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1. Glukóza 

1.1 Eliminace vlivu glykolýzy ve vzorcích odebrané krve  

Glykolýza snižuje významně koncentraci glukózy ve vzorcích odebraných krví. Inhibice glykolýzy pomocí fluoridu 

sodného + EDTA je nedostatečná, zejména v první hodině po odběru. Přesto se této neúčinné inhibice v laboratořích 

i nadále používá. V roce 1988 byla vyvinuta a v USA patentována pro potřebu firmy Terumo zlepšená inhibice 

glykolýzy přidáním citrátu sodného a kyseliny citronové. Podstatou zlepšení je snížení pH v odběrové směsi na 

hodnotu 5,3 - 5,9. Enzymy závislé na pH, které způsobují glykolýzu ihned po odběru (hexokináza a 

fosfofruktokináza), jsou deaktivovány nízkým pH citrátu, zatímco fluoridy deaktivují jen enolázu (fosfopyruvát 

hydratáza), která je téměř na konci glykolytické metabolické cesty.  

 

Na trhu je několik odběrových nádobek používajících zlepšené antiglykolytické směsi NaF, citrátu, EDTA (tyto jsou 

uvedeny v příloze 4 doporučení). Urgentní potřebu vyřešení problému glykolýzy a stability glukózy v krvi potvrzuje 

i článek uveřejněný v časopise Diabetes Care [13]. K dosažení minimalizace negativních efektů glykolýzy na 

diagnostiku diabetu jsou k dispozici účinné nástroje. Jejich obecné používání narazí na řadu organizačních a 

technických problémů, ale ty nepředstavují závažný důvod minimalizaci glykolýzy nedoporučit a neřešit. 

1.2 Požadavky na analytickou kvalitu měření 

Mezilehlá 

preciznost 

Pravdivost 

(bias) 
Celková chyba 

CV < 2,5 % b < 2,0 % TE < 7,0 % 

Z dat uvedených v tabulce plyne hodnota six-sigma  ≥ 2,0. 



1.3 Metrologická návaznost  

Referenční metody měření FPG jsou založeny na principu ID-GC(LC)/MS. Tyto referenční metody slouží pomocí 

nepřerušovaného řetězce metrologické návaznosti ke stanovení hodnot glukózy v referenčních materiálech, 

používaných ke kalibraci rutinních metod měření. 

Certifikované referenční materiály mají hodnoty koncentrace glukózy stanovené referenční metodou v referenční 

laboratoři - disponují certifikovanými hodnotami koncentrace glukózy včetně nejistoty této hodnoty a mají být 

testované na komutabilitu (má být prokázáno, že vlivy matrice jsou minimalizovány - zanedbatelné). 

Klinické laboratoře mají používat pouze takové kalibrátory, jejichž výrobci jsou schopni dokumentovat v souladu 

se Směrnicí 98/79 ES a s nařízením vlády České republiky 458/2004 Sb., že hodnoty koncentrace glukózy v nich 

jsou určeny srovnáním s certifikovanými referenčními materiály. To značí, že kalibrátory rutinních metod mají mít 

dokumentovanou metrologickou návaznost na referenční metodu ID-GC/MS. Výrobci mají uvádět nejistoty hodnot 

těchto kalibrátorů. 

Hodnoty preciznosti a bias jsou odvozeny z hodnot biologických variabilit. Při dosažení těchto hodnot preciznosti a 

bias je dosaženo vysoké pravděpodobnosti, že četnost falešných diagnostických klasifikací nepřekročí hodnotu 5 % 

[9] pokud jsou provedena dvě nezávislá měření u jednoho pacienta. 

 

1.4 Požadavky na analytickou kvalitu měření - POCT systémy 

Celková chyba měření je vypočtena jako odchylka od výsledku akreditované klinické laboratoře při měření FPG: [1]. 

pro koncentrace ≥ 5,6 mmol/l < 15 % 

pro koncentrace < 5,6 mmol/l < 0,8 mmol/l 

Tyto požadavky jsou převzaty z normy ISO 15197 (12) a mohou sloužit jako základní orientace při výběru osobních 

glukometrů v souladu s doporučeními POCT vypracovanými výborem České společnosti klinické biochemie [2]. 

 

1.5 Kontinuální monitorování glukózy (CGM) 

Systém CGM se skládá z invazivního senzoru na jedno použití, který měří po dobu 6 (senzory Enlite, Medtronic) 

nebo 7 dnů (senzory Platinum, Dexcom), dále transmiteru napojeného na senzor (vysílá data do přijímače) a 

vlastního přijímače, který signál vyhodnocuje a podle typu CGM buď data pouze uchová, nebo pacientovi v reálném 

čase ukazuje hodnoty glykémie včetně trendů a vydává varování při dosažení kritické koncentrace glukózy nebo 

rychlosti její změny. Přijímačem signálu může být i inzulínová pumpa (Paradigm Veo a 640G, Medtronic nebo 

Animas Vibe, Johnson&Johnson). Pumpy výrobce Medtronic mohou na základě uživatelské nastavení při současném 

použití senzoru zastavit podávání inzulínu při hypoglykémii (Paradigm Veo), nebo na základě predikce trendu ještě 

před ní (640G). Přesnost senzoru se v závislosti na typu senzoru a času od jeho zavedení pohybuje typicky 

v hodnotách MARD 10 – 15 %. 

V současnosti jsou systémy CGM používány dvěma způsoby. Profesionální CGM je prováděno lékaři a probíhá 

v tzv. zaslepeném módu. Pacient se chová běžným způsobem, hodnoty koncentrace glukózy systém neukazuje a 

průběh monitorace je zjištěn až lékařem po stažení dat ze systému CGM. Na základě výsledků je možné provádět 

např. diagnostiku nočních a nerozpoznaných hypoglykémií nebo hodnotit compliance pacienta. Tento nástroj lze 

s výhodou použít k rozhodnutí o úpravě terapie a hodnocení jejího efektu. Druhým způsobem použití je monitorace 

glukózy v reálném čase. Pacient je nepřetržitě (k aktualizaci hodnot dochází v pětiminutových intervalech) 

informován o aktuální hodnotě koncentrace glukózy, trendech a dosažení kritických hodnot. Tento způsob CGM je 

spojen se snížením výskytu hypoglykémií a glykemické variability, zvýšením podílu času stráveném v cílovém 

rozmezí glykémie a vede k poklesu hodnoty HbA1c, ovšem pouze za podmínky, že je používán více než přibližně 

polovinu času. 

Technologie CGM je velmi perspektivní a dá se očekávat, že v relativně blízké budoucnosti dojde k jejímu většímu 

rozšíření. Zatím mu na straně pacientů brání především vysoké náklady na trvalé použití a psychologické bariéry 

související s nutností věnovat systému CGM prakticky neustálou pozornost. 

2. Glykovaný hemoglobin HbA1c 
 
Glykovaný hemoglobin HbA1c vyjadřuje dlouhodobý stav glykémie za 8 až 12 týdnů, hodnota FPG zachycuje 
okamžitý stav glykémie. Okamžitá hodnota glykémie je ovlivněna řadou vnějších faktorů, hodnota HbA1c 
může být zkreslena (snížena) vlivem zkrácení doby života erytrocytů. 
 



2.1 Výhody stanovení glykovaného hemoglobinu HbA1c ve srovnání s FPG 

 není nutné lačnění pacienta 

 odběr lze provést kdykoliv bez nějaké přípravné doby 

 preanalytické podmínky jsou při stanovení HbA1c mnohem jednodušší než u stanovení glukózy 
(například stabilita v čase, žádná glykolýza) 

 biologická variabilita HbA1c je významně příznivější (CVi = 2,0 %), než u FPG (CVi = 5,0 %) 
 

2.2 Nevýhody stanovení glykovaného hemoglobinu HbA1c ve srovnání s FPG 

 změna střední doby života erytrocytu (zatím není spolehlivá metoda jejího měření) 

 interference patologických hemoglobinů jsou závislé na metodě/přístroji a postupně jsou úspěšně 
řešeny. Aktualizované informace lze nalézt na http://www.ngsp.org 

Rozdíly mezi stanovením HbA1c a FPG ale nejsou důvodem k odmítnutí HbA1c jako diagnostického nástroje 
diabetu, zachycují jen problémy mezi oběma analyty v celé šíři při všech jejich možných použitích. Také 
dále uvedený vliv doby života erytrocytů ovlivňuje HbA1c jak při použití pro sledování, tak i pro diagnostiku 
diabetu. 
 
Střední doba života erytrocytů se pohybuje v rozmezí 100 až 140 dnů s průměrem 120 dnů. V literatuře je 
uváděna obvykle jako 120 ± 10 dnů. Již tento rozptyl údajně způsobuje významnou variabilitu hodnot HbA1c 
(viz tabulka). 
 
Změny hodnot HbA1c pro střední hodnotu HbA1c = 53 mmol/mol při zvolené střední době života erytrocytů 
120 dnů 

Střední doba života erytrocytů 110 dnů 120 dnů 130 dnů 

Hodnota HbA1c 46 mmol/mol 53 mmol/mol 60 mol/mol 

 
 

2.3 Požadavky na analytickou kvalitu měření 

Hodnoty indikátorů analytické kvality měření jsou převzaty z dat IFCC Task Force On Implementation of 
HbA1c Standardization [6, 7] jsou uvedeny v následující tabulce: 
 

Mezilehlá 

preciznost 

Pravdivost 

(bias) 
Celková chyba 

CV < 3 % b < 2,0 % TE < 5 mmol/mol 

Z dat uvedených v tabulce plyne hodnota six-sigma  ≥ 2,0. 
 
Tyto požadavky bylo schopno v roce 2014 splnit 77 % laboratoří Nizozemska, Belgie, Finska a Řecka a 12 
testovacích souprav z 26 použitých (program CAP NGSP USA). 
Existují diference mezi úrovní kvality dosažené různými diagnostiky a metodami. 
Pořadí metod podle kvality lze v současnosti stanovit následovně (v uvedené řadě hodnoty indikátorů kvality 
klesají): 

 kapilární elektroforéza 

 afinitní HPLC 

 ionexová HPLC 

 imunoanalytické metody. 
Podobný obraz byl získán při individuálním hodnocení jednotlivých laboratoří a také podle výsledků PT 
CAP / NGSP USA GH 2014 (www.ngsp.org).  
Program RCPA Austrálie považuje za kritérium kvality hodnotu TE = 4 mmol/mol (pro HbA1c ≤ 45 
mmol/mol a 8 % (pro HbA1c > 45 mmol/mol). 
Program CAP/NGSP používá kritérium Dmax = 6 % pro jednotky NGSP, což odpovídá hodnotě Dmax = 8 % 
pro výsledky v jednotkách IFCC (mmol/mol). 

 

http://www.ngsp.org/


2.4 Přepočtové vztahy pro výsledky uvedené v jiných jednotkách 

 

Přepočet z jednotky % IFCC (v ČR používána do 31.12.2011) na jednotku mmol/mol:  

Xmmol/mol = 10 · X%IFCC  

Přepočet z jednotky % NGSP/DCCT (jednotka % NGSP/DCCT zůstává nadále v platnosti a používá se zejména v 

USA. V ČR není používána od 1.1.2004) na jednotku mmol/mol:  

Xmmol/mol = (X%NGSP/DCCT – 2,152) / 0,09148 

 

2.5 Metrologická návaznost 

Rutinní metody měření mají vykazovat metrologickou návaznost na referenční metodu IFCC [9]. 

Referenční metoda IFCC je založena na principu HPLC/MS nebo alternativně HPLC/CE. 

Certifikované referenční materiály mají hodnoty HbA1c stanovené referenční metodou - disponují tedy 

certifikovanými hodnotami HbA1c včetně nejistoty této hodnoty a mají být testované na komutabilitu. 

Klinické laboratoře mají používat kalibrátory, jejichž výrobci jsou schopni dokumentovat v souladu se Direktivou 

98/79 ES a s nařízením vlády České republiky 458/2004 Sb., že hodnoty HbA1c v nich jsou určeny srovnáním s 

certifikovanými referenčními materiály. 

Metody POCT jsou považovány až na výjimky za orientační a měly by být pravidelně ověřovány srovnáním 
s výsledky klinických laboratoří 

 

2.6 Standardizace stanovení HbA1c 

Je založena na celosvětovém konsensu pěti mezinárodních lékařských organizací [3], zabývajících se diabetem: 

 IDF (International Diabetes Federation) 

 ADA (American Diabetes Association) 

 EASD (European Association for the Study of Diabetes) 

 IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) 

 ISPAD (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes) 
Uvedený konsenzus byl uveřejněn v roce 2010.  

Hlavními rysy tohoto konsenzu jsou: 

 Celosvětová platnost  

 Jednotný referenční systém měření 

 Použití základní jednotky měření mmol/mol HbA1c 

 Možnost přepočtu výsledků v měření v mmol/mol na jednotku % NGSP podle vzorce:  
% NGSP = (0,0915 x IFCC) +2,15 

 
Referenční systém měření sestává z [4, 5] : 

 referenční metody IFCC na bázi HPLC-MS (HPLC-CE) 

 certifikovaných referenčních materiálů IRMM/IFCC 467 a 468 

 sítě mezinárodních referenčních laboratoří (uvedena na http://www.ngsp.org). 
Klinická hodnota stanovení HbA1c spočívá v: 

 monitorování dlouhodobé hodnoty koncentrace glukózy v krvi 

 nastavení odpovídající terapie DM 

 posouzení kvality péče o diabetika 

 hodnocení rizika vývoje mikrovaskulárních komplikací 

 screeningu rizika diabetu a v diagnóze diabetu. 
 

2.7 Doporučení WHO 2011 o diagnóze diabetu (stanovení HbA1c) 

Považuje stanovení HbA1c za základní nástroj diagnózy diabetu. Rozhodovacím limitem pro diagnózu je 
hodnota HbA1c ≥ 48 mmol/mol. 
Zmiňuje se také o použití POCT v diagnostice a konstatuje jeho striktní omezení na přístroje procházející 
úspěšně a dlouhodobě kontrolou kvality prováděnou srovnáním s hodnotami referenčních metod a 
s použitím komutabilních kontrolních materiálů. V současnosti se spektrum vhodných POCT přístrojů 



omezuje pouze na POCT systémy Afinion – ALERE a Siemens DCA Vantage. Nově jsou pozitivně 
testovány i POCT systémy B-Analyst (Menarini) a Cobas B101 (Roche), ale na jejich prověření se čeká. 
Doporučení WHO 2011 však zpochybňuje použití glykovaného hemoglobinu HbA1c k diagnóze v řadě 
případů: 

 u dětí a adolescentů 

 v těhotenství 

 u renálních chorob 

 u pankreatitidy 

 u diabetu mellitu I  

 v období akutní choroby (až do jejího odeznění) 

 u anemických stavů. 
WHO doporučení 2011 bylo přijato britskými diabetology (UK Department of Health Advisory Committee on 
Diabetes) a publikováno [8]. 

 

3. Albumin 
Současné imunochemické metody poskytují výsledky, které jsou dostatečně kvalitní pro diagnostická rozhodování. 

Imunoturbidimetrie a imunonefelometrie převládá při stanovení albuminu v moči. 

Vylučování albuminu močí, které může predikovat nefropatii, má být stanovováno v laboratoři metodami s těmito 

parametry: 

 

Mezilehlá preciznost Mez detekce 

CV < 15 % ≤ 10 mg/l 

 

Jako referenční metoda je navržena metoda LC-MS/MS. 

Akceptovatelné hodnoty bias mají být zabezpečeny realizací metrologické návaznosti rutinní metody na mezinárodní 

referenční materiál ERM-DA470k/IFCC. 

4. Ketolátky 
Při diabetické ketoacidóze dochází ke tkáňové hypoxii, proto má pro její diagnózu mnohem větší význam stanovení 

kyseliny β-hydroxymáselné než klasické stanovení ketolátek standardními testovacími proužky. 

Při stanovení ketonů v krvi klasickými testovacími proužky nebo tabletami na bázi nitroprussidové barevné reakce 

není kyselina β-hydroxymáselná detekována. K dispozici již jsou metody určené přímo k měření kyseliny 

β-hydroxymáselné v krvi. Validní data o analytických znacích metody a ukazatelích analytické kvality nejsou dosud 

k disposici nebo jsou kontroverzní. 

5. C-peptid a inzulin  
Oba parametry se stanovují imunoanalytickými metodami a výsledky závisí na použité metodě. Standardizace 

výsledků měření obou analytů je v současné době ve vývoji.  

Pro stanovení C-peptidu se používá standard WHO IRR 84/510 [17]. Mezilaboratorní experiment, provedený ve 20 

laboratořích s použitím 12 vzorků a 8 různých metod, ukázal rozdíly mezi výsledky metod měření C-peptidu až 90 % 

a nárůst chyby s rostoucí koncentrací. Souběžně prováděné přepočty na referenční materiál WHO IRR 84/510 

nevedly k podstatnému zlepšení [20]. Studie stanovení C-peptidu na analyzátoru Architect ukázaly preciznost 2,1 - 

6,5 % a hodnotu recovery 99 - 112 % [10]. Jiné údaje o imunochemických stanoveních C-peptidu došly k 

hodnotám preciznosti 8 – 12 % a chybě měření 25 %. 

Pro inzulin byla navržena referenční metoda na principu ID-LC/MS/MS [18]. Bias rutinních metod pro stanovení 

inzulinu před standardizací byl vyšší než 16 %. Standardizace vedla ke zlepšení pouze po přepočtu na soupravu sér 

s hodnotami stanovenými metodou ID-MS [11]. Marcovinová a spol. udávají preciznost mezi metodami v intervalu 

12 % až 66 % a celkovou chybu u sedmi z deseti testovaných souprav nad 32 % (což je hodnota odvozená 

z biologických variabilit) [12]. 
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