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Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP (ČSKB) a Česká diabetologická společnost ČLS JEP (ČDS) 
ve spolupráci s Referenční laboratoří pro klinickou biochemii (RLKB) a na základě konsenzu Světové 
federace klinické chemie a laboratorní medicíny (IFCC) Americké asociace pro diabetes (ADA), 
Mezinárodní federace pro diabetes (IFD), Evropské asociace pro studium diabetu (EASD) a Mezinárodní 
společnosti pro pediatrický a adolescentní diabetes (ISPAD), publikovaného v [1] upozorňují, že s 
platností od 1. ledna 2012 se mění jednotka pro vyjadřování výsledku měření glykovaného hemoglobinu 
A1c a dochází tím i ke změnám rozhodovacích mezí. 
 
Nová jednotka 
Nová jednotka pro vyjadřování výsledků měření glykovaného hemoglobinu HbA1c je mmol/mol. 
Připouští se tedy vyjadřování výsledků měření jen v jednotkách mmol/mol (mmol glykovaného hemoglobinu 
HbA1c na mol celkového hemoglobinu). Jiné vyjadřování výsledků je v zásadním rozporu s metrologickou 
návazností tohoto stanovení na referenční systém IFCC. Technicky je aplikace tohoto doporučení již zajištěna 
všemi výrobci a dodavateli prostředků IVD v souladu s doporučením IFCC a dalších mezinárodních organizací. 
Odvozená jednotka % NGSP/DCCT zůstává i nadále v platnosti a používá se zejména v USA. V ČR tato 
jednotka není používána od 1.1.2004 
 
Přepočtové vztahy pro jiné jednotky [2] 
Přepočet z jednotky % IFCC na jednotku mmol/mol:  Xmmol/mol = 10 · X%IFCC 
Přepočet z jednotky % NGSP/DCCT na jednotku mmol/mol: Xmmol/mol = (X%NGSP/DCCT – 2,152) / 0,09148 
 
Referenční interval 
Referenční interval pro zdravou dospělou populaci (95% interval): 20 až 42 mmol/mol. 
 
Rozhodovací meze 

Kompenzovaný diabetes:    43 – 53 mmol/mol 

Koncentrace HbA1c v krvi je považovaná za rutinní a nejvíce efektivní nástroj sledování průběhu DM. Hodnota 
glykovaného hemoglobinu je možno použít v rámci screeningu poruch glukózové homeostázy, zejména ve vztahu 
k prediabetu. 
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