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Základní poznatky 
monitorování 
glukózy u diabetiků 
a jejich současný 
stav
B. Friedecký, J. Kratochvíla

Kvalita glukometrů
Požadavky na analytickou kvalitu měření glukome-
trů jsou pro selfmonitoring glukózy (dále SMBG = 
Self-monitoring of blood glucose) dané normou ISO 
15197 a pro nemocniční oddělení (pečující o paci-
enty v kritickém stavu a pacienty, léčené insulinem), 
pak požadavky FDA (Food and Drug Administra-
tion USA) a pracovní skupiny IFCC-WG-GMECC 
z let 2018 až 2019 (2). Tyto soudobé požadavky na 
kvalitu jsou shrnuty v tabulce 1, převzaté z pokynu 
ADA (American Diabetes Association) o péči o dia-
betiky z roku 2019 (1).
Mezi kvalitními, validovanými glukometry různých 
výrobců již podstatné rozdíly v kvalitě nejsou. To 
ovšem neplatí pro nevalidované přístroje, občas 
nabízené pro selfmonitoring pacientů na trhu 
(a často i obchodními řetězci). Požadavky na kva-
litu a stav glukometrů, poskytovaných diabetikům 
k sebekontrole se nezdají být v ČR dostatečně zdů-
razňované. FDA USA například před používáním 
neautorizovaných glukometrů bez údajů o jejich 
validaci explicitně varuje.

Preciznost a velikost chyby u kvalitních a valido-
vaných glukometrů dosahuje bezpečně hodnot, 
požadovaných normou ISO 15197 a v některých 
případech i požadavků FDA. V roce 2018 byl poprvé 
udělen certifikát FDA glukometru Nova StatStrip 
pro použití u kriticky nemocných na odděleních 
intenzivní péče.
Mezinárodní doporučení pro glukometry v inten-
zivní péči, nově publikované pracovní skupinou 
IFCC WG-GMECC v roce 2018, shrnuje detailně 
data o validaci, kontrole kvality, spolehlivosti glu-
kometrů v této oblasti (2).
Také doporučení Německé diabetologické společ-
nosti (DDG) uvádí mimo řadu jiných faktů praktické 
pokyny k zacházení se systémy SMBG (3): 
l Přípravu odběrového místa
l Způsob vpichu 
l Zacházení s vzorkem a s reagenčním proužkem 

(teplota, interference tkáňového moku, aplikace 
na reagenční plošku)

l Dokumentace výsledku měření.
Poznatky o analytické kvalitě a odběru ve zmíněných 
doporučeních k použití glukometrů by měly být 
podle našeho názoru všeobecně aplikovány do zásad 
péče o diabetiky (1, 2, 3, 4).
Klíčovou podmínkou pro spolehlivost měření glu-
kometry je metrologická návaznost na referenční 
metodu ID-GC(LC)/MS a certifikovaný referenční 
materiál SRM-NIST 965. Na bázi srovnání glukome-
trů s touto referencí musí být založena validace glu-
kometrů jednotlivých výrobců, pokud má být jejich 
aplikace v péči o pacienty efektivní a bez rizika.

Tabulka 1. Požadavky na analytickou kvalitu glukometrů v roce 2019 (dle ISO 15197 a FDA JIP/SMBG)

% výsledků měření Koncentrace glukózy  
v mmol/l

Maximální chyba  
dle ISO 15197

95 ≥ 5,55 + 15 %
< 5,55 ± 0,83 mmol/L

99 V zónách A, B mřížkového grafu  
(preciznost CV ≤ 5,0 %)

Maximální chyba dle FDA JIP
95 ≥ 4,2 ±12 %

<4,2 ± 0,67 mmol/L
98 ≥ 4,2 ± 15 %

<4,2 ± 0,83 mmol/L  
95 Dle FDA (SMBG) ± 15 %
98 Dle FDA (SMBG) ± 20 %
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Příkladem takového dostatečně kvalitního posou-
zení kvality je testování glukometrů pro SMBG ve 
Skandinávii institutem SKUP (Scandinavian eva-
luation of laboratory equipment for point of care 
testing) v Norsku (5). Struktura testování glukomet-
rů ve SKUP je uvedena v tabulce 2. Udává potřebný 
počet účastníků, oblast koncentrací, na které se musí 
testování soustředit, požadavky a metody hodno-
cení, které jsou založené na srovnání s referenční 
laboratorní metodou, návaznou na výše uvedenou 
referenci i s požadovanou precizností. 
Dalším zdrojem dat, důležitých pro výrobce a labo-
ratorní i klinické pracovníky jsou webové stránky 
FDA  http://www.fda.gov, (rozsáhlý portál: medical 
devices).
Důležitým požadavkem pro aplikaci glukometrů 
v péči o diabetiky, v ČR často zanedbávaným, je 
pozitivní účast v externím hodnocení kvality (EHK). 
Zde ovšem existuje celosvětový problém s vhodnými 
kontrolními materiály na bázi plné krve. Nejsou zatím 
dostupné kontrolní vzorky disponující referenční 
hodnotou a současně také odpovídající komutabi-
litou, takže výsledky musí být hodnoceny v rámci 
stejnorodých skupin, což dramaticky snižuje jejich 
výpovědní hodnotu. Například v programu EHK 
Noklus je jen asi 50 % kontrolních materiálů komuta-
bilních, tedy s potenciální možností hodnocení podle 
referenčních hodnot (6). Hodnocení, omezující se na 
vyhodnocení a srovnávání v rámci vlastní skupiny 
glukometrů je žel pro tyto programy EHK typické 
a omezuje obecnou platnost jeho výsledků. 

Konektivita glukometrů
l Nemocniční sítě 
l Dálková správa
l Mobilní telefony.

Zasíťování glukometrů umožňuje jejich dálkovou 
správu, přenos do „cloudu“, přispívá k náročnosti 
a úspěšnosti výběru při pořizování kvalitních valido-
vaných přístrojů, zlepšuje průběh kontroly analytické 
kvality a umožňuje validní a automatizované hod-
nocení postanalytické fáze kooperací laboratorních 
a klinických odborníků. Přispívá i k profesionalizaci 
sledování diabetiků a pacientů v kritickém stavu. 
Propojení s mobilními telefony a možnostmi signálů 
včasné výstrahy a reakce na ně je již podrobeno něko-
lika metaanalytickým studiím. Závěry jsou vcelku 
jednotné. Redukce hodnot glykovaného hemoglobinu 
HbA1c, což je hlavní ukazatel efektivity monitorování 
glukózy u pacientů je pozorována u diabetu 2. typu 
o asi 3 až 4 mmol/mol HbA1c, pravděpodobné, ale 
zatím ne zcela jednoznačné je i zlepšení kvality péče 
u diabetu 1. typu. Potřeba harmonizace a lepšího 
řízení procesu provázanosti s FDA a podobnými 
autoritami je naléhavá. Frekvence uživatelů propo-
jení SMBG s mobilními telefony byla kvantifikována 
nedávno v Singapuru a stanovena na asi 8 %. Lze sle-
dovat i sémantický posun pojmů od self monitoringu 
k self managementu (7, 8).

Kontinuální sledování glukózy CGM 
(continuous glucose monitoring)
Základní typy přístrojů:
l rt-(real time) CGM je kontinuální sledování 

koncentrace glukózy po dobu životnosti senzoru 
se zobrazováním výsledků měření po každé páté 
minutě. Obvyklé umístění na zádech na kůži. 
Principiálně je možnost propojení s insulinovou 
pumpou.

l is-(intermittent scanning) CGM –intermitentně 
zobrazované výsledky glukózy po dobu život-
nosti (asi 14 dní) senzoru. Typickým produktem 

Tabulka 2. Testování glukometrů dle skandinávského systému SKUP

Počet diabetiků minimálně 90

Koncentrace mmol/l 
(3 skupiny)

< 7
7 až 10
>10

Požadavky chyba podle ISO 15197, preciznost CV ≤ 5 %
Počet šarží (lot) 3

Reference laboratorní metoda, kalibrovaná na referenční 
materiál SRM-NIST 965b; Bias b ≤ 2 %

Vliv hematokritu                 testuje se velikost intervalu bez vlivu na výsledek
Pohodlnost obsluhy 
(user-friendly)                      testuje se pomocí dotazníku

Výsledné hodnocení          splnění požadavků normy ISO 15197:2013, navíc 
jsou uvedeny dílčí problémy s bias a preciznosti 
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jsou systémy Free Style a Free Style Libre Abbott. 
Obvyklé umístění na paži. Typická je firemní 
kalibrace. Zásadní výhodou je možnost nahra-
zení glukometrů pro potřeby SMBG (eliminace 
vpichů pro odběr). Zásadním problémem může 
být způsob, který umožňuje přímý prodej do 
rukou zákazníka bez patřičných opatření a často 
i proškolení (direct-to-consumers).

l rt CGM podkožně implantovaný systém CGM 
s životností asi 6 měsíců (např. Eversense, 
Roche) pro dlouhodobé monitorování glukózy 
v intersticiální tekutině, s možností spojení 
s insulinovou pumpou a s indikacemi pro vybra-
né pacienty s diabetem 1. typu a pro pediatrické 
pacienty (1, 2)

Základní vlastností CGM jsou aktuálně shrnuty 
v práci Freckmanna a Mendeho a dalších (9, 11) 
a uvedeny v tabulce 3.
Zácvik uživatele rt CGM není jednoduchý a podle 
situace je údajně k spolehlivému ovládnutí zapotřebí 
minimálně 1 týden, ve složitých situacích až 6 týdnů. 
Kvalita práce uživatele glukometru a zařízení CGM 
má zásadní kritický význam.

Kalibrace
Kalibraci lze provést jednak vložením výsledků 
měření glukometru, jednak je kalibrační faktor 
již dodán výrobcem. Ruční vložení výsledků, 
získaných glukometry se provádí poprvé po dvou 
hodinách od počátku měření a pak obvykle vždy 
po 12 hodinách. Kalibraci je nutné provádět mimo 
„dynamickou fázi“ činnosti glukometru (vyvolanou 
aplikací léku, najedením a podobně). Přístroje 
is-CGM používají výhradně pevných firemních 
kalibrátorů. Obě metody kalibrace by měly být 
důsledně založeny na metrologické návaznosti 
k referenci, což je zatím velmi problematické! Kali-
brace CGM je tedy v zásadě odvozena přenosem 
hodnot z krevní plasmy přes hodnoty v plné krvi 
na hodnoty v intersticiální tekutině (z referenční 
laboratorní metody přes validovanou hodnotu 
glukometru na hodnotu v intersticiální tekutině 
u CGM). Pokud vyloučíme chyby uživatele / 

přístroje, pak kalibrační chyba odpovídá chybě 
glukometru, nebo kalibrační chybě dat, dodaných 
pro daný systém CGM výrobcem.

Kontrola analytické kvality 
a klinické cíle
Zajímavý je návrh schématu managementu měření 
glukózy u diabetiků podle Doporučení německé 
diabetologické společnosti v práci (3) a uvedený 
zde v grafu 1. Ve schématu je uvedena optimaliza-
ce procesu sledování terapie diabetu některým ze 
současně přístupných tři principů. SMBG pomocí 
glukometrů, rt-CGM a is-CGM. 
Hlavními parametry klinické efektivity CGM jsou 
snížení hodnoty glyk. hemoglobinu HbA1c a elimi-
nace výskytu hypoglykémií na minimum. Systém 
kontroly kvality CGM v klasické podobě zatím 
neexistuje. Pociťuje se obecně potřeba metrologické 
návaznosti a zejména vytvoření kritérií hodnocení 
analytických požadavků na kvalitu měření, obdob-
nou jako v případě normy ISO 15197 u glukome-
trů. Nejčastěji používaným analytickým kritériem 
u CGM je parametr MARD (Mean Absolute Relative 
Diference), který by měl charakterizovat velikosti 
rozdílů mezi výsledky CGM a referenčního měření 
v plasmě (10). Čím nižší je hodnota MARD (MARD 
< 10 %), tím vyšší je korelace mezi skutečnou kon-
centrací glukózy v krvi nemocného a hodnotou 
CGM. 
Několik faktorů, ovlivňujících hodnoty MARD však 
zpochybňuje jeho univerzální použití pro uvedený 
účel (11): 
l rozdíly mezi systémy  
l rozdíly mezi senzory a jejich šaržemi
l kompetence osob, provádějících kalibraci 

CGM
l glukometr, použitý ke kalibraci a způsob kali-

brace
l neumožňuje rozlišení mezi pozitivním a nega-

tivním bias
l pro výpočet MARD se používá jen malá část dat 

CGM

Tabulka 3. Základní vlastnosti systémů CGM

Systém CGM Popis
rt CGM materiál k analýze - intersticiální tekutina; „lag time“ (vyrovnání mezi koncent-

racemi v krvi a v intersticiální tekutině) 6 až 22 min.; funkčnost čipu asi 14 dní; 
registrace hodnot glukózy - po každé 5 minutě; alarmy u hypo, hyperglykémií nebo 
překročení změn hodnot; možnost implantace s životností čipu 6 měsíců; možnost 
bezdrátového přenosu výsledku k insulinové pumpě

is CGM skenování podle volby uživatele přiložením čtečky k čipu; životnost čipu asi 14 dní; 
pevná (firemní) kalibrace; náhrada glukometrů u SMBG
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l neposkytuje informace o průběhu aktuálních 
„dynamických změn stavu“ (hypo, hyperglyké-
mie)

l neodráží stav senzoru
l instalace doma nebo v nemocnici
l hypoglykémie
l typ reference a řada dalších.

Shrnutí metaanalýzy 58 studií, stanovujících MARD 
u 11 různých systémů CGM ukazuje tabulka 4, kde 
je nejistota hodnot MARD, způsobená závislostí na 
řadě faktorů, při nichž se stanovovala jeho hodnota, 
velmi dobře vidět. K vytvoření kritérií analytické 
kvality, založené na hodnotě MARD je zatím velmi 
daleko.

Graf 1. Návrh algoritmu měření koncentrace glukózy pro terapii diabetu (Německá diabetologická 
společnost)

Pozn: SMBG – Self-monitoring of blood glucose; rt-CGM – real time CGM; is-CGM – intermittent scanning 
CGM

Tabulka 4. Metaanalýza stanovení MARD  - 2019

Přístroj CGM MARD (%) MARD (%) u hypoglykémií
Dexcon Seven Plus 10,9 – 16,7 ≤ 42
Dexcon G4 Platinum 10,8 – 20,5 ≤ 32,2
Dexcon G5 9,0 – 14,7 ≤ 42
Dexcon G 10 -
Abbott Navigator 1 11,8 – 16,5 ≤ 30  
Abbott Navigator 2 13,9 – 14,5 ≤ 30,6  
Abbott Free Style Libre 11,4 – 17,7 ≤ 18,7  
Eversense Roche 8,8- 11,6 ≤ 21,7  
Meditron Enlite 15,2 – 18,4 ≤ 36,5  
Meditron SofSens 9,9 – 18,9 ≤ 45  
Meditron Guardian 3 9,6 – 21,4 ≤ 29,6 
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Standardizace statistiky klinického 
hodnocení a podklady pro AGP 
(ambulance glucose profil) u CGM 
(12)
V tabulce 5 jsou uvedena data aktuálního konsensu 
v roce 2019 o standardizaci dat, potřebných klinic-
kých hodnocení výsledků CGM formou ambulant-
ního profilu glukózy (AGP)
V roce 2019 byla navržena také specifikace cílových 
hodnot TIR, TAR a TBR při sledování diabetiků 
pomocí kontinuálního monitorování glukózy rt-
CGM. Hodnoty jsou uváděny v procentech času za 
1 den (24 hodin), po který stav trval. Pro pacienty 
s diabetem 2. typu a pacienty s diabetem 1. typu do 
25 let věku jsou uvedené v tabulce 6.
Z dat tabulky 6 a 7 jasně plyne souvislost mezi prů-
během monitorování diabetika pomocí CGM a hod-
notou jeho glykovaného hemoglobinu HbA1c.

Standardizace prezentování  AGP 
(ambulance glucose profil) (12)
Je odvozena z možností software přístrojů CGM 
a klade zvýšený důraz na maximální vizualizaci 
výsledků. Obsahuje:
l tabulky statistiky - (průměr glukózy (v mmol/L)), 

CV (%), GMI, TIR TAR, TBR)
l graf denního profilu glukózy s vyznačením 

reálného průběhu a znázorněním 5. až 95. per-
centilu

l grafy denních profilů (od půlnoci do půlnoci) 
během celého období činnosti senzoru.

V tabulce 7 je uveden vztah mezi hodnotami TIR 
a glykovaného hemoglobinu HbA1c, považovaný 
za velmi cennou informaci pro klinické hodnocení 
výsledků CGM.

Tabulka 5. Návrh standardizace dat CGM 2019 pro vytvoření AGP (ambulantního profilu glukózy)

Datový konsensus Hodnota
Počet dní činnosti CGM 14
Glukóza Průměr v mmol/L
Glukóza (precisnost) CV (%)
GMI (glucose management indicator) odhad hodnoty HbA1c z průměru glukózy
TAR Level 2 > 13,9 mmol/L
TAR Level 1 10,1 – 13,9 mmol/L
TIR 3,9 – 10 mmol/L
TBR Level 1 3,8 – 3,0 mmol/L
TBR Level 2 < 3,0 mmol/L

Pozn.
TAR - time above range - % času za 1 den s výsledky nad TIR
TIR - time in range - % času za 1 den s výsledky v intervalu hodnot 3,9-10,0 mmol/l 
TBR - time below range - % času s výsledky pod TIR

Tabulka 6. Kritéria hodnocení TIR, TAR a TBR u diabetiků, monitorovaných pomocí rt-CGM

Parametr Cílový interval / hodnota v mmol/l % výsledků / den
TIR 3,9 – 10,0      > 70
TAR Level 1 10,1 – 13,9 < 25
TAR Level 2 >13,9 < 5
TBR Level 1 3,0 – 3,8 < 4
TBR Level 2 <3,0 < 1
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Tabulka 7. Vztah mezi hodnotami TIR a glykovaného hemoglobinu HbA1c 

TIR (%) Glyk. Hemoglobin HbA1c (mmol/mol)

20 79

30 74

40 68

50 63

60 57

70 53

80 48

90 42

Vývoj systémů CGM a jejich 
prozatímní meze
l postupné zlepšování pravdivosti měření
l problematická kalibrace pomocí faktorů
l možnost náhrady glukometrů méně invazivní 

is-CGM v řadě případů
l problém dosažení rovnováhy mezi intersticiem 

a krví (lag time)
l problém nedostatečné metrologické návaznosti 

měření
l problém použití MARD jako možné metody 

kontroly kvality
l limitování možnosti detekce kalibračních chyb
l finanční problémy indikace CGM a zejména 

insulinových pump
l edukace pacientů, vedoucí zejména k redukci 

nežádoucího přístupu „direct-to-consumers“.
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