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Kvalita měření  
koncentrace glukózy 
v krvi glukometry 
Velký problém laboratorní 
medicíny, intenzivní péče 
a diabetologie 

B. Friedecký

Glukóza a doporučení POCT NACB
Stanovení glukózy v krvi v režimu POCT je 
podrobně popsáno v doporučení NACB z roku 
2007 (1). O glukóze v krvi se v tomto dokumentu 
pojednává zvlášť jako o nástroji samosledování dia-
betiků a zvlášť jako o nástroji sledování pacientů na 
jednotkách intenzivní péče a při aplikaci inzulinové 
terapie. U samosledování diabetiků glukometry je 
zdůrazněna nemožnost prokázat jeho nesporný 
pozitivní nebo naopak negativní klinický dopad na 
pacienty. Nicméně i tak stanovisko ADA (American 
Diabeses Association) samosledování přes nedo-
statek evidence o jeho prospěšnosti a přes vysoké 
finanční náklady doporučuje a v případě diabetu 
typu I vyžaduje jeho provádění minimálně třikrát 
denně. Ve zmíněném dokumentu se opakovaně 
zdůrazňuje potřeba použití kvalitních glukometrů, 
aniž by však byla poskytnuta informace o tom, jak 
se takové glukometry dají identifikovat. Z takového 
zdůrazňování implicitně plyne to, co patrně všichni 
známe, že dostatečná a nesporná kvalita glukometrů 
je velký problém. V právě uveřejněné verzi Doporu-
čení NACB 2010 o diagnostice a sledování diabetu, 
určené k diskuzi (www.aacc.org/lmpg) se rovněž 
doporučuje použití glukometrů k samosledování 
jako u stanoviska ADA. U diabetiků I. typu 3 a ví-
cekrát denně. U diabetu II. typu se nadále význam 
samosledování považuje za neznámý a nejasný. 
Měření glukózy u pacientů v kritickém stavu 
vyžaduje velmi krátký TAT, který je nad obvyklé 
možnosti centrálních laboratoří, a proto nasazení 
POCT je nutné. Autoři doporučení NACB POCT 
mají však v takových případech na mysli používání 
automatických analyzátorů POCT typů ABR (Nova 
CCX, Radiometer, Roche Omni, Siemens Bayer Ra-
pidlab, IL Gem). Tyto přístroje poskytují poměrně 
přesné výsledky bez dramatických systematických 
diferencí, takže nevznikají následné závažné klinické 
problémy. Jinak je tomu, pokud se k intenzivnímu 
sledování koncentrací glukózy u pacientů v nemoc-
nicích, zejména spojenému s inzulinovou intervencí 
použije glukometrů (tight glucose control-TGC) Pak 
se projeví slabiny glukometrů v plném rozsahu. 

Požadavky na kvalitu výsledků 
měření glukometry 
Jediným oficiálním a jednoznačně daným kriteriem 
kvality glukometrů jsou údaje normy ISO 15197. 
Podle ní lze akceptovat u minimálně 95 % výsledků 
chybu měření < ± 20 %, definovanou jako odchylku 
od referenční hodnoty (2). Referenční hodnotou 
se míní výsledek, dosažený rutinní metodou v pří-
slušné centrální laboratoři. Další požadavky na 
kvalitu jsou formulované ADA (American Diabetes 
Association), ovšem ve velmi zmatené podobě. 
V roce 1985 to bylo 10 %, o několik let později byla 
hodnota tolerované chyby zvýšena na 15 % a v roce 
1996 se naopak objevil požadavek, aby chyba od 
referenční hodnoty nepřekročila při použití gluko-
metrů v intenzivní péči 5 %. Takové hodnoty nebylo 
samozřejmě nikdy a nikým dosaženo. 
Za speciální pozornost stojí, že norma ISO 15197 
vyžaduje požadovanou velikost chyby pouze u 95 % 
pacientů a 5 % jich ponechává mimo pozornost. 
Krouwer si dal práci a vyčíslil, že při počtu 7,2 mi-
lionů glukometrů v USA a za předpokladu, že na 
každém z nich se získá denně jeden výsledek, zůstává 
bez kontroly 131 milionů výsledků (3). Nezbývá nám 
než doufat, že v případě nouze se ocitneme mezi 
95 % vyvolenými. 

Rozpory ve výsledcích studií 
sledování glukózy v krvi 
glukometry (tight glucose control-
TGC) kriticky nemocných
Různé studie zaznamenaly jako výsledek různé 
optimální cílové hodnoty glukózy u sledovaných 
pacientů. Studie belgických autorů z Leuven pova-
žuje za cíl inzulinové léčby hodnotu glukózy 4,4-6,1 
mmol/l, americká studie NICE-SUGAR zazname-
nala nejnižší mortalitu při hodnotách kolem 8 (pod 
10) mmol/l. Diskuze několika expertů z USA a Ev-
ropy, publikovaná na stranách Clinical Chemistry 
vyústila do závěru, že pokud jsou k účelům TGC 
použity glukometry, není požadavek akceptovatelné 
chyby 20 % dostatečný a musí být snížen. Dalším 
závěrem diskuze bylo vyjádření potřeby značné-
ho zlepšení kvality produkovaných glukometrů, 
a s tím související aktivizace činnosti FDA-Food 
and Drug Administration (4). Riziko TGC při po-
užití nekvalitních glukometrů spočívá v tom, že ve 
snaze snížit hladinu glukózy na optimum pomocí 
dávek inzulinu, stanovených právě podle výsledků, 
získaných glukometry, může snadno dojít k velmi 
riskantním hypoglykemiím. V již stručně zmíněné 
studii NICE-SUGAR byla zvýšená mortalita ve 
skupině s intenzivní inzulinovou intervencí (glukó-
za 4,5-6 mmol/l) vůči skupině s konvenční léčbou 
(glukóza pod 10 mmol/l) vysvětlována autory právě 
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takovým způsobem (5). V konvenční skupině bylo 
zaznamenáno jen 0,5 % hypoglykemií, ve skupině 
s intenzivní léčbou 6,8 %. Ve studii NICE-SUGAR 
bylo použito víc druhů glukometrů, což může být 
pravděpodobně velmi negativní faktor pro výsledky 
léčby, prezentované v této studii. 

Jaká je žádoucí kvalita glukometrů? 
Zcela čerstvě publikovaná práce Karona a spol. (6) se 
pokusila odhadnout přijatelnou velikost chyby glu-
kometru (odchylky od referenční hodnoty) a přes-
nosti měření, při jejichž hodnotách by nehrozilo 
riziko poškození pacientů hypoglykemií. Autoři vy-
hodnotili přes 28 000 výsledků měření glukometrů, 
dosažených na jednotkách intenzivní péče jednoho 
zdravotnického zařízení (Mayo Clinic). Kritická ma-
ximální „bezpečná“hodnota chyby byla podle autorů 
15 % a kritická hodnota „bezpečné“ přesnosti CV% 
= 8,0. Při vyšších hodnotách vzniká riziko chybného 
dávkování inzulinu. Je nutné podotknout, že celý 
odhad byl založen na výsledcích, získaných jediným 
typem glukometru. Šlo o typ Roche Accutrend. 
Používání různých typů glukometrů na stejném 
pracovišti by vedlo k pronikavému zhoršení kvality 
péče. Statisticky vzato došlo by k dramatickému 
zhoršení přesnosti (reprodukovatelnosti) měření. 
Karon a spol. odhadli ve své studii, že při hodnotě 
reprodukovatelnosti CV% = 20, která by mohla být 
při použití různých typů glukometru reálná, bylo by 
nezbytné počítat s 4,2 % chybných dávek inzulinu 
s následnými hypoglykemickými stavy (viz také 
výsledky studie NICE. SUGAR). 
V březnu 2010 uspořádala organizace FDA, odpo-
vědná za kvalitu diagnostik a přístrojů, nabízených 
na trhu, odborné setkání s tématem změny poža-
davku na kvalitu glukometrů. Tam bylo uzavřeno, 
že hlavní příčinu vysokého rizika péče o pacienty při 
sledování glykemií a při inzulinové terapii je nutno 
hledat v kvalitě glukometrů a že je nezbytné zpřísnit 
požadavek na jejich kvalitu. Namísto kontrolního 
limitu 20 % byla navržena jeho hodnota 15 % (7). 
Výrobci jsou s tímto krokem srozuměni, avšak po-
ukazují na jeho obtížnost, danou zejména problémy 
v metrologické sféře (zejména absence referenčních 
materiálů). Při troše zlomyslnosti by bylo možné 
podotknout, že takový argument není už řadu let 
žádnou novinkou. Nelze zapomínat, že jedna ze 
závažných příčin problémů používání glukometrů 
je však v rukou a oblasti působnosti klinických la-
boratoří a nelze hledat příčiny problémů výhradně 
u výrobců. Jde o špatnou úroveň výcviku nelabora-
torního personálu, nedostatečnou úroveň odborné 
supervize a konečně o silně zanedbanou oblast exter-
ního hodnocení kvality glukometrů. To jsou oblasti 
odpovědnosti klinických laboratoří a vedení oboru. 

Čerstvě vydané doporučení NACB o diagnostice 
a sledování diabetu 2010 (www.aacc.org/LMPG) 
již požaduje sníženou maximální chybu měření na 
glukometrech ±15  % nebo 0,8 mmol/l pro koncen-
trace pod 5,6 mmol/l. 

Současný stav kvality glukometrů
Kolektiv německých autorů (8) vyhodnotil před vel-
mi krátkou dobou 27 glukometrů a stanovil hodnoty 
jejich chyb jako hodnoty odchylek od fotometrické 
hexokinázové metody, považované pro tento účel za 
referenční. U každého glukometru bylo provedeno 
a vyhodnoceno 200 měření v celém koncentračním 
rozsahu. Závěry nejsou nijak optimistické:
l 40 % glukometrů nevyhovovalo ani požadavku 

podle ISO 15197 20 %, považovanému za ne-
vhodně měkký

l jen 6 glukometrů by bylo schopno vyhovět 
navrhovanému zpřísněnému požadavku 15 %

Mezi závěry této práce je uvedeno explicitně tvrze-
ní, které by bylo vhodné učinit součástí obecného 
vědomí. CE značka nepředstavuje žádnou garanci 
požadované analytické kvality. 

Pár myšlenek na závěr
Vývoj problému sledování glykemie u kriticky 
nemocných a inzulinem léčených pacientů pomocí 
glukometrů dospěl k potřebě zlepšit kvalitu a zpřís-
nit požadavky. Jsou ovšem názory, že by se glukome-
trů nemělo k těmto účelům používat vůbec, a že by 
jejich použití mělo být omezeno na samosledování 
diabetiků. Clearance FDA pro glukometry byla 
skutečně původně udělována jen pro samosledování 
pacientů. K sledování kriticky nemocných je rozhod-
ně vhodnější používání malých analyzátorů POCT, 
sloužících současně také k sledování parametrů aci-
dobazické rovnováhy. V záloze pro budoucnost jsou 
glukometry, měřící glukózu v intersticiální tekutině 
ve spojení s inzulinovými pumpami. V každém pří-
padě minimum, které by mělo být ve zdravotnickém 
zařízení dodržované, sestává ze dvou bodů, jejichž 
realizace by měla být samozřejmá:
l účinná odborná a edukační supervize klinické 

laboratoře
l činnost multidisciplinární komise pro POCT, 

která by zajistila používání totožných glukomet-
rů v celém zařízení a eliminovala tak dodatečné 
systematické diference mezi jejich různými 
typy

Nebylo by šťastné nechávat se unášet vizemi EBM 
a nověji personalizované medicíny, aniž by byly sou-
časně odstraněny chyby a rizika zdánlivě banálních 
vyšetření jednoduchých analytů, která mají potenci 
poškodit obrovská množství pacientů. 
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