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Cieľ: 

Cieľom tejto prezentácie, ktorá sa koná 50 rokov po objavení „nezvyčajného“ hemoglobínu u chorých 

s diabetes mellitus a 30 rokov po vydaní našej monografie o glykovanom hemoglobíne, je podať 

celistvý obraz o stanovení tohto základného ukazovateľa glykemickej kompenzácie a interpretácie 

jeho hodnôt v každodennej praxi. V ostatnej dobe došlo k obrovskému technologickému pokroku v 

oblasti monitorovania glykemickej kompenzácie (presné a spoľahlivé glukomery, kontinuálne 

meranie glykémie a metóda „flash“) a podobné je to aj v oblasti nových liečebných možností chorých 

s diabetes mellitus. Dosiahnutie veľmi dobrej kompenzácie však nie je možné bez informácie 

poskytovanej presnou, správnou a validovanou metódou stanovenia HbA1c. 

 

Súbor a metodika: 

 

Metódy na meranie HbA1c je možné rozdeliť na priame (separácia HPLC, kapilárna elektroforéza a 

boronátová afinitná chromatografia) a na nepriame (imunochemické metódy). Sem patrí aj najnovšia 

enzýmová metóda založená na schopnosti fruktozylovaných dipeptidov získaných proteolýzou z 

HbA1c tvoriť peroxid vodíka a na meraní koncentrácie peroxidu pomocou peroxidázy a chromogénu. 

Dosiahnutie úplnej nadväznosti na presne definovaný primárny analyt (terminálny hexapeptid beta 

reťazca hemoglobínu A s viazanou glukózou) v roku 2004 bolo míľnikom v analytike glykovaného 

hemoglobínu a zároveň v oblasti vyjadrenia výsledkov v milimóloch stanovenej látky na móly 

hemoglobínu. Určitým paradoxom ostáva, že látkové množstvo je možné merať len nepriamymi 

metódami – separačné metódy delia hemoglobín na jednotlivé frakcie s určitým percentuálnym 

podielom. Tento problém však nie je podstatný. Z hľadiska praxe sú všetky metódy rovnocenné, ak sú 

výrobcom naviazané na primárny analyt a v laboratóriu sa dodržujú základné pravidlá správnej 

laboratórnej praxe (kalibrácia, interná a externá kontrola kvality).  

Otázka spoľahlivosti metód typu POCT a najnovšie aj domácich prístrojov na stanovenie HbA1c je 

zložitá a bude predmetom ďalšej práce. Ďalším problémom, ktorý v budúcnosti budú diabetológovia 

a biochemici riešiť aj v Európe, je využitie HbA1c v diagnostike diabetes mellitus 

 



 

 
 

Výsledky: 

 

Napriek technologickému pokroku má meranie HbA1c svoje úskalia, ktoré vyplývajú z toho, že 

stanovený analyt nie je jednoduchá molekula (ako napríklad glukóza alebo močovina), ale malá 

zmenená zložka veľkej molekuly. Z rušivých faktorov je potrebné vedieť predovšetkým o dvoch, ktoré 

sa vyskytujú aj u nás. 

Anémie so zmeneným prežívaním červených krviniek. Teória „retrospektívnej integrácie“ hodnôt 

glykémií do formy HbA1c je založená na tom, že červené krvinky človeka žijú 120 dní a rozptyl ich 

doby života má minimálny rozptyl. V diabetologickej praxi pravdepodobne nie je možné stanoviť, či 

anemický diabetik má alebo nemá skrátenú dobu života červených krviniek. Ako praktické 

odporúčanie platí, že ľubovoľnou metódou meraný HbA1c neposkytuje hodnoverný obraz dlhodobej 

kompenzácie pri hodnotách celkového hemoglobínu nižších ako 100 g∙L-1. 

Prítomnosť fetálneho alebo abnormálnych hemoglobínov v krvi. Fetálny hemoglobín nemá beta 

reťazec, a preto nie je možná ani väzba glukózy na toto miesto. Abnormálne hemoglobíny, a to aj u 

heterozygotov, môžu, ale nemusia mať základné väzobné miesto pre glukózu. Homozygoti sú naviac 

spravidla postihnutí hemolytickými anémiami. Preto pri každom podozrení na prítomnosť 

abnormálneho hemoglobínu u vyšetreného je potrebné robiť priamu separačnú metódu, ktorá 

poskytuje kvantitatívnu informáciu o jednotlivých frakciách hemoglobínov. Z hľadiska posúdenia 

kompenzácie ani separačné metódy neposkytujú úplnú informáciu, pretože abnormálne 

hemoglobíny neviažu glukózu ako normálny ľudský hemoglobín A. Vo všeobecnosti pri neistote o 

výpovednej hodnote merania inými ako separačnými metódami je potrebné postupovať podľa 

odporúčania Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie prijatého aj výborom Slovenskej 

diabetologickej spoločnosti v roku 2017. 

 

Záver (aj v anglickom jazyku): 

 

Miesto HbA1c v systéme komplexného posudzovania glykemickej kompenzácie u chorých s diabetes 

mellitus. Hodnoty glykovaného hemoglobínu neodrážajú krátkodobé hyperglykemické epizódy a 

hypoglykémie. Podľa nášho názoru v ére rutinného používania kontinuálneho monitorovania ucelené 

hodnotenie kompenzácie je možné pomocou troch ukazovateľov:  

1. „time in range“, t.j. podielu hodnôt v euglykemickej oblasti z celkového sledovaného obdobia. (Ako 

náhradný ukazovateľ môžu byť využité hodnoty domáceho monitorovania.) 

2. frekvencia a závažnosť hypoglykémií (podľa kontinuálneho alebo domáceho monitorovania); 

3. hodnoty HbA1c stanovených spoľahlivou metódou v pravidelných intervaloch. 

Uvedené tri ukazovatele je možné chápať aj ako novú formu známej „Joslinovej trojky“. Ak sú všetky 

tri kone monitorovania kompenzácie stanovené a hodnotené ako jeden celok, sú dané predpoklady 

účinnej a správnej liečby každého chorého s diabetes mellitus. 

A comprehensive treatise concerning the current situation in the analytics, possible interferences 

and sources of error of HbA1c assays as well as a recommendation for the best practice of the 

complex assessment of the glycaemic compensation in patients with diabetes mellitus 
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