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ÖZET
Glukometrelerin teknik ve analitik performans› konusunda cihaz›n kalitesini belirleyebilmek için henüz
standart bir uygulama bulunmamaktad›r. NCCLS EP9-A2 (National Commitee for Clinical Laboratory
Standarts EP9-A2) ve ISO 15197 (International Organization for Standardization 15197) dökümanlar›ndan
yararlanarak protokolümüzü oluflturduk. Teknik (hedeften sapma, tekrarlanabilirlik, uyum, korelasyon,
lineer regresyon, sigma-metrik) ve klinik (error grid analizi) olarak de¤erlendirme yap›ld›. Deneyimli
laboratuvar teknisyeniyle çal›flma sa¤land›. Hematokrit de¤erleri %30-45 olan hastalar çal›flmaya
al›nd›. Laboratuvarda kulland›¤›m›z glukoz oksidaz-peroksidaz yöntemiyle çal›flt›¤›m›z Olympus AU
5223 otoanalizöründe venöz plazma kullan›ld›. Kontrol materyallerinde verilen de¤er ile aradaki fark,
hedeften sapma, s›ras›yla, (hedef1: 40 mg/dl) -2.5 mg/dl, (hedef2: 120 mg/dl) -4.5 mg/dl, (hedef3:
350 mg/dl) +19.5 mg/dl olarak hesapland›. Ayn› kontrol materyallerinde tekrarlanabilirlik, s›ras›yla,
CV 1: %4.6 , CV 2: %5.2, CV3: %4 (<%10) bulundu. Üç farkl› hastadan al›nan tam kan örneklerinde
(ortalama de¤erler: 77.1; 92.9; 156.3 mg/dl) tekrarlanabilirlik sonuçlar› s›ras›yla CV 1:%2.9; CV2:%3.7;
CV3: 3.4 bulundu (<%10). Uyumda (n=36), kapiller ölçümlerin %97’si ISO standart kalite kriterini
karfl›l›yordu (<±%20 fark), korelasyon (r=0.969) bulundu. 120 mg/dl t›bbi karar düzeyi için sigma =
4.63 olarak hesapland›, kabul edilir bulundu (sigma>3). Error grid analizinde, veriler A, B zonunda
yerald›. Cihaz yaz›l› kalite spesifikasyonlar›n› karfl›l›yordu.
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ABSTRACT
There is no a standart pr ocedure to assess instrument quality on technical and analytical performance of
glucometers yet. We made up our protocole considering NCCLS EP9-A2 (National Commitee for
Clinical Laboratory Standarts EP9-A2) and ISO 15197 (International Organization for Standardization
15197). Technically (deviation from the given value, precision, agreement, correlation, lineer
regression, sigma-metrics)and clinically (error grid analysis) evaluations were done. The study was
achieved by an expert medical laboratory technician. Patients having hematocrit levels within 30-45%
were included. Venous plasma was used in our laboratory method, glucose oxidase-peroxidase by
means of Olympus AU 5223. Deviation from the given value in control materials was found as follows,
(value1: 40 mg/dl) -2.5 mg/dl, (value 2: 120 mg/dl) -4.5 mg/dl, (value 3: 350 mg/dl) +19.5 mg/dl. With
the same control materials precision was calculated as, respectively, CV 1:4.6% , CV 2: 5.2%, CV 3: 4%
(<10%). In whole blood samples taken from three different patients (mean values: 77.1; 92.9; 156.3
mg/dl) imprecision was calculated as CV1: 2.9%; CV 2: 3.7%; CV 3: 3.4 (<10%). In agreement, 97% of
capillary measurements (n=36) reached the ISO standart quality goal (<±20%), correlation (r=0.969)
Bu çal›flma daha önce IV. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi’nde poster olarak sunulmufltur.
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was calculated. Using the 120 mg/dl as critical medical decision level, it was calculated as sigma = 4.63
(sigma>3), it was considered acceptable. In error grid analysis data were in zone A, B. The instrument
met the required quality specifications.
Key Words: Glucometer, QC, EGA

G‹R‹fi
Teknolojinin geliflmesiyle, üretici firmalar
glukoz ölçüm cihazlar›n›n analitik performans›n› gelifltirme olana¤› bulmaktad›rlar. Bu
cihazlar uygun kullan›ld›¤›nda, kullan›c›n›n
kan glukoz düzeyini takip ederek onu kontrol alt›na almak üzere harekete geçmesine
olanak sa¤lar. Hastane al›mlar›na esas teflkil
etmek üzere glukometre seçiminde teknik
ve klinik de¤erlendirmeye yönelik standart
bir uygulama henüz oluflturulamam›flt›r. Hastabafl› cihazlar› ile glukoz ölçümünün güvenilirli¤inin belirlenmesinde, Klinik Biyokimya
Uzmanl›¤› önemli rol oynar. Klinisyenlerle
iflbirli¤i içerisinde çal›flma planland›¤› taktirde,
deneyimli teknisyenlerle birlikte k›sa sürede
gerçeklefltirilip, do¤ru karara var›labilir. Clarke
ve ark. (1)'n›n ileri sürdü¤ü "error grid analysis"
(EGA) çal›flmas›nda, (parametrik istatistiksel
yöntemlerin kullan›lmas›yla) klinik do¤ruluk
araflt›r›labilir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Hastanemizde ameliyathane, yo¤un bak›m
üniteleri, acil gözlem odas›, yatakl› servisler
ve diyabet poliklini¤i’nde kullan›lmak üzere
sat›n al›nacak glukoz stripi, dolay›s›yla glukometre cihaz›n›n, kabulünde/reddedilmesinde, Klinik Biyokimya Uzman› kompetan üye
olarak görüflümüze baflvurulmas› üzerine bu
çal›flma yap›ld›. Daha önceden haz›rlam›fl
oldu¤umuz Teknik fiartname’deki analitik
özellikleri (ölçüm yöntemi, ölçüm aral›¤›,
gerekli kan miktar›, ölçüm süresi gibi özellikler) içeren maddelere uygunlu¤u tespit
edilen ürün denemeye al›nd›. Üretici firmadan teknik bilgiye sahip bir eleman›n da haz›r
bulundu¤u ortamda ve gerekli önerileri
do¤rultusunda, deneyimli laboratuvar teknisyeni ile çal›flma yap›ld›.
Denenen glukometredeki elektrokimyasal
yöntemle elektronlar küçük elektriksel alan
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oluflturmaktad›r. Elektrod üzerindeki immobilize glukoz oksidaz, glukozu glukono-δlaktona çevirir. Bu arada elektron transfer
mediyatör, Fe(CN) 63+, Fe(CN) 62+‘ye indirgenir.
Fe(CN)62+ ise oksidasyon potansiyeli alt›nda
okside olur. Denemekte oldu¤umuz sistemde strip üzerindeki alt›n elektrod taraf›ndan
bu ak›m alg›lan›r. Fe(CN) 62+/ Fe(CN) 63+ konsantrasyonu, anodik ak›m ile, dolay›s›yla
glukoz konsantrasyonu ile, do¤rusal olarak
orant›l›d›r. Sistemin analitik aral›¤› 20-600
mg/dl olarak bildirilmifltir.
Çal›flmam›zda NCCLS EP9-A2 (2) ve ISO 15197
(3) uluslararas› standartlardan yararlanarak
oluflturdu¤umuz protokole göre örnek da¤›l›m› Tablo 1’de gösterilmektedir. Örnekler
23±5°C s›cakl›¤›na getirilerek, ortam ›s›s›nda
maksimum ±2°C fark korundu. Birinci aflamada analitik performans karakteristikleri
yönünden incelemede kontrol materyalinde
hedeften sapma ve tekrarlanabilirlik çal›flmalar› yap›ld›. Hedeften sapma ve tekrarlanabilirlik için kabul kriterleri ISO 15197,
7.4 nolu maddede yer alan sistem do¤ruluk
kriterlerinden al›nd›. Kontrol materyalleri olarak (düflük düzey) 30-50 mg/dl, (orta düzey)
96-144 mg/dl, (yüksek düzey) 280-420 mg/dl
glukoz konsantrasyon aral›¤›na sahip olanlar seçildi (3). Temiz bir yüzey üzerine (örn,
parafilm) otomatik pipetör ile her seferinde
yeniden pipetlenerek tekrarlanabilirlik çal›flmas› yap›ld› (n=20). De¤iflik üç düzeyde
Tablo 1. ISO’nun uyum çal›flmas› için önerdi¤i glukoz
konsantrasyon aral›klar›.
Glukoz konsantrasyon aral›¤› (mg/dl) Olgu (n)
<50

Olgu (%)

4

10

50-110

16

40

111-150

12

30

151-250

4

10

>250

4

10
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EDTA’l› venöz tam kan örnekleri, alt-üst edilmek suretiyle, befl kez kar›flt›r›ld›ktan sonra,
enjektör yard›m›yla ard›fl›k olarak al›narak
parafilm üzerine konuldu (n=20). Bu flekilde vakumlu tüplere al›nan kan örneklerinin
havayla temas› önlendi.
‹kinci aflamada ise yöntem karfl›laflt›rma çal›flmas› yap›ld›. SSK ‹stanbul E¤itim Hastanesi
‹ç Hastal›klar› Klini¤i’nde diyabet tan›s› ile
izlenmekte olan, periferik dolafl›m bozuklu¤una dair klinik bir bulgusu, kanama diyatezi ve koagülasyon bozuklu¤u olmayan 36
hastada kapiller glukoz ölçümü denenmekte
olan ilgili strip kullan›larak yap›ld›. Bilindi¤i
gibi açl›kta kapiller kan glukoz düzeyi venöz
kana göre fazla de¤ifliklik göstermemektedir.
Hastalardan aç karn›na örnekler al›nd›. K3EDTA’l› vakumlu tüplere (Becton Dickenson)
al›nan venöz tam kan örneklerinde hematokrit
de¤erleri kan say›m› cihaz› ile önceden belirlenmiflti. Hematokritin etkisini elimine edebilmek için hematokrit de¤erleri %30-45
olanlar çal›flmaya al›nd›. Rutin laboratuvar›m›zda kulland›¤›m›z otoanalizörler tam kanda
glukoz ölçümüne olanak sa¤layamad›¤›ndan
analizörde venöz plazma, glukometrede kapiller örnek ve venöz tam kan örne¤i çal›fl›ld›.
Çal›fl›lacak glukoz düzeylerinin seçiminde
hedeflenen analitik s›n›rlar içinde homojen
da¤›l›m sa¤land› (Tablo 1). Çal›flmam›z s›ras›nda kliniklerde hipoglisemik hasta bulunmad›¤›ndan ilgili glukometre için düflük
glukoz düzeylerinde (<50 mg/dl) kapiller
örnekle çal›fl›lamad›. Yaklafl›k 60 mg/dl
glukoz konsantrasyonunda bulunan örneklerin benmaride 37°C’de bekletilmek suretiyle k›sa sürede glukoz düzeyinin düflürülmesi (glikoliz) planland› .
Otoanalizör de¤erlerinin ortalamas›, ba¤›ms›z de¤iflken olarak verildi. Glukometre ile
al›nan sonuçlar ile otoanalizör sonuçlar› aras›ndaki fark ba¤›ml› de¤iflken olarak bildirildi. Örneklerdeki glukozun instabilitesini
en aza indirecek flekilde, 15 dakika içerisinde santrifüj edildi (10 dakika, 1000 g). Glukometrede kullan›lan elektrokimyasal yöntem
›s›, PH de¤iflimlerine çok hassast›r; örnekler
Cilt 2, Say› 3, Aral›k 2004

bekletilmeden çal›fl›ld›, havayla temas etmesi, ›fl›¤a maruz kalmas› önlendi. ‹nterferans
kayna¤› olabilecek hemoliz, sar›l›k, lipemi
görülen örnekler çal›flmaya al›nmad›. Referans de¤erleri belirlemede Olympus AU 5223
model otoanalizöründe glukoz oksidaz-peroksidaz (end-point) yöntemi (DDS, analitik
aral›¤›: 1-500 mg/dl) kullan›ld›. ‹nternal (iki
düzeyli) ve eksternal kalite kontrol materyalleriyle izlemekte oldu¤umuz otoanalizörde tekrarlanabilirlik verileri, düflük glukoz
konsantrasyonunda (ortalama: 85.1 mg/dl)
CV: %0.71, yüksekte ise (ortalama: 247.9 mg/
dl) CV: %0.72 idi. Otoanalizör venöz plazma
glukoz düzeyleri ile glukometre ölçümleri
aras›nda uyum araflt›r›ld›.
‹statistiksel de¤erlendirme: Tüm örnekler çift
çal›fl›larak aritmetik ortalamalar› hesapland›.
Yöntem karfl›laflt›rma çal›flmalar›nda uyum
araflt›r›ld›; kabul edilebilir sonuçlar›n toplam
say›s›n› belirlemek üzere <75 mg/dl glukoz
konsantrasyonlar›nda elde edilen kabul edilebilir (<±15 mg/dl) sonuçlar› olan hasta say›s›, >75 mg/dl glukoz konsantrasyonlar›ndaki kabul edilebilir (<±%20) sonuçlar› olan
hasta say›s› ile topland›, yüzde belirlendi.
Korelasyon ve linner regresyon analizi yap›ld›.
Sigma-metrik, "Sigma=(TEa-bias)/CV" olarak
hesapland› (4). Kalite gereksinimi (QR, Quality
Requirement) ±%20 olarak al›nd› (3).
Error grid analizi uyguland›. A, B zonlar›na
giren örnekler belirlenerek, "klinik güvenli"
olarak kabul edildi.
BULGULAR
Hedeften Sapma
Düflük düzey kontrol materyalinde bulunan
ortalama de¤er 37.5 mg/dl olup bildirilen
hedef de¤erden (40 mg/dl) sapma -2.5 mg/
dl; orta düzey kontrol materyalinde bulunan
ortalama de¤er 115.5 mg/dl olup bildirilen
hedef de¤erden (120 mg/dl) sapma –4.5
mg/dl ve yüksek düzey kontrol materyalinde bulunan ortalama de¤er 369.5 mg/dl
olup hedef de¤erden (350 mg/dl) sapma
+19.5 mg/dl olarak bulundu.
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Tekrarlanabilirlik
Ayn› kontrol materyallerinde tekrarlanabilirlik, s›ras›yla, CV 1: %4.6 , CV 2: %5.2, CV3:
%4.0 (<%10) bulundu. Üç farkl› düzeydeki
hasta örneklerindeki (77.1; 92.9; 156.3 mg/
dl) tekrarlanabilirlik sonuçlar› ise s›ras›yla
CV 1: %2.9; CV2: %3.7; CV 3: %3.4 bulundu
(<%10).

fark). Sonuç olarak hastalar›n %97’si minimum
kabul edilebilirlik kriterlerini (>%95) karfl›l›yordu. ‹ki yöntem aras›ndaki korelasyon (r=0.969),
regresyon (y=0.910x + 7.008) iyi düzeydeydi
(fiekil 2).

Otoanalizör Sonuçlar› ‹le Uyum
Venöz plazma ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda glukometreyle venöz tam kan çal›flmas›nda <75
mg/dl glukoz konsantrasyonlar›ndaki 4 örnekten 3’ü, ±15 mg/dl içinde ve >75 mg/dl
glukoz konsantrasyonlar›ndaki 36 örnekten
25’i referans de¤erlerinin ±%20 fark aral›¤›ndayd› (Tablo 2). 40 hastan›n 28’i (%70)
minimum kabul edilebilirlik kriterlerini karfl›l›yordu. ‹ki yöntem aras›ndaki korelasyon
(r= 0.982) ve regresyon (y= 0.831x + 3.975)
iyi düzeydeydi (fiekil 1). Venöz plazma otoanalizör sonuçlar› ile glukometreyle kapiller
kan sonuçlar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda 36 örnekten
35’i referans de¤erleri ile uyumlu idi (< ±%20
Tablo 2. Farkl› konsantrasyonlarda kapiller ve venöz
örneklerin uygunluk da¤›l›m›.
Konsantr asyon
(mg/dl )
<50

Hasta say›s› Kapiller (n)
(n)
(>±%20)

Venöz (n)
(>±%20)

4

*

#1

51-110

16

1

5

111-150

12

0

3

151-250

4

0

1

>250

4

0

2

* Kapiller örnek çal›fl›lamad›, # >±15 mg/dL

fiekil 1. "Clarke Error Grid Analysis"-Venöz tam kan (n=40).
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fiekil 2. "Clarke Error Grid Analysis"-Kapiller tam kan. (n=36).

Alt› Sigma Metrik
120 mg/dl t›bbi karar düzeyi için (5) venöz tam
kanla çal›flma de¤erlendirildi¤inde sigma=1.86
bulundu (<3). Kapiller örneklerle çal›flma
de¤erlendirildi¤inde ise sigma=4.63 olarak
hesapland› ve kabul edilir düzeyde oldu¤u
görüldü (>3).
Error Grid Analizi
Venöz tam kan sonuçlar› (n=40) de¤erlendirildi¤inde veriler A (%72.5) ve B (%27.5)
zonunda yerald› (fiekil 1). Kapiller örneklerle
(n=36) çal›flmada da veriler A (97.2), B (%2.8)
zonunda yerald› (fiekil 2).
TARTIfiMA
Glukometre ölçüm sistemlerinin performans›n›, cihaz›n analitik performans›, kullan›c›n›n
yeterlilik düzeyi ve striplerin kalitesi belirler.
Çal›flmam›zda kontrol materyalleri ile, üretici firma taraf›ndan bildirilen hedef de¤erlere yak›n sonuçlar elde edilmesinin yan›s›ra presizyonda da uygun CV de¤erleri
(<%10) bulundu. Otoanalizörde buldu¤umuz
de¤erler ile hastalarda strip ile yap›lan ölçümler aras›nda uyum araflt›r›l›rken, analit düzeylerinin analitik s›n›rlar içinde homojen da¤›l›m göstermesi sa¤land› (Tablo 1).
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Örnek ve reaktif sistemi bileflenlerinden
kaynaklanan de¤iflkenli¤i, ölçüm yönteminden kaynaklanan de¤iflkenlikten ay›rt etmek
güç olabilir. Çal›flman›n planlanmas›nda ve
kabul edilebilirlik kriterlerinin belirlenmesinde bu durum dikkate al›nmal›d›r (3). Farkl›
reaktif lotlar› (stripler), glukometreler, kullan›c›lar (örn., hastalar›n ald›¤› e¤itim, kalite
kontrol uygulamalar›, cihaz performans›na
güvenmeleri gibi), hastal›k (diyabetin tipi,
süresi ve tedavi), örnek miktar›, hematokrit,
interferanslar ya da di¤er de¤iflkenlerin
(örn., bas›nç, oksijen bas›nc›, s›cakl›k ya da
nemin etkisi gibi) etkilerini araflt›rmaya
yönelik deneyler tasarlanabilir. Birden fazla
faktör de¤erlendirildi¤inde, tercih edilen istatistiksel yöntem ANOVA varyans analizi olacakt›r (3). Kullan›c› kaynakl› hatalara dikkat
çeken FDA, klinik performans güvenilirli¤ini
belirlemede laboratuvar de¤erlendirmelerinin
yan›lt›c› olabilece¤ini bildirmifltir (6). Skeie
ve ark. (21)'n›n çal›flmas›nda farkl› hastalarda, hastalar›n kendi ölçümleriyle elde edilen tekrarlanabilirlik (CV) de¤erleri, teknisyenin çal›flmas› s›ras›nda al›nan de¤erlerden
belirgin olarak yüksek bulunmufltur. Bu hatalar önemli düzeyde bir oran oluflturmakta
olup, hasta e¤itimiyle kalitenin gelifltirilmesi
sa¤lanabilir (7-10). Üretici firmalardan al›nacak deste¤in yan›s›ra di¤er sa¤l›k çal›flanlar›
da hastalar›n e¤itiminde ve takiplerinde daha
etkin rol almal›d›r.
Rutinde kullan›lan yöntemle uyumun araflt›r›lmas›nda "en az ne kadar örnekle çal›flmak
gerekir?" sorusunun cevab›, incelenecek di¤er
de¤iflkenlerin say›s›, istenen güven aral›¤›,
maliyet ve örneklerin seçiminde bu örneklerin ne derece temsil edebilme özelli¤i ile
yak›ndan ilgilidir. T›bbi karar düzeylerinde
yeterli say›da örnek bulunmas› hedeflenmelidir. ISO’da uyum çal›flmas›n›n, en az 10
gün boyunca, her biri iki ayr› ölçüm cihaz›yla en az 100 dene¤e ait taze kapiller kan
örne¤inde en az iki kez ölçümle, Tablo 3’te
bildirilen konsantrasyon aral›klar›nda gerçeklefltirilmesi önerilmektedir (3). NCCLS EP9A2’de en az 40 örnekle çal›fl›lmas›n›n, yeterli
olaca¤› bildiril mektedir. Ancak üreticinin kendi
Cilt 2, Say› 3, Aral›k 2004

Tablo 3. NCCLS’nin uyum çal›flmas› için önerdi¤i
glukoz konsantrasyon aral›klar›
Glukoz konsantrasyon aral›¤› (mg/dl)
<50

Olgu (n)

Olgu (%)

5

5

50-80

15

15

81-120

20

20

121-200

30

30

201-300

15

15

301-400

10

10

5

5

>400

araflt›rmalar›nda ileri istatistik analizleri yapabilmesi için, bu say› yetersiz kalabilir (2).
Çal›flmam›zda 40 hastada, deneyimli teknisyenle, ayn› glukometre ve reaktif lotu ile
ölçümler gerçeklefltirildi. Chen ve ark. (11)
150 diyabetli hasta (91 erkek, 59 kad›n) ile
yapt›¤› çal›flmada ayn› marka farkl› glukometreler ve farkl› reaktif lotlar› kullanm›fllard›r.
Glukometrelerde ölçümü etkileyen de¤iflkenlerden biri de hematokrit düzeyidir. Hematokrit yüksekli¤inde, difüze olabilen plazma
hacmi azalm›fl olacakt›r. Ayr›ca fazla say›da
eritrosit nedeniyle membran›n fonksiyonu
fiziksel olarak etkilenebilir, glukozun veya
mediyatörün reaktif katman›na ulaflmas›
engellenece¤inden, yalanc› düflüklük gözlenebilir (%30 oran›nda). Yine hematokritin etkisi
nedeniyle, anemi varl›¤›nda yalanc› yükseklik
gözlenebilir. Diyabetik ketoasidozda, dehidratasyona ba¤l› kan›n vizkositesinin belirgin
olarak artmas› nedeniyle, yanl›fll›kla düflük
kan glukoz de¤erleri elde edilebilir (12).
Hastanemizde Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar›
Klini¤i bulunmad›¤›ndan pediyatrik yafl grubuna (özellikle yenido¤an, prematüre) yönelik klinik kullan›m özellikleri araflt›r›lamad›.
Çal›flmam›zda EDTA’n›n özellikle düflük konsantrasyonlu örneklerin ölçümlerinde heparine
k›yasla daha az de¤iflkenli¤e neden oldu¤u
üretici firma taraf›ndan bildirildi¤inden, antikoagülan olarak EDTA kullan›ld›.
Daha düflük glukoz konsantrasyonlar› elde
etmek için, glukoz istenen seviyeye ininceye
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dek antikoagülanl› tam kan örnekle ri bekletilebilir. Yüksek glukoz düzeyleri elde etmek
için de %0.9’luk NaCl solüsyonuyla haz›rlanan glukoz eklenebilir (3). Benmaride bekletilmek suretiyle elde edilen hipoglisemik
de¤erlerin (n=4) üçünde gözledi¤imiz
sapma 15 mg/dl alt›nda bulundu. Yine
de, üretici firman›n da önerileri do¤rultusunda, glukometrede kullan›lan yöntemin PH de¤iflimlerine çok hassas olmas›ndan dolay›, bu flekilde hipoglisemik
ya da hiperglisemik örnek elde edilirken
örnek matriksinde oluflacak de¤iflikliklerin, glukometrede analitik yöntem üzerinde interferans gözlenmesine yolaçabilece¤i unutulmamal›d›r .
Glukometre EDTA’l› venöz kan sonuçlar› ile
otoanalizörle çal›fl›lan plazma de¤erlerinin
karfl›laflt›r›lmas›nda korelasyon (r=0.982),
regresyon (y=0.831x + 3.975) hesapland›.
Glukometreyle kapiller, otoanalizörle plazma
de¤erlerinin karfl›laflt›r›lmas›nda ise buldu¤umuz korelasyon (r=0.969), regresyon (y=0.910x
+ 7.008) idi. Yay›nlanmam›fl veri olarak üretici
firman›n bildirdi¤i, ülkemizde baflka bir
hastaneye iliflkin çal›flma sonucuna göre,
yine Olympus otoanalizörü (plazma) ile venöz
tam kan glukometre sonuçlar› aras›ndaki
iliflki incelendi¤inde regresyon (y=0.8617x
+ 9.2612) olarak belirtilmektedir. Chen ve
ark. (11)'n›n yapt›¤› çal›flmada, lityum heparinli venöz tam kan örneklerinde, YSI (Yellow
Springs Instrument Co., Yellow Springs, OH)
ile glukometre sonuçlar›n›n korelasyonu
(r1= 0.69) ile kapiller örneklerde yine YSI’de
çal›fl›lan plazma de¤erleri aras›ndaki korelasyon birbirine yak›n bulunmufltur (r=0.77,
y=0.79x + 50). Ancak verilerde iyi bir korelasyon ve uyum gözlenmesi, klinik do¤rulu¤u de¤erlendirmemize yetmez. Bu nedenle error grid analizi ile tedavi hedeflerine
(t›bbi karar de¤erleri) dayal› verilerin klinik
yararl›l›¤› ve do¤rulu¤u de¤erlendirilmelidir
(1). Glukometre sonuçlar› klinik do¤ruluk
derecesine göre befl zonda de¤erlendirilir.
Bu analiz, klinikte kabul edilebilirli¤i (A, B)
ve kabul edilemezli¤i belirler. A zonunda
bulunan de¤ erler, referans yönteme göre
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%20 alt›nda fark gösterir. B zonunda %20
üzerinde fark olabilir, ancak müdahale gerektirmez. C, D, E zonundaki de¤erler kabul
edilemez, yan›lt›c›d›r, acilen düzeltme-gelifltirmeye yönelik çaba gerektirir. Çal›flmam›zda tüm veriler A, B zonunda yerald›. Ancak
kapiller ve venöz plazma sonuçlar› EGA’da
de¤erlendirildi¤inde verilerin %97,2’si A zonunda bulundu¤undan di¤erine k›yasla daha
iyiydi.
Glukoz ölçümlerinde referans olarak polarografik yöntem önerilmektedir. Burada oksijen
tüketiminin oksijen elektrodu ile kinetik
olarak izlendi¤i glukoz oksidaz yönteminde,
oluflan hidrojen peroksid katalaz varl›¤›nda
iyot veya etanol ile reaksiyona girerek uzaklaflt›r›l›r. Sadece glukoz oksidaz reaksiyon
basama¤›n›n izlendi¤i bu yöntemde bir çok
interferans›n azald›¤› bildirilmektedir. Bjorkhem
ve ark. bu yöntemin do¤ruluk ve tekrarlanabilirlik aç›s›ndan mass spektrometre yöntemine en yak›n yöntem oldu¤unu göstermifllerdir (13). Chen ve ark. (11) kulland›¤›
otoanalizörde (YSI Model 23A), enzim ince
bir katman reçineye immobilize edilmifltir.
Tamponlanm›fl örnek verildi¤inde polikarbonat membrandan geçer ve enzimle reaksiyona girerek H 2O2 oluflturur, bu da daha
küçük porlu selüloz asetat membrandan
geçerek platin anodda okside olur (13).
Oluflan ak›m dilüe örnekteki glukoz düzeyi
ile do¤ru orant›l›d›r. Bu yöntemin oksijen
tüketiminin ölçüldü¤ü referans yöntemle iyi
korelasyon verdi¤i bildirilmifltir (14). Laboratuvar›m›zda rutinde kulland›¤›m›z glukoz
oksidaz-peroksidaz yöntemi referans yöntem
de¤ildi. Referans yöntem ile çal›fl›lmas› durumunda "gerçek de¤er"den bahsedilebilir,
referans yöntemle karfl›laflt›r›lan yöntem
aras›ndaki farka bak›larak denenmekte
olan yöntemin do¤rulu¤u de¤erlendirilebilir, yani sapma oran› (bias) ölçülebilir.
Referans yön temle çal›flma flans› olmad›¤›nda sadece sap ma (deviation) ölçülebilir, sapman›n ivmesi-oran› ölçülemez (2)
.
CLIA’88 verilerine göre glukoz için toplam
hata (TEa) %10 (15), biyolojik varyasyon
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verileri ile hesapland›¤›nda ise (16), Ricos
ve ark. (17) taraf›ndan %7.9, Westgard websitesindeki listede %6.9 (18), European Biologic Goals and Calculated Biologic Allowable Total Errors listesinde %8 (19), American
Diabetes Association taraf›ndan <%10 (20),
NCCLS taraf›ndan ise yine %10 (2) olarak
bildirilmifltir. Farkl› kullan›c›lar›n kat›l›m›nda
kalite spesifikasyonlar›n›n araflt›r›ld›¤› bir
çal›flmada, glukometre ölçümleri için toplam
hata yaklafl›k olarak %13 bulunmufltur (21).
Simülasyon modelle bu cihazlardaki hatalar›n gösterilmek istendi¤i di¤er bir çal›flmada toplam hata <%5-6 düzeyinde oldu¤u
sürece, insülin dozuyla ilgili klinik olarak
büyük bir yanl›fll›¤›n olmayaca¤› sonucuna
var›lm›flt›r (22). Sigma-metrik hesab› yap›l›rken [Sigma=(TE a-bias)/CV] (4), ISO’nun önerisi (>75 mg/dl düzeyinde TE a ±% 20) kalite
gereksinimi (QR) olarak kabul edildi (3). 120
mg/dl t›bbi karar düzeyi için, sigma=4.63
olarak hesapland›, kabul edilir düzeyde oldu¤u görüldü (sigma>3).
Stout ve ark. (23)'n›n yapt›klar› bir çal›flmada,
kapiller ve venöz plazma glukoz konsantrasyonlar› aras›ndaki uyum Error Grid Analizi
ile de¤erlendirildi¤inde, sonuçlar›n %88.4’ü
A, %9.3’ü B, %2.3’ü D zonunda yerald›¤›
görülmektedir. Örnek tipi (kapiller, venöz)
konusunda NCCLS’nin herhangi bir k›s›tlamas› yoktur. Önemli olan örneklerin temsil
edebilme düzeyidir. Üretici firman›n verdi¤i
bilgiye göre, sistem kapiller kan örnekleriyle kullan›m için kalibre edilmifltir (ürünün
kimyasal özelliklerinden dolay›, venöz örnekteki de¤iflen oksijen düzeyleri ölçümlerde
hataya neden olabilir).
Hastanemiz kliniklerinde kapiller örnek
kullan›ld›¤›ndan, çal›flmaya esas teflkil eden
glukometre saptad›¤›m›z bu verilerle Klinik
Biyokimya Uzmanlar›ndan oluflturulan kompetan üyeler taraf›ndan onayland›.
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