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S C H E M E L E  W E Q A S  

Gaze în sânge 

 

Pachetul de scheme pentru Gaze în sânge cuprinde următoarele scheme de sine stătătoare:  

Co-oximetrie, Gaze în sânge, Hemoglobina glicată. 

 

 

 

HEMOGLOBINA GLICATĂ  

 

Detaliile schemei 
 Lunar sunt distribuite probe de sânge cu EDTA provenite atât de la pacienți diabetici cât și de 

la voluntari sănătoși. Probele reflectă o gamă largă de valori pentru HbA1c observate la 
pacienții diabetici. De asemenea, sunt distribuite probe provocatoare provenite de la pacienți 
cu variante cunoscute de Hb pentru evaluarea practicilor curente. 

Se utilizează probe de la voluntarii sănătoși pentru a se asigura că este atinsă concentrația 
apropiată de nivelul „cut off” de 48 mmol/mol Hb, folosită în diagnosticarea diabeticilor.  

 Valori de referință  
 La fiecare exercițiu sunt distribuite probe cu Valori de referință pentru HbA1c;  

 Valorile de referință sunt atribuite folosind metoda de referință secundară IFCC într-un 
laborator de referință din Olanda din rețeaua IFCC, laborator ce este de asemenea unul 
de referință și pentru rețeaua NGSP-USA; 

 Evaluarea conform scorului Z față de valoarea de referință. 

 

ANALIȚI 
INTERVALUL ACOPERIT 

[aprox.] 

HbA1c 32 – 85 mmol/mol Hb 

 

 Frecvență: 1 ... 12 sau 1 ... 6; 
 Probe/set: 5 buc. × 0,2 mL sau 3 buc. X 0,2 mL; 
 Schema este acreditată ISO 17043 și notificată cu Adeverința de Notificare nr. 70140 / 19.12.2019. 
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Metoda de referință 
1. NGSP (National Glycohaemoglobin Standardization Programme) 

Programul de standardizare pentru HbA1c  a demarat în 1996 cu scopul de a standardiza rezultatele 
testelor pentru Hemoglobina glicată astfel încat rezultatele laboratoarelor clinice să fie comparate cu 
cele raportate în DCCT (Diabetes Control and Complications Trial) fiind astfel stabilită o relatie directă 
între nivelul de glucoză din sange și riscul de complicații vasculare. 
 

2. IFCC-WG (The International Federation of Clinical Chemistry Working Group) 
Acest grup de lucru pentru standardizarea HbA1c a fost creat în 1965 pentru a dezvolta un sistem de 
referință ce a inclus: 

 definirea analitului; 

 dezvoltarea unui material de referință primar; 

 dezvoltarea unuei metode de referință primare; 

 și stabilirea unuei rețele de laboratoare de referință. 

Au fost dezvoltate astfel 2 metode de referință și aprobate de către IFCC în 2001:  
 HPLC;  

 Spectrometrie de masă/Electroforeza capilară. 
 

 

În ultimii 10 ani a fost stabilită o relație de echivalență a rezultatelor pentru HbA1c între cele 2 

rețele de laboratoare (NGSP și IFCC) astfel: 
IFCC-HbA1c (mmol/mol) = [DCCT-HbA1c (%) - 2.15] x 10.929. (NGSP = [0.09148 * IFCC] + 2.152) 

Această relație este monitorizată în permanență și orice schimbări vor fi investigate. 
 

 
În declarația de consens a Worldwide Standardization of HbA1c din anul 2010, s-au adoptat 
urmatoarele recomandări: 

 rezultatele testelor pentru HbA1c să fie standardizate la nivel mondial, inclusiv sistemul de 
referință și de raportare a rezultatului; 

 sistemul de referință IFCC este singura ancoră validă în implementarea standardizării 
măsurătorilor; 

 rezultatele vor fi raportate în unități ale sistemului international (mmol/mol fără zecimale) sau 
unităti NGSP (% cu o zecimală) folosind relația de corespondență mai sus amintită. 

 
Din 1 Octombrie 2011 în UK rezultatele testelor pentru HbA1c se raportează doar în (mmol/mol), iar 
WEQAS din Decembrie 2011 nu mai acceptă rezultate în Hb%.  


