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Delta check (DC) 

 

 

 - „delta check“-i alarmid on põhjustatud 

erinevusest patisendi tulemustes üle ette 

määratud ühiku ja ajaperioodi 



Juhtum 

 

67 aastasele naisele tehti 

angioplastika (PTKA) protseduur 

 

B-HGB (PTKA ajal)  120g/L 

 

B-HGB (pärast PTKA-d) 55 g/L 

 

 

Mis juhtus? 



Juhtum  

 

 

• Kas patsiendil oli suur 

verejooks PTKA ajal? 

 

• Preanalüütiline viga? 



Juhtum  

 

• Labor teavitas osakonda delta veast 

ja kriitilisest vastusest 

 

• Töötaja, kes sõnumi vastu võttis 

ignoreeris delta viga ja edastas 

raviarstile kriitilise vastuse 

 

• Patsient viidi CT-le, telliti verd 

ülekandeks ja operatsiooni 

meeskond kutsuti kokku 



Juhtum  

 

• CT – verejooksu ei avastatud 

 

• Kordus B-HGB  95 g/L 

    2 kordus B-HGB  95 g/L 

 

• Uurmisel selgus, et proovimaterjal, 

mille B-HGB oli 55 g/L oli võetud 

tilgutiga käest 

 



DC-i kasutamine 

 

 

• Kliinilise olukorra hindamisel 

 

• Proovimaterjali kvaliteedi ja 

väärtuvastamise avastamiseks 



Tagajärjed DC-i eriamisel 

 
• Ravimite manustamine 

 

• Antikoagulandi ravi 

 

• Vere ülekanne 

 

 

Dufour et al AJCP 1998;110;531 



DC-i alarmide põhjused 

 

Preanalüütilised vead 

– Patsiendi identifitseerimine 

• Vale patsiendi nimi katsutil 

• Vale patsient 

– Proovimaterjali kogumine 

• Tilgutiga käest proovimaterjali võtmine 

• Vale lisandiga katsut 

– Proovimaterjali transport 

• Temperatuur 

• valgus 

– Tsentrifuugimine 

• Aegunud proov (nt veresuhkur) 

• Liiga kaua või vähetsentrifuugitakse 

– Vale säilitamine 



DC-i alarmide põhjused 

 

Analüütilised vead 

– Seadmed 
• Katsut, kalibratsioon, õhumullid, 

fotomeetrilamp 

– Meetod 

• Reagent 

• Juhuslik viga 

– Töötaja 

• Ei järgi juhiseid 

• Käeline oskus 



DC-i alarmi põhjused 

 

Postanalüütilised vead 

– Ülekande vead 

– Transkriptsiooni vead 



DC-i seadistamine 

 

• Nimekiri analüüsidest 

– Valida need analüüsid, millel on madal 

individuaalsuse indeks (II <0,6) 

– II = CVi/CVg 

• Bioloogiline variatsioon (CVi) 

– Vanus, sugu, dieet, sportimine, 

haigused, ravi jne 

– www.westgard.com  

• Analüütiline variatsioon (CVa) 

– QC 

CVg – inimeste vaheline variatsioon 

http://www.westgard.com/


RCV (reference change value) 



2011 aasta  

Analüüsi 
nimetus  

x CVa (%) CVI  (%) 

oluline muutus väga oluline muutus 

ühik % ühik % 

WBC 6,84 1,91 10,9 2,1 30,7 2,8 40,4 

RBC 4,44 0,9 3,2 0,4 9,2 0,5 12,1 

HGB 127 0,88 2,8 10,3 8,1 13,6 10,7 

HCT 0,367 1,2 2,8 0,03 8,4 0,04 11,1 

MCV 82,7 0,7 1,3 3,4 4,1 4,5 5,4 

MCH 28,6 1,1 1,6 1,5 5,4 2,0 7,1 

MCHC 346 1,28 1,7 20,4 5,9 26,9 7,8 

PLT 216 1,98 9,1 55,8 25,8 73,4 34,0 



PSM ja delta check 



Uurimus – DC-i alarmid PLT-l 

27 DC-i alarmi 

5 
ambulatoorset 

tellimust 

15 statsionaari 
tellimust 

1 teadmata 
osakond 





DC-i hindamine 

 

• Seotud analüüside vastuste hindamine 

– ALT>AST 

– Bil-D> Bil-T 

– Ebanormaalne S-Crea ja normaalne S-Urea 

• Vaadelda mitut tulemust korraga 

– Mitu parameetrid annavad DC-i vea 

– ≥3 analüüsi või 1 analüüs, millel on ≥3 korda 

DC-i alarmi olnud 

• Vaadelda koos eelneva tulemusega 

– Milline on probleemne tellimus – praegune 

või varasem? 

– Vaadelda >2 eelnevat tulemust 

 



Tegevused DC-i korral 

• Korrata analüüsi 

– Üle kontrollida patisendi andmed 

– Korrata originaal katsutist 

• Uurida preanalüütilisi tegureid 

– Kontrollida proovimaterjali tüüp 

– Kas esineb hemolüüs, lipeemia? 

– Kas patsiendil oli tilguti? 

– Proovimaterjali aegumine 

• Uurida analüütilisi tegureid 

• Uurida patisendi asukoht 

– Keemiaravi, hematoloogia osakond 

• Konsulteerida raviarstiga 

– Kas muutus oli oodatud? 

– Kas patisent on saanud ravi, mis mõjutab 

tulemusi? 



Veel mõned seosed 

 

 

• Hemolüüsi korral on mõjutatud B-Hgb ja B-

MCHC, kuid mitte B-MCV 

 

• B-WBC, B-PLT ja B-RDW DC alarmidega – 

vale patsient  või patsiendil tilguti 

 

• ↑B-MCV – onkoloogilised patsiendid 

 



Tegevused DC-i korral 

 
 

kui ühtegi põhjust pole, siis palu 

osakonnal uus proovimaterjal võtta.  

 

 



Kokkuvõtteks 

 

• Hetke tulemuste võrdlemine eelnevate 

tulemustega 

 

• DC-i kasutata analüüsidel, millel on madal II 

faktor 

 

• Kui ≥3 analüüsil on DC-i alarm, siis on 

tõenäoliselt tegemist probleemse prooviga 

 

• Võrdle hematoloogia tulemusi kliinilise 

keemia tulemustega välistamaks valesid 

DC-i alarme 



Tänan kuulamast! 


