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Klinická laboratoř 
a diabetes 2019. 
Komentář k změnám 
v doporučení 
Americké Asociace 
pro Diabetes (ADA). 
B. Friedecký

Americká asociace pro diabetes ADA uveřejňuje 
vždy na počátku roku aktualizovaný stav standardu 
péče pro diabetes s podrobně popsanými revizemi 
a aktualizacemi.
Od prosince 2018 je přístupná elektronická verze 
tohoto aktualizovaného standardu na stránkách 
http://care.diabetesjournals.org  (1)
Text standardu je oproti loňské verzi aktuálně 
rozšířený v kapitole 1 o úvahy nad sociálními 
a ekonomickými aspekty péče o populaci diabe-
tiků v souhlasu s personalizovaným zaměřením 
celého procesu. Nově je zde uveden význam apli-
kace telemedicíny v oblasti diabetu. Podle textu 
standardu telemedicína  ulehčuje a zlepšuje úroveň 
monitorování koncentrace HbA1c,  nezvyšuje četnost 
hypoglykémie a nemá ani další negativní vlivy na 
kvalitu života a mortalitu. Efekt telemedicíny na 
péči o diabetes lze demonstrovat velkou metaana-
lytickou studií, z jejichž výsledků její výhodnost  při 
sledování HbA1c jasně vyplývá (2).
Také při srovnání efektivity různých programů 
managementu diabetu, realizovaných různými počí-
tačovými přístupy (softwarové programy, internet, 
mobilní aplikace a telemedicína) je telemedicína, 
zřejmě díky oboustrannému propojení pacientů 
a lékařů, nejefektivnější (3).
V kapitole 2 (Klasifikace a diagnóza diabetu) se ve 
srovnání s texty z minulých let nově zdůrazňuje 
potřeba dvou výsledků měření nad rozhodovací 
limit k diagnóze diabetu u všech použitelných 
diagnostických postupů (plasmatická glukóza na 
lačno, 2 hod OGTT, HbA1c). Navržená revize textu: 
nerozeznává se, zda jde o duplikát měření z jednoho 
odběru nebo měření z dvou odběrů. Doporučení 
ČSKB však uvádí potřebu dvou odběrů u pacienta 
už řadu let. Hodnoty rozhodovacích diagnostických 
limitů ke klasifikaci diabetu, prediabetu a gestační-
ho diabetu zůstávají dlouhodobě beze změn. Lze 
pozorovat mírnou diferenci rozhodovacích hodnot 
HbA1c u prediabetu (39-47 mmol/mol u ADA-
US), oproti shodným hodnotám 38-48 mmol/mol  

u DDG-DGKL-Německo (4), u NICE- Diabetes UK 
(5) a ČSKB-CDS (6).  
Role POCT u diagnostiky diabetu s použitím měření 
HbA1c zůstává v očích expertů nadále zpochybněna 
navzdory pozitivním hodnocením FDA u certifikací 
některých POCT systémů, dosaženým v letech 2017-
2018. Jako důvod je uváděn nedostatečně zajištěný 
program EHK u POCT. 
Úroveň diagnostické klasifikace při použití různých 
postupů není perfektní, neboli shodnost klasifikací 
diabetu a prediabetu různými přístupy není sto-
procentní.
Dva základní cíle terapie a sledování diabetických 
pacientů jsou jako dosud obsahem kapitoly 6. 
Primárním cílem zůstává snížení nebo stabilizace 
hodnot HbA1c. Jsou uvedeny všechny doposud 
známé příčiny ovlivnění správnosti měření HbA1c. 
Za pozornost stojí tabulka vzájemně odpovídajících 
hodnot HbA1c a ADAG (.A1c derived average gluko-
se), vzniklá porovnáním hodnot HbA1c s velkými 
soubory výsledků glukózy, získaných glukometry 
nebo CGM.
Dalším cílem terapie je redukce četnosti hypoglyké-
mie. Zde byly v revidovaném textu standardu apli-
kovány nové rozhodovací limity hypoglykémie (3,0 
mmol/l pro hypoglykémii a 3,7 mmol/l pro varovnou 
mez hypoglykémie), formulované v roce 2018. Bylo 
by vhodné zařazení i do doporučení ČSKB.
V doporučení ADA se nově objevuje kapitola 7 
(Technologie u diabetu), zahrnující stručné základní 
poznatky o soudobé technologii prostředků IVD 
v oblasti diagnózy a managementu diabetu. Lze 
předpokládat, že právě zde bude možné v blízké 
budoucnosti pozorovat nejrychlejší rozvoj a největší 
frekvenci změn. Jmenovitě jde o následující položky, 
uvedené se stručným komentářem:                   
l Zařízení k dávkování insulinu- jehly, pera. 

Kriteriem volby zařízení jsou zvyky, potřeby 
a frekvence dávek pacientů.

l Insulinové pumpy jako alternativa manuálního 
dávkování. Preference u pacientů s diabetem 1. 
typu, u dětí a adolescentů.

l Glukometry k selfmonitoringu. Nutnost sledo-
vání adherence, požadavky na analytickou kvali-
tu výsledků jsou dány kritérii normy ISO 15197. 
Uveden rozsáhlý seznam faktorů, ovlivňujících 
správnost měření. Eliminace nevalidovaných 
typů přístrojů. Zdůrazněn je omezený klinický 
význam glukometrů u pacientů bez aplikace 
insulinové léčby.  

l Real time  rt-CGM. Sledování adherence. 
Efektivní způsob redukce častých hypogly-
kémií. Snížení HbA1c je primárním kritériem 
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úspěšnosti použití. Pacienti s diabetem 1 typu, 
děti, adolescenti jsou cílové skupiny pacientů. 
Zdůrazňuje se souvislost aplikace s typem 
pojišťovny a pojištěnce (role „third party 
payers“).

l Intermitentní i-CGM je považována za možnou 
alternativu ke glukometrům u pacientů s nut-
ností vysoké frekvence měření.

l Kombinace CGM a  insulinových pump. Cílovou 
skupinou jsou děti nad 7 let a indikace nutnosti 
aktuálního zlepšení stavu glykémie. I zde je 
významná role pojišťoven.

Standard péče o diabetes ADA lze považovat za 
vzorový příklad systematického aktualizovaného 
přístupu k lékařskému doporučení. Inspirativní je 
také postupná, s vývojem poznatků v oboru harmo-
nizovaná implementace personalizovaného přístupu. 
Příští rok lze pravděpodobně předvídat implementaci 
prvků precizní medicíny u diabetu 2. typu se zohled-
něním studií shlukové (clusterové) analýzy, rozdělu-
jících diabetes 2. typu do pěti podskupin s rozdílnou 
prognózou i optimalizovanou terapií (7).
Vysvětlivka: DDG-DGKL  německá společnost pro 
diabetes, německá společnost pro klinickou chemii 

a laboratorní medicinu, NICE společnost pro exce-
lenci zdraví a péči UK.
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