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Poznámky  
k současnému stavu 
stanovení  
glykovaného  
hemoglobinu HbA1c

J. Kratochvíla

Glykace a vznik glykovaných 
proteinů a glykovaného 
hemoglobinu HbA1c
Glykace je principiálně neenzymatická adice cukru 
k proteinům.  Tvorba glykovaných proteinů přes 
labilní Schiffovu bázi a tvorbu ketoaminu je dosta-
tečně popsaná a známá. Při neenzymatické glykaci 
a vzniku HbA1c dochází i obecně k vazbě cukrů 
na proteiny (fruktosamin) a albumin (glykovaný 
albumin).  Jak fruktosaminy, tak i glykovaný albu-
min jsou též rutinně stanovovány a využitelné při 
diagnostice diabetu. Přitom fruktosamin v plazmě 
je dobře prostudován, obsahuje glykované proteiny 
a reflektuje hodnotu koncentrace glukózy v plaz-
mě diabetika v rozmezí 2 až 3 týdnů (T1/2 albumin  = 
asi 20 dnů). Naměřená hodnota je nezávislá na 
střední době života erytrocytů a na modifikacích 
a různých typech hemoglobinu. Stanovení lze 
automatizovat, je rychlé, levné avšak interferuje 
až 60% „non-fructosamine  reducing substances“, 
což specifičnost tohoto stanovení výrazně ome-
zuje.  Další nevýhodou stanovení fruktosaminu je 
neexistence konsenzuálních rozhodovacích mezí, 
doporučení odborných společností a klinické inter-
pretace výsledků měření. Neexistují ani dostatečně 
podrobné a přesvědčivé klinické studie ve vztahu 
k diabetu. Stanovení je ovlivňováno i onemocněním 
ledvin, metabolismem proteinů, albuminu a jinými 
klinickými změnami. Pro stanovení glykovaného 
albuminu platí obdobné závěry, jako pro stanovení 
fruktosaminu. Naměřená hodnota je opět nezávislá 
na střední době života erytrocytů a na modifikacích 
a různých typech hemoglobinu. Stanovení je však 
výrazně ovlivňováno některými dalšími klinickými 
faktory jako je metabolismus albuminu, nefrotický 
syndrom, cirhóza, hypotyreóza aj. Rovněž neexistují 
konsenzuální rozhodovací meze, doporučení odbor-
ných společností a dostatečná klinická interpretace 
výsledků měření. Neexistují ani žádné dostatečně 
přesvědčivé klinické studie ve vztahu k diabetu. Již 
při pohledu na počty citací o výše uvedených ana-
lytech glykace proteinů z poslední doby je zřejmé, 
že stanovení HbA1c výrazně převažuje:

l HbA1c  - 24227 citací (91 %)
l Fruktosamin – 1542 citací (6 %)
l Glykovaný albumin – 504 citací (2 %)
Převzato z citace [1].

Vlastní stanovení glykovaného 
hemoglobinu HbA1c
Podrobnosti o stanovení HbA1c a jeho standardizaci, 
referenci a panelu referenčních laboratoří jsou nově 
dostupné na webové adrese: http://www.ifcchba1c.
com/.
Klinická hodnota stanovení HbA1c je významná 
hlavně (vyjádřeno zjednodušeně):
l Pro monitorování dlouhodobé hodnoty kon-

centrace glukózy v krvi
l nastavení odpovídající terapie DM
l posouzení kvality péče o diabetika
l hodnocení rizika vývoje mikrovaskulárních 

komplikací
l screening a diagnózu diabetu.
Koncentrace HbA1c v krvi pak závisí zejména na 
dvou faktorech:
l Koncentraci glukózy v krvi
l střední době života erytrocytů.
Přitom glykovaný  hemoglobin HbA1c reprezentuje 
integrovanou glukózu v rozmezí 8 až 12 týdnů. 
Které faktory vyjma koncentrace glukózy výrazně 
ovlivňují stanovení HbA1c?
l Faktory, které výrazně ovlivňují interpretaci 

výsledků měření, jako jsou věk, rasa, doba života 
erytrocytů, terapie aj.

l faktory, které interferují přímo s vlastním sta-
novením glykovaného hemoglobinu HbA1c.

Střední doba života erytrocytů se pohybuje v roz-
mezí 100 až 140 dnů s průměrem 120 dnů. Před-
pokládaná střední životnost erytrocytů je přitom 
uváděna obecně v literatuře jako 120 ± 10 dnů.  
A právě tento rozptyl přitom způsobuje značné 
problémy. Viz. tabulka 1 
Tabulka 1. Změny hodnot HbA1c pro střední hodno-
tu HbA1c = 53 mmol/mol při zvolené střední době 
života erytrocytů 120 dnů

Střední doba života erytrocytů
110 dnů 120 dnů 130 dnů

46 mmol/mol 53 mmol/mol 60 mmol/mol

Z výše uvedené tabulky vidíme, že diference D ± 
7 mmol/mol je vyšší než maximální doporučená 
kritická diference CD/RCV < 5 mmol/mol pro 
spolehlivou klinickou intepretaci výsledků měření 
(viz. dále).  Tento problém žel zatím není celosvětově 
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dost dobře řešitelný, protože nelze spolehlivě, rychle 
a dostatečně jednoduše změřit střední dobu života 
erytrocytů. A proto ani nelze užít stanovení HbA1c 
k hodnocení dlouhodobé glykémie při značném 
kolísání střední doby života erytrocytů pacienta. 
V případě interference s vlastním stanovením je 
situace už o něco jednodušší. Nejvýznamnějším 
interferentem jsou jednotlivé vzácnější typy vyskytu-
jících se hemoglobinů. V současnosti je popsáno asi 

1165 variant hemoglobinů. Z nich nejvýznamnější 
a nejčetnější jsou typy HbS, HbC, HbE a HbD. Při-
tom četnost různých forem alel ve světové populaci 
je dostatečně dobře popsána. Zde lze již poměrně 
dobře využít stanovení glykovaného hemoglobinu 
HbA1c, pokud použijeme k měření odpovídající kva-
litní měřící techniku, která je odolná k interferenci 
zejména výše uvedených typů hemoglobinu  (viz. 
např. tabulku 2)

Tabulka 2. Interference různých variant hemoglobinu se stanovením HbA1c některými vybranými ana-
lytickými měřícími systémy (Interference = Y; neinterference = N)

Analytický měřící systém HbAS HbAC HbAE HbAD
Imunochemická stanovení
Beckman Synchron System N N N N
DADE (Siemens) Dimension N N N N
Roche Cobas INTEGRA Gen.2 N N N N
Roche TinaQuant N N N N
Siemens (Bayer) DCA 2000 N N N N
Ortho Diagn. VITROS N N N N
Měření HPLC
Arkray ADAMS H-8180 N N N/Y N/Y
BioRad D – 10 N N N N
BioRad Variant II N N N N
BioRad Variant Turbo 2.0 N N N N
TOSOH G-7 a G-8 N N Y N
Primus HPLC N N N N
Boronátová afinitní chromatografie
ALERE Afinion N N N N
Primus Corp. N N N N
Kapilární elektroforéza
SEBIA Capillarys 2 N N N N

Existují samozřejmě i další obdobné analytické měřící systémy.

I interference ostatních analytů a parametrů jako 
např. karbamylovaný hemoglobin, ikterie plazmy 
či hodnota hematokritu aj. jsou poměrně dobře 
popsány a lze je částečně, či úplně při stanovení 
eliminovat.

Problematika jednotek měření 
glykovaného hemoglobinu HbA1c
V současné době jsou celosvětově používány dvě 
jednotky měření HbA1c a to v anglosaské oblas-
ti % DCCT/NGSP (zejména USA, Kanada), a v Ev-
ropě a v Asii pak již výhradně SI jednotky měření 
mmol/mol.  I v ČR se používá již jen jednotka mmol/

mol jak i uvádí společná Doporučení  ČSKB a ČDS 
[2,3]. Přitom dlouhodobě používaná stará jednotka % 
HbA1c byla odvozena z plochy píku (Biorex 70 ion ex-
change chromatography) při měření HbA1c iontovou 
chromatografii. Přepočet mezi oběma jednotkami 
určuje rovnice „master equation“ ve tvaru:
XIFCC = 10,93  • XDCCT/NGSP – 23,5
kde X je výsledek měření vyjádřený v jednotce, 
uvedené v indexu.  Přitom faktor 23,5 určuje nespe-
cifičnost americké metody DCCT/NGSP a dle této 
rovnice vytvořená regresní přímka tedy neprochází 
počátkem. To zároveň způsobuje i nesouměřitelnost 
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vypočtených statistik, analytických dat a statistic-
kých charakteristik oběma metodami. Problém je 
zřetelně vidět v tabulce 3.

Kritická diference RCV (RCV 
– reference change value) 
a preciznost měření glykovaného 
hemoglobinu HbA1c
Kritická diference je nejnižší rozdíl dvou výsledků 
měření téhož subjektu/pacienta z různých odběrů, 
které jsou již vyšší, než souhrn variabilit vlastního mě-
ření (preanalytických, analytických a biologických).
Rozdíl dvou výsledků měření pod hodnotou RCV je 
možné považovat ještě za důsledek rozptylů/variabi-
lit měřících postupů, rozdíly nad RCV za důsledek 
fyziologické, metabolické, homeostatické nebo tera-

peutické změny (změna zdravotního stavu obecně). 
Klasickým vzorcem pro výpočet RCV je vztah:

                                                          
pro CI = 95 % kde je
CVintraindivid intraindividuální biol. variabilita
CVa  je variační koeficient určující preciznost 
měření a
CI konfidenční interval.
Předpokládáme přitom, že pro bias platí b < 1 % a lze 
jej ve výše uvedeném vzorci zanedbat. Pokud dosadíme 
biologickou variabilitu CVintraindivid = 1,2% [4] a zvolíme 
dvě různé metody pracující s rozdílnou precizností 
vypočteme RCV tak, jak je uvedeno v tabulce 4.

Tabulka 3. Vzorky krve pacientů (n = 17) v rozmezí 6,8 % až 7,2 % HbA1c dle metody DCCT/NGSP– pře-
počet na jednotky IFCC dle výsledků měření 

Statistika DCCT/NGSP  
[%]

IFCC  
[mmol/mol]

IFCC + 23,50  
[mmol/mol]

Rozpětí výsledků měření 6,8 – 7,2 51 - 55 74,5 – 78,5
Ar. průměr 7,0 52,9 76,4
SD 0,13 1,42 1,42
CV [%] 1,9 2,7 1,9

Když přičteme k výsledkům měření v jednotkách IFCC faktor nespecifičnosti 23,5 určený z „master equation“ dojdeme ke 
stejnému variačnímu koeficientu jako při výpočtu pro jednotky DCCT/NGSP.

Tabulka 4. Metody stanovení HbA1c a jejich charakteristiky ve vztahu k RCV

Metoda měření HbA1c CVa [%] RCV [%] RCV pro hodnotu HbA1c 
48 mmol/mol

Metoda A 5 14,2 ± 7 mmol/mol
Metoda B 1 4,3 ± 2 mmol/mol

Hodnota intraindividuální variability je v současnosti celosvětově konsenzuálně uváděna jako CVintraindivid = 1,2 % 
(pro zdravé jedince) a CVintraindivid = 1,7 % (pro diabetiky) [5]. Tyto údaje jsou z poloviny roku 2013 na základě 
dohody expertů.  

Již na první pohled je zřejmé, že zatím co metoda 
A je pro jakékoliv klinické účely naprosto nepou-
žitelná, protože možný interval výsledků měření 
kolem hodnoty 48 mmol/mol je v širokém rozmezí 
41 až 55 mmol/mol HbA1c, metoda B plně vyhovu-
je klinickým požadavkům kladeným na stanovení 
HbA1c a interval hodnoty 48 mmol/mol je v roz-
mezí 46 až 50 mmol/mol HbA1c. Pro stanovení 
glykovaného hemoglobinu HbA1c je tedy napro-
sto zásadní intralaboratorní preciznost zvolené 
metody jeho měření (nejlépe zjištěná z vnitřní 
kontroly kvality a vyjádřená CVa)!  Zatímco 
např. POCT systémy pro měření HbA1c se v ob-
lasti CVa pohybují často v relacích metody A (4 
POCT systémy z 9 testovaných (výsledky měření 

skandinávského systému SKUP [6] a Referenční 
laboratoře HbA1c Zwolle, The Netherlands)), 
většina metod měření na bázi analytických mě-
řících systémů HPLC, imunochemických i jiných 
může splnit požadavky metody B spolehlivě a je 
tudíž vhodná pro rutinní měření pro klinické 
účely.  Pokud přijmeme kritickou hodnotu 
RCV < 5 mmol/mol jako minimální, použitelnou 
ještě pro klinické hodnocení a jeho dostatečnou 
efektivitu (celosvětový konsensus), pak lze z výše 
uvedených vztahů odhadnout minimální nutné 
hodnoty CVa dané analytické metody měření 
(analytického měřícího systému) v klinické 
laboratoři pro jednotlivé hodnoty glykovaného 
hemoglobinu HbA1c v tabulce 5.  
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Tabulka 5. Požadované hodnoty CVa  potřebné pro 
jednotlivé hodnoty HbA1c a RCV < 5 mmol/mol

Hodnoty HbA1c  
[mmol/mol]

CVa  [%]

43 4,0
48 3,5
53 3,2
76 2,1

Obecně je doporučena konsenzem expertů hodnota CVa 
< 2 % v celém rozsahu měření dané používané metody či 
analytického systému.

A otázka závěrem k výše uvedenému, jsou o těchto 
zásadních faktech nutných ke spolehlivé inter-
pretaci výsledků měření HbA1c v dané klinické 
laboratoři vůbec informováni klinici, diabeto-
logové či diabetologické zdravotní sestry?  Jsme 
přesvědčeni, že vůbec ne, a to nejen v ČR!  Ze studie, 
kterou provedli v Holandsku a která teprve bude 
publikována (dotazník rozeslán 104 lékařům diabe-
tologům; 248 zdrav. sestrám a 177 diabetologických 
sestrám; rok publikace 2013 – 2014) vyplynuly ka-
tastrofální interpretační závěry!  Ty ještě umocňuje 
fakt, že řada klinických pracovníků se zatím vůbec 
nesžila s přechodem jednotek stanovení HbA1c  
z % DCCT/NGSP na SI jednotky mmol/mol! Lze se 

tedy právem domnívat, že to výrazně snižuje klinic-
kou efektivitu a i důvěru kliniků ke stanovení HbA1c 
jako takovému vůbec a může i ve svém důsledku 
poškozovat pacienty. 
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