lệ thuận với nồng độ glucose và được đo bằng
phương pháp đo quang.
G‑6‑PDH

G‑6‑P + NADP+

2022-03, V 11.0 Tiếng Việt

gluconate‑6‑P + NADPH + H+

R1 vào vị trí B và R3 (STAT R2) 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
Bảo quản và độ ổn định
GLUC3

Nguyên lý xét nghiệm
Xét nghiệm UV
Phương pháp tham chiếu men sử dụng hexokinase.4,5
Hexokinase xúc tác sự phosphoryl hóa glucose thành
glucose‑6‑phosphate nhờ ATP.
Glucose + ATP

(STAT R2)

Tuổi thọ theo nghiên cứu độ ổn định: 18 tháng.
Hạn dùng của từng lô: xem trên nhãn gốc

Hạn dùng ở 2‑8 °C:

Xem ngày hết hạn
trên nhãn cobas c
pack.

Đang sử dụng và để lạnh trên máy phân tích:

4 tuần

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 cobas c
pack.

Đang sử dụng và để lạnh trên máy phân tích:

4 tuần

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.
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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‑EDTA,
NaF/Na2EDTA, KF/Na2EDTA, NaF/K‑Oxalate và NaF/citrate/Na2‑EDTA.
Độ ổn định của glucose trong mẫu bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ bảo
quản, sự nhiễm khuẩn, và sự thủy phân glucose. Mẫu huyết tương hay
huyết thanh không có chất bảo quản (NaF) nên được tách ra khỏi tế
bào máu hoặc cục máu đông trong vòng nửa giờ sau khi lấy. Khi mẫu
máu được lấy và để đông thành cục máu và không được quay ly tâm
ở nhiệt độ phòng, nồng độ glucose huyết thanh giảm trung bình
~ 7 % trong 1 giờ (0.28 đến 0.56 mmol/L hoặc 5 đến 10 mg/dL). Sự
giảm này là kết quả của sự thủy phân glucose. Sự thủy phân glucose
có thể bị ức chế bằng cách lấy mẫu trong ống chứa fluoride.1
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.

R3 (STAT R2)

10 µL

Thể tích mẫu

Mẫu

Độ ổn định:5

8 giờ ở 15‑25 °C
72 giờ ở 2‑8 °C

Độ ổn định của huyết tương
chống đông bằng fluoride:6

3 ngày ở 15‑25 °C

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.
Tuân thủ các quy định chính phủ và hướng dẫn của địa phương về
kiểm tra chất lượng.

Nước tiểu
Đựng nước tiểu trong chai sậm màu. Khi lấy mẫu nước tiểu 24 giờ, có
thể bảo quản glucose bằng cách thêm 5 mL acid acetic băng vào dụng
cụ chứa trước khi lấy mẫu. Các mẫu nước tiểu không có chất bảo
quản có thể mất đến 40 % lượng glucose sau 24 giờ bảo quản ở nhiệt
độ phòng.3 Do đó, cần giữ mẫu trong nước đá trong quá trình lấy
mẫu.5
Dịch não tủy
Dịch não tủy có thể bị nhiễm khuẩn và thường chứa các thành phần
khác của tế bào. Do đó đối với mẫu dịch não tủy, nên tiến hành xét
nghiệm glucose ngay hoặc bảo quản ở 4 °C hoặc -20 °C.3,5
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, huyết tương, nước tiểu và dịch não tủy
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 (STAT 7 / 6‑26)

Bước sóng (phụ/chính)

700/340 nm

Chiều phản ứng

Tăng

Đơn vị

mmol/L (mg/dL, g/L)

Hút thuốc thử
R1

Chất pha loãng (H2O)
28 µL

141 µL

20 µL
Pha loãng mẫu
Mẫu

Chất pha
loãng (NaCl)

Bình thường

2 µL

–

–

Giảm

10 µL

15 µL

135 µL

Tăng

4 µL

–

–

Chuẩn
Mẫu chuẩn

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

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
ID/MS.

Tính toán
Hệ thống cobas c tự động tính toán nồng độ chất phân tích trong mỗi
mẫu đo.
Hệ số chuyển đổi:

mmol/L x 18.02 = mg/dL
mmol/L x 0.1802 = g/L
mg/dL x 0.0555 = mmol/L

Yếu tố hạn chế - ảnh hưởng
Tiêu chuẩn: Độ phục hồi nằm trong khoảng ± 10 % giá trị ban đầu với
nồng độ glucose ở 3.9 mmol/L (70.3 mg/dL).
Huyết thanh/huyết tương
Vàng da:7 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:7 Không có nhiễu đáng kể với chỉ số H tối đa đến 1000
(khoảng nồng độ hemoglobin: 621 µmol/L hoặc 1000 mg/dL).
Lipid huyết (Intralipid):7 Không có nhiễu đáng kể với chỉ số L tối đa
đến 1000. Có sự tương quan yếu giữa chỉ số L (tương ứng với độ
đục) và nồng độ triglyceride.
Thuốc: Không thấy nhiễu ở nồng độ trị liệu sử dụng nhóm các thuốc
thông thường.8,9
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.10
Nước tiểu
Thuốc: Không thấy nhiễu ở nồng độ trị liệu sử dụng nhóm các thuốc
thông thường.9
Tiêu chuẩn: Độ phục hồi nằm trong khoảng ± 10 % giá trị ban đầu với
nồng độ glucose ở 1.1 mmol/L (19.8 mg/dL).
Urea: Không có nhiễu đáng kể từ urea với nồng độ tối đa đến
1800 mmol/L (10811 mg/dL).
Tetracycline ở nồng độ trị liệu cho kết quả thấp giả ở mẫu nước tiểu.
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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.
LƯU Ý: Các giá trị glucose thu được dựa trên một số mẫu xét nghiệm
chuyên biệt, khi được đánh giá so với phương pháp so sánh điện cực
glucose oxidase‑oxygen, đã cho thấy trung bình có độ lệch dương
khoảng 3 %.
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 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
Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu và dịch não tủy
0.11‑41.6 mmol/L (2‑750 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 phát hiện dưới của xét nghiệm:
0.11 mmol/L (2 mg/dL)
Giới hạn phát hiện dưới tương ứng với nồng độ chất phân tích thấp
nhất mà máy có thể đo được và phân biệt được với giá trị không. Giá
trị này được tính toán bằng nồng độ chuẩn thấp nhất cộng với 3 lần
độ lệch chuẩn (chuẩn 1 + 3 SD, độ lặp lại, n = 21).
Máy sẽ không cho cờ báo hiệu với giá trị dưới giới hạn phát hiện dưới
(< 0.11 mmol/L).
Giá trị sinh học

Giá trị glucose trong dịch não tủy xấp xỉ 60 % giá trị huyết tương và
phải luôn so sánh với giá trị huyết tương được đo đồng thời để biện
luận lâm sàng thích hợp.
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.
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 chính xác được xác định với việc sử dụng mẫu từ người và mẫu
chứng theo đề cương nội bộ. Huyết thanh/huyết tương: Độ lặp lại
(n = 21), độ chính xác trung gian (3 mẫu một lần chạy, 1 lần chạy mỗi
ngày, 21 ngày).
Nước tiểu/dịch não tủy: Độ lặp lại (n = 21), độ chính xác trung gian
(3 mẫu một lần chạy, 1 lần chạy mỗi ngày, 10 ngày). Kết quả thu được
trình bày dưới đây:
Huyết thanh/huyết tương
GLUC3:
Độ lặp lại

Trung bình
mmol/L
(mg/dL)

SD
mmol/L
(mg/dL)

CV
%

Precinorm U

5.17 (93.2)

0.04 (0.7)

0.8

Precipath U

13.4 (241)

0.1 (2)

0.7

Huyết thanh người A

3.27 (59.0)

0.02 (0.4)

0.5

Huyết thanh người B

19.1 (344)

0.1 (2)

0.7

Huyết thanh người C

36.1 (651)

0.3 (5)

0.7

Độ lặp lại

Trung bình
mmol/L
(mg/dL)

SD
mmol/L
(mg/dL)

CV
%

Precinorm U

5.15 (92.8)

0.04 (0.7)

0.7

Precipath U

13.4 (241)

0.1 (2)

0.7

Huyết thanh người A

3.21 (57.8)

0.02 (0.4)

0.5

Huyết thanh người B

19.0 (342)

0.1 (2)

0.6

Huyết thanh người C

35.8 (645)

0.2 (4)

0.5

Độ chính xác trung gian

Trung bình
mmol/L
(mg/dL)

SD
mmol/L
(mg/dL)

CV
%

Precinorm U

5.38 (96.9)

0.07 (1.3)

1.3

Precipath U

13.4 (241)

0.2 (4)

1.1

Huyết thanh người 3

7.61 (137)

0.09 (2)

1.2

Huyết thanh người 4

5.28 (95.1)

0.06 (1.1)

1.1

Độ lặp lại

Trung bình
mmol/L
(mg/dL)

SD
mmol/L
(mg/dL)

CV
%

Mẫu chứng nồng độ 1

1.62 (29.2)

0.03 (0.5)

1.7

Mẫu chứng nồng độ 2

15.8 (285)

0.1 (2)

0.7

Nước tiểu người A

0.833 (15.0)

0.015 (0.3)

1.8

Nước tiểu người B

32.6 (587)

0.2 (4)

0.5

SGLU3:

Huyết tương 11
Lúc đói

4.11‑6.05 mmol/L

(74‑109 mg/dL)

Nước tiểu 12
Nước tiểu đầu lúc
sáng sớm

0.3‑1.1 mmol/L

Nước tiểu 24 giờ

0.3‑0.96 mmol/L

(6‑20 mg/dL)
(6‑17 mg/dL)

(trung bình 1350 mL nước tiểu/24 giờ)
theo Tietz:5

GLUC3 / SGLU3:

Huyết thanh, huyết tương
Người trưởng thành

4.11‑5.89 mmol/L

(74‑106 mg/dL)

60‑90 tuổi

4.56‑6.38 mmol/L

(82‑115 mg/dL)

> 90 tuổi

4.16‑6.72 mmol/L

(75‑121 mg/dL)

Trẻ em

3.33‑5.55 mmol/L

(60‑100 mg/dL)

Trẻ sơ sinh (1 ngày)

2.22‑3.33 mmol/L

(40‑60 mg/dL)

Trẻ sơ sinh (> 1 ngày) 2.78‑4.44 mmol/L

(50‑80 mg/dL)

Nước tiểu
Nước tiểu 24 giờ

Nước tiểu
GLUC3:

< 2.78 mmol/24 giờ (< 0.5 g/24 giờ)

Nước tiểu ngẫu nhiên 0.06‑0.83 mmol/L

(1‑15 mg/dL)

Dịch não tủy
Trẻ em

3.33‑4.44 mmol/L

(60‑80 mg/dL)

Người trưởng thành

2.22‑3.89 mmol/L

(40‑70 mg/dL)
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GLUC3
Glucose HK Gen.3
Nước tiểu người C

3.71 (66.9)

0.04 (0.7)

1.1

Độ lặp lại

Trung bình
mmol/L
(mg/dL)

SD
mmol/L
(mg/dL)

CV
%

Mẫu chứng nồng độ 1

1.64 (29.6)

0.03 (0.5)

1.6

Mẫu chứng nồng độ 2

16.1 (290)

0.1 (2)

0.8

Nước tiểu người A

0.842 (15.2)

0.014 (0.3)

1.6

Nước tiểu người B

33.1 (596)

0.2 (4)

0.5

Nước tiểu người C

3.79 (68.3)

0.03 (0.5)

0.9

Độ chính xác trung gian

Trung bình
mmol/L
(mg/dL)

SD
mmol/L
(mg/dL)

CV
%

Passing/Bablok13

Hồi quy tuyến tính

Mẫu chứng nồng độ 1

1.51 (27.2)

0.01 (0.2)

1.0

y = 1.004x - 0.015 mmol/L

y = 1.008x - 0.061 mmol/L

Mẫu chứng nồng độ 2

15.4 (278)

0.1 (2)

0.8

τ = 0.982

r = 1.000

Nước tiểu người 3

4.86 (87.6)

0.05 (0.9)

1.0

Nước tiểu người 4

10.3 (186)

0.1 (2)

0.8

Nồng độ mẫu trong khoảng 1.25 và 40.4 mmol/L (22.5 và
728 mg/dL).

SGLU3:

GLUC3 / SGLU3:

Dịch não tủy
GLUC3:
Độ lặp lại

Trung bình
mmol/L
(mg/dL)

SD
mmol/L
(mg/dL)

CV
%

Precinorm U

5.11 (92.1)

0.03 (0.5)

Precipath U

13.4 (241)

CSF người A

So sánh phương pháp
Các giá trị glucose của các mẫu huyết thanh, huyết tương, nước tiểu
và dịch não tủy người thu được trên máy cobas c 701 (y) được so
sánh với các giá trị thu được khi sử dụng thuốc thử tương ứng trên
máy cobas c 501 (x).
Huyết thanh/huyết tương
GLUC3:
Cỡ mẫu (n) = 98
Passing/Bablok13

Hồi quy tuyến tính

y = 1.003x + 0.000 mmol/L

y = 1.003x - 0.006 mmol/L

τ = 0.981

r = 1.000

Nồng độ mẫu trong khoảng 1.25 và 40.4 mmol/L (22.5 và
728 mg/dL).
SGLU3:
Cỡ mẫu (n) = 98

Nước tiểu
GLUC3:
Cỡ mẫu (n) = 73
Passing/Bablok13

Hồi quy tuyến tính

y = 1.005x + 0.017 mmol/L

y = 1.009x - 0.000 mmol/L

0.7

τ = 0.991

r = 1.000

0.1 (2)

0.7

1.57 (28.3)

0.01 (0.2)

0.6

Nồng độ mẫu trong khoảng 0.30 và 37.5 mmol/L (5.41 và
676 mg/dL).

CSF người B

20.5 (369)

0.2 (4)

0.8

CSF người C

35.7 (643)

0.1 (2)

0.4

SGLU3:
Độ lặp lại

Trung bình
mmol/L
(mg/dL)

SD
mmol/L
(mg/dL)

CV
%

Precinorm U

5.09 (91.7)

0.04 (0.7)

0.7

Precipath U

13.4 (241)

0.1 (2)

0.5

CSF người A

1.57 (28.3)

0.01 (0.2)

0.6

CSF người B

20.4 (368)

0.1 (2)

0.7

CSF người C

35.5 (640)

0.2 (4)

0.4

GLUC3 / SGLU3:

SGLU3:
Cỡ mẫu (n) = 74
Passing/Bablok13

Hồi quy tuyến tính

y = 0.995x + 0.001 mmol/L

y = 0.994x - 0.047 mmol/L

τ = 0.981

r = 1.000

Nồng độ mẫu trong khoảng 0.303 và 41.6 mmol/L (5.46 và
750 mg/dL).
CSF
GLUC3:
Cỡ mẫu (n) = 84
Passing/Bablok13

Hồi quy tuyến tính

y = 1.000x + 0.03 mmol/L

y = 0.990x + 0.100 mmol/L

τ = 0.982

r = 1.000

Độ chính xác trung gian

Trung bình
mmol/L
(mg/dL)

SD
mmol/L
(mg/dL)

CV
%

Nồng độ mẫu trong khoảng 0.18 và 41.6 mmol/L (3.24 và
750 mg/dL).

Precinorm U

5.37 (96.8)

0.07 (1.3)

1.3

SGLU3:
Cỡ mẫu (n) = 84

Precipath U

13.4 (241)

0.2 (4)

1.1

CSF người 3

3.00 (54.1)

0.04 (0.7)

1.5

CSF người 4

8.30 (150)

0.10 (2)

1.2

Kết quả độ chính xác trung gian thu được trên hệ thống máy
cobas c 501 chính.

Passing/Bablok13

Hồi quy tuyến tính

y = 0.993x + 0.017 mmol/L

y = 0.983x + 0.076 mmol/L

τ = 0.985

r = 1.000

Nồng độ mẫu trong khoảng 0.18 và 41.6 mmol/L (3.24 và
750 mg/dL).
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GLUC3
Glucose HK Gen.3
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