
kv
al

ita
 v

 la
bo

ra
to

rn
í m

ed
icí

ně

26

Glukometry  
a sledování pacientů 
v kritickém stavu 

B. Friedecký, J. Kratochvíla

Na zářijovém (2012) kongresu AACC v Praze o POCT 
byla přednesena řada sdělení o mohutném technic-
kém rozvoji POCT, o dříve netušených možnostech 
využití informačních technologií k urychlení přenosu 
získaných informací (smartphony, tablety, i-Pady), ale 
také a velmi intenzivně kvalitou). POCT je nenahradi-
telným nástrojem intenzivní medicíny, ale jen za před-
pokladu dosažení určitého potřebného stupně kvality. 
V opačném případě se z nástroje péče o pacienta 
může snadno stát prostředek pro poškozovaní jeho 
zdraví. Nemyslím si, že by po mnoha zkušenostech 
z celého světa bylo rozumné v druhé dekádě 21. století 
o tom pochybovat. Nejčastěji využívaným analytem 
v POCT je bezesporu glukóza. Přes jednoduchost 
stanovovaného analytu je právě v tomto případě řada 
problémů a nevyřešených otazníků a přímo i rizik 
pro pacienty. Na pražském kongresu byli přítomni 
a referáty přednesli dva špičkoví experti pro sledování 
glukózy u pacientů v kritickém stavu a za použití 
POCT J. S. Kringsley (USA) a L. Van den Berghe 
(Belgie), a to byla další inspirace pro toto malé sdělení. 

Pacienti v kritickém stavu na jednotkách intenzivní 
péče trpí častou hyperglykémií důsledkem stresu 
a vyžadují léčbu inzulinem. Při udržování hodnot 
glykémie během léčby pod 6,1 mmol/l významně 
u nich klesá mortalita (Van den Berghe 2001), ale 
souběžně roste riziko hypoglykémiíe. Chyba měření 
nad 20 % vede k významnému zvýšení chyb dávko-
vání inzulinu s možným poškozením pacienta jako 
důsledkem nad 0,2 % (O´Kane 2012). Podle Karona 
a jeho modelových výpočtů (Karon 2010) by to moh-
lo být dokonce až 6,1 % chyb dávkování s možnými 
hypoglykemickými následky. Bezpečnost pacientů 
vůči riziku hypoglykémie zajistí podle Karona a spol. 
údajně teprve chyba glukometrů ≤ 12 %. 

Glukometry byly vyvinuty jako nástroj selfmonito-
ringu pacientů. Je pravděpodobné, že mají pravdu ti, 
kteří dokazují, že k sledování pacientů v kritickém 
stavu (tight glucose control) a k diagnostice diabetu 
nejsou ani určené, ani vhodné.

Sledování glukózy u pacientů v kritickém stavu má 
tři faktory, které je nutné uvažovat ve vzájemné 
souvislosti (Kringsley 2011): 

- hyperglykemie (důsledek stavu a jeho řešení 
dávkováním insulinu) 

- hypoglykemie (důsledek chybného dávkování 
inzulinu) 

- variabilita glukózy (důsledek nedostatečné 
kvality glukometrů) 

Je tedy jádrem problému a bezpečnosti péče o pa-
cienta úzké provázaní klinického a technického 
(analytického) přístupu. Mohlo by se to zdát být 
samozřejmostí, ale pravý opak, zejména nezájem 
o technickou stránku věci a až prostomyslná důvěra 
v její dokonalost je však častm jevem. 
Hypoglykémie jsou nezávislým faktorem mortality 
kriticky nemocných pacientů paradoxně více u pa-
cientů bez diabetu, než u diabetiků, což je jistě velmi 
překvapivý poznatek (Kringsley 2011). 
Jaké jsou tedy požadavky na analytickou kvalitu 
glukometrů, pokud se používají ke kontrole pacientů 
v kritickém stavu? Je to maximální chyba 15 %, jak je 
uvedeno v doporučeních ADA a NACB? nebo je to 
12 %, jak uvádí Karon? Nebo dokonce 8 %, jak se lze 
dočíst u jiných? Nebo mají pravdu Scott a spol., že glu-
kometry nejsou k takovému účelu vůbec určeny? 
Experti mezinárodní společnosti intenzivní péče 
a urgentní medicíny uzavřeli na kongresu v Bruselu 
2012, že glukometry nejsou vhodným nástrojem 
péče o kriticky nemocné pacienty. Podkladem 
k tomu byla mezinárodní studie za účasti odborní-
ků 4 kontinentů, 9 center a 23 oddělení intenzivní 
péče (Kringsley 2013). Je zapotřebí se těmito fakty 
v rutinní péči o pacienty vážně zabývat. 
Jaké by mělo být řešení pro sledování glukózy 
u pacientů v kritickém stavu podle představy pra-
covníků nemocnice v Leuvenu (Lovani), kde se touto 
problematikou zabývají již řadu let a platí za velkou 
mezinárodní autoritu? Představa o takovém řešení 
nakonec dospěla k požadavku kvalitního, precizního 
a na referenci návazného měření (Gielen 2012): 
- měření glukózy, návazné na referenci (bez sig-

nifikantní hodnoty bias) 
- zvýšení počtu měření, nejlépe přechodem na 

kontinuální sledování glukózy (CGM), kalibro-
vaného ovšem bez signifikantního bias měřícím 
přístrojem

- vědečtější pojetí problému (validace používa-
ných algoritmů, orientace v problémech analy-
tické kvality a návaznosti měření) 
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