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Порівняння пробірки V-tube з вакутейнером BD для лабораторних тестів
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Висновок:
Передумови: Вакуумні пробірки широко використовуються в клінічній лабораторії для стандартних
тестів. Ми порівняли нещодавно розроблену пробірку V-tube (AB Medical, Кванджу, Корея) та BD
пробірку (BD, Франклін Лейкс, Нью-Джерсі, США) при застосуванні у загальному клінічному аналізі
для гематологічних, хімічних та імунологічних тестів
Методи: Для участі в дослідженні залучили 100 добровольців (79 пацієнтів і 21 здорову людину), а
зразки периферичної крові зібрали за допомогою двох видів ЕДТА-пробірок, пробірок з цитратом
натрію та пробірок для відділення сироватки (ПВС). Зразки з ЕДТА-пробірок оцінювали за
допомогою 16 стандартних гематологічних тестів. Пробірки з цитратом натрію оцінювали шляхом 2
коагуляційних тестів. Проби ПВС оцінювали за 32 звичайними хімічними параметрами та трьома
тестами на тиреоїдний гормон. Їх результати були статистично проаналізовані за допомогою парного
t-критерію та графіка за методом Бланда-Альтмана. Крім того оцінювали стабільність кожного
аналіту в двох марках вакутейнерів: результати гематологічних тестів при t = 0 годин порівнювали з
результатами при t = 72±2 години, а результати хімічного тесту і тесту на тиреоїдний гормон при t =
0 годин порівнювали з результатами при t = 72 ± 2 години і t = 168 ± 2 години для кожної пробірки.
Результати: Аналіз за допомогою парного t-тесту показав, що результати 16 звичайних
гематологічних тестів, 2 коагуляційних тестів, 32 стандартних хімічних параметрів і 3 тестів на
тиреоїдний гормон показали клінічно допустимі відмінності між двома марками вакуумних пробірок
(t=0 год). Результати пробірки V-tube показали статистично значущу кореляцію між результатами
пробірки BD. Стабільність результатів двох вакуумних пробірок для кожного аналіту була
однаковою. За винятком 10 параметрів (лейкоцити, середній об’єм еритроциту, базофіли %, середня
концентрація гемоглобіну в еритроцитах, моноцити %, фосфоліпіди, Na, K, Cl та вільний T4), було
практично продемонстровано статистично значущі, але клінічно допустимі відмінності в залежності
від тривалості зберігання.
Висновки: нещодавно розроблені вакутейнери V-tube є прийнятною альтернативою пробіркам BD
для використання в загальній клінічній лабораторії.
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