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Porovnání 
koncentrací 
glykovaného 
hemoglobinu u dvou 
typů odběrových 
zkumavek Greiner 
Vacuette na přístroji 
Capillarys 2 Flex-
Piercing
K. Dunovská, J. Čepová, R. Průša

Zavedení jednotného odběrového systému v roz-
sáhlé FN Motol se jevil jako obtížný úkol zejména 
pro některá nemocniční oddělení. S ohledem na 
velké zastoupení pediatrické kliniky se Ústav lékař-
ské chemie a klinické biochemie rozhodl otestovat 
rozdílnost hodnot HbA1c za použití dvou různých 
typů odběrových zkumavek Greiner Vacuette. 
Prvním typem zůstal doposud nejvíce používaný 
typ Vacuette s příměsí Natrium Fluoride/K3EDTA 
(šedé víčko).  Druhý typ zařazený k porovnání 
výsledků glykovaného hemoglobinu byl odběrový 
systém Vacuette s příměsí pouze K3EDTA (fialové 
víčko). Porovnání koncentrací glykovaného hemo-
globinu bylo provedeno na 44 vzorcích od pacientů 
s diagnostikovaným diabetem mellitem. Oba dva 
typy zkumavek byly vždy dodány do laboratoře ve 
stejný den, aby došlo k vyloučení variability mezi 
jednotlivými náběry v různé dny. Věkové rozmezí 
skupiny diabetiků bylo 37 – 80 let. Všichni diabetici 
jsou léčeni buď lékovou formou - antidiabetiky či 
injekční formou - insulinem. 
Rozmezí hladin HbA1c při použití odběrového 
systému Vacuette s příměsí K3EDTA bylo 35 
– 75 mmol/mol. Průměr ± směrodatná odchylka 
(SD) u tohoto odběrového systému činil 49,6 ± 
11,2 mmol/mol. U odběrového systému Vacuette 
s příměsí Natrium Fluoride/K3EDTA bylo rozmezí 
velmi obdobné předchozímu typu zkumavek, to 
znamená 34 – 76 mmol/mol a průměr ± SD byl 49,8 
± 11,5 mmol/mol. Jednotlivé průměry, SD, variační 
koeficienty, minimální a maximální hodnoty jsou 
uvedeny v tabulce 1. 

Porovnání mezi jednotlivými druhy zkumavek bylo 
provedeno pomocí programu GraphPad Prism 7.0 
za využití párového t-testu. Vyhodnocení všech 
vzorků přineslo výsledky, že tyto dva zvolené 
odběrové systémy Vacuette se od sebe významně 
neliší. Hodnota p-value byla 0,44. Grafické znázor-
nění všech hodnot lze vidět na grafu 1.  Korelační 
závislost obou typů odběrových systémů Greiner 
Vacuette je znázorněna v grafu 2 s hodnotou kore-
lačního koeficientu r = 0,99.

Tabulka 1: Přehled charakteristik glykovaného 
hemoglobinu

K3EDTA 
(n = 44)

NaF/K3EDTA 
(n = 44)

Průměr 49,5 49,8
SD 11,2 11,5
CV 0,2 0,2
Min 35,0 34,0
Max 75,0 76,0

Graf 1: Rozdílnost hodnot HbA1c za použití dvou 
odběrových systémů Greiner Vacuette
Procentuální rozdíl hodnot glykovaného hemoglo-
binu mezi jednotlivými typy odběrových systémů 
nepřekročil 8,2 %. Ačkoliv výrobce přístroje Capil-
larys 2 Flex-Piercing doporučuje stanovení glyko-
vaného hemoglobinu pouze ze zkumavek s příměsí 
K3EDTA, můžeme i z takto malého souboru vzorků 
usoudit, že při použití odběrového systému s příměsí 
Natrium Fluoride/K3EDTA nejsou vykazována sta-
tisticky odlišná data. 
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Graf 2: Porovnání hodnot HbA1c mezi dvě typy odběrových systémů Greiner Vacuette


