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Laboratorní  
diagnostika  
a sledování  
diabetu v roce 2009

B. Friedecký

Poslední rok přinesl řadu zásadních změn v labo-
ratorní diagnostice a sledování průběhu diabetu. 
Nejpodstatnější jsou ty, které se týkají plazmatické 
(sérové) glukózy, HbA1c a albuminu v moči. 

Glukóza
Glukóza jako parametr diagnózy a sledování terapie 
diabetu se dostal do stavu, který by snad bylo možno 
s trochou nadsázky nazvat „vážnou krizí důvěry“. 
Důvody, proč se může zdát glukóza být méně 
vhodným nástrojem diagnózy a kontroly diabetu 
lze shrnout:
l biologické variace
l problémy se stabilitou v odebraném vzorku
l příliš mnoho druhů vyšetřovaného biologického 

materiálu
l mnoho dalších preanalytických vlivů (potrava, 

stress) 
Častou námitkou diabetologů je neúnosná bene-
volence programů EHK při posuzování způsobi-
losti laboratoří pro její měření. Zvýšení FPG o 0,28 
mmol/l (z 4,55 na 4,83 mmol/l) údajně zvýší podle 
údajů klinických studií frekvenci rizika diabetu II. 
typu téměř dvojnásobně. V největším programu 
EHK USA CAP je přitom hodnocení způsobilosti 
měření glukózy v klinické laboratoři nastaveno 
tak, že lze považovat za způsobilé laboratoře, které 
dosahují výsledků v intervalu 7,75 až 8,91 mmol/l, 
tedy diference 1,16 mmol/l, mnohonásobně vyšší, 
než je uvedená hodnota 0,28 mmol/l. 
Druhým, neméně vážným důvodem je přetrvávání 
problému nestability glukózy ve vzorcích krve. 
Nestabilita glukózy ve vzorku krve, obsahujícího 
NaF a bez něj je v první hodině po odběru stejná 
a pokles glukózy se pohybuje mezi 5-7 %. To před-
stavuje u kritické koncentrace plazmatické glukózy 
5,6 mmol/l hodnotu 0,28- 0,39 mmol/l, tedy opět 
významně vyšší hodnotu, než 0,28 mmol/l. 
Dvě podmínky by bylo zapotřebí zajistit pro do-
statečnou spolehlivost stanovení FPG. Externí 
hodnocení kvality, založené na referenční metodě 
měření jako kritérium způsobilosti se současným 
zpřísněním kontrolních limitů a dokonalou inhibici 
glykolýzy po odběru vzorku krve. Je ironií osudu, že 

přípravek, bezpečně inhibující glykolýzu existuje již 
řadu let a je dokonce v některých oblastech na trhu 
(odběrové zkumavky pro glukózu Terumo). Přípra-
vek obsahuje kromě obvyklých složek NaF a EDTA 
ještě citrát sodný a kyselinou citronovou. 

Glykovaný hemoglobin 
Je ukončený proces standardizace. Zůstává možnost 
používání dvou číselných hodnot v zájmu kontinuity 
interpretace a jako prevence proti číselným chybám 
výsledků měření. Platí hodnoty DCCT, udávané 
v procentech a hodnoty IFCC, udávané v nově po-
užívané jednotce mmol/mol HbA1c. Pro přepočet 
IFCC a DCCT je platný vzorec:

mmol/mol IFCC = (% DCCT x 11) -24
Mezi starou a novou jednotkou IFCC je vztah ještě 
jednodušší

mmol/mol IFCC = % IFCC x10
Zcela zlomovou je informace, že HbA1c se stává 
novým ukazatelem diagnózy diabetu. Důvodem je 
jeho standardizace a mezilaboratorní srovnatelnost, 
vysoká stabilita vzorku po odběru, nepatrné ovlivnění 
věkem a pohlavím a velmi příznivá hodnota intraindi-
viduální biologické variability ve srovnání s glukózou 
(1,9 % u HbA1c proti 5,7 % u glukózy). Rozhodovací 
limity byly publikovány zatím následovně:
Nediabetici <42,5 mmol/mol
Diabetes >47,5 mmol/mol
Zvýšené risiko 42,5-47,5 mmol/mol

Albumin v moči
Společné stanovisko IFCC a NKDEP lze shrnout do 
níže uvedených bodů:
l důsledně rozeznávat albumin v moči (analyt) 

od klinického stavu (mikroalbuminurie) 
l preferovat vzorek první ranní moči
l neskladovat vzorky v zamrazeném stavu
l vzorky skladovat do doby analýzy v chladničce 

a před analýzou je vytemperovat k odstranění 
případných precipitátů

l vydávat výsledky vyšetření jako hodnotu ACR 
(U-albumin/U-kreatinin) nejlépe v jednotkách 
mg/mmol (případně v mg/g kreatininu) 

l nepoužívat výsledků, vyjádřených v hmotnostní 
koncentraci

Stanovisko IFCC/NKDEP zohlednilo 10 doporučení 
jiných společností (diabetologických a nefrologic-
kých). Velká většina se shoduje na vydávání výsledků 
jako ACR a použití vzorku první ranní moče. Sta-
novisko rovněž uvádí prozatímní hodnotu rozho-
dovacího limitu 30 mg/g kreatininu-3,4 mg/mmol 
kreatininu (30 mg/g kreatininu) a zmiňuje potřebu 
upřesnit tuto hodnotu s ohledem na věk a pohlaví. 
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Podrobnější informace o problémech stanovení 
a interpretace U-albuminu lze nalézt na webových 
stránkách NKDEP (www.nkdep.nih.gov) 
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