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W skrócie

W niniejszym artykule omówiono testy wykorzystywane do badań przesiewowych
i diagnostycznych w cukrzycy typu 2. Dokonano w nim przeglądu dowodów na poparcie
różnych strategii przesiewowych i opisano testy wykorzystywane w różnych strategiach
diagnostycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń American Diabetes
Association z 1997 r. dotyczących rozpoznania cukrzycy typu 2 oraz standardów
postępowania w cukrzycy z roku 2009. Omówiono też najnowsze sprawozdanie
International Expert Committee poświęcone roli badania wartości HbA1C w rozpoznaniu
tej choroby.

C

hoć cukrzyca typu 2 występuje powszechnie, a testy przesiewowe
i diagnostyczne są ogólnie dostępne, ta choroba pozostaje nie do końca rozpoznana.1 U około 25% chorych na nowo
rozpoznaną cukrzycę występują już
powikłania mikronaczyniowe, co wskazuje, że do zachorowania doszło 4-7 lat
przed zdiagnozowaniem.2,3
Uważa się, że u tych chorych wcześniejsze rozpoznanie choroby i intensywne leczenie hiperglikemii mogą prowadzić
do zmniejszenia ryzyka powikłań mikronaczyniowych i sercowo-naczyniowych.4-6 Zakres hiperglikemii nie wyznacza jednak
wyraźnego progu, po przekroczeniu którego dochodzi do powikłań i należy wdrożyć
leczenie. W chwili pojawienia się pierwszych zaburzeń w stężeniu glukozy (potwierdzonych na podstawie zaleceń
dotyczących prawidłowych stężeń glukozy), zaburzenia na poziomie komórkowym
są już wyraźnie zaznaczone, a powikłania
mogą występować nawet u osób z teoretycznie prawidłowymi stężeniami glukozy.7-10 Mimo to dla przypadków, w których stężenia glukozy tak naprawdę są prawidłowe, dowody przemawiające za
agresywnym wdrożeniem leczenia obniżającego stężenie glukozy we krwi nie są
jednoznaczne.
Z tego powodu w zaleceniach wydawanych przez różne organizacje występuje
rozbieżność dotycząca prowadzenia badań
przesiewowych. American Diabetes Association (ADA) zaleca badania przesiewowe
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wszystkich pacjentów >45 r. ż., u których
występują czynniki ryzyka, natomiast takie
organizacje, jak U.S. Preventative Services
Task Force zalecają bardziej ograniczone,
celowane prowadzenie badań przesiewowych.11,12 Ponadto występują różnice
w opiniach na temat tego, które z testów
diagnostycznych stanowią złoty standard.
Celem niniejszego przeglądu jest omówienie dostępnych testów pod kątem cukrzycy typu 2, przedstawienie dowodów
na poparcie różnych strategii przesiewowych oraz omówienie testów stosowanych
w różnych strategiach diagnostycznych.

Przegląd dostępnych testów
Testów dostępnych do wykorzystania
w badaniach przesiewowych pod kątem
cukrzycy jest wiele, począwszy od kwestionariuszy opartych na wywiadzie i cechach
antropometrycznych, a skończywszy na testach szacujących ryzyko opartych na proteomice.12-15 Choć niektóre z tych testów
mogą być przydatne, obecnie preferowane ograniczają się do dwóch grup: testów
opartych na stężeniu glukozy we krwi
i oceniających glikację białek. Testy polegające na oznaczaniu stężenia glukozy
obejmują glikemię na czczo (fasting plasma glucose, FPG), glikemię przygodną
(random plasma glucose, RPG) oraz doustny test obciążenia glukozą (oral glucose tolerance test, OGTT). Najlepszym
testem oceniającym glikację białek jest
ocena wartości HbA1C.

Wydane w 1997 r. zalecenia ADA dotyczące rozpoznania cukrzycy skupiają się
na FPG, podczas gdy Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) koncentruje się
na OGTT. Praktykujący lekarze często sięgają jednak po inne dodatkowe metody
diagnostyczne, takie jak oznaczanie stężenia glukozy w moczu, RPG i HbA1C.
W jednej z ankiet, którą objęto lekarzy
pierwszego kontaktu, 89% uczestników
zgłosiło stosowanie FPG do badań przesiewowych w niektórych przypadkach, 58%
stosowało RPG, a 42% HbA1C. W celu potwierdzenia rozpoznania cukrzycy 80% lekarzy stosowało oznaczenia HbA1C, 64%
korzystało z FPG. Tylko 7% lekarzy potwierdziło regularne korzystanie z OGTT
do rozpoznania upośledzonej tolerancji
glukozy (impaired glucose tolerance,
IGT).16 Badanie przeprowadzone przez
Ealovega i wsp.17 wykazało, że 95%
badań przesiewowych stanowiły RPG,
3% FPG, 2% HbA1C i <1% OGTT.
Oprócz identyﬁkacji właściwego testu
diagnostycznego kolejnym czynnikiem,
który należy wziąć pod uwagę, jest określenie progu, którego przekroczenie oznacza występowanie cukrzycy. W niektórych
badaniach oceniano punkty progowe odpowiadające stężeniom przekraczającym
normę o dwa odchylenia standardowe.
W innych wykorzystano punkty odpowiadające naturalnej granicy między stanem
prawidłowym a hiperglikemią w populacjach z dużą częstością występowania cukrzycy. Teoretycznym ideałem klinicznym
jest jednak określenie punktu, powyżej
którego wdrożenie leczenia typowego dla
chorych na cukrzycę istotnie obniży prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań
cukrzycowych.
Badania poświęcone rozpoznaniu
cukrzycy na podstawie powikłań skupiały
się przede wszystkim na powikłaniach
mikronaczyniowych, ponieważ są one
swoiste dla cukrzycy i łatwe do oceny. Dysponujemy coraz większą liczbą danych dotyczących powikłań makronaczyniowych.
www.podyplomie.pl/diabetologiapodyplomie

Tabela 1. Standardy ADA opieki medycznej w cukrzycy: czynniki ryzyka stanowiące wskazania do badań przesiewowych
w kierunku cukrzycy
Osoby dorosłe (nieciężarne)

Ciężarne

Dzieci/młodzież

•
•
•
•

• Wiek ≥25 lat
• BMI przed ciążą ≥25kg/m2
• Należy do grupy etnicznej
zwiększonego ryzyka*
• Potwierdzona cukrzyca u krewnego
pierwszego stopnia
• Zaburzenia tolerancji glukozy
w wywiadzie
• Problemy z ciążą w wywiadzie

• W wywiadzie rodzinnym cukrzyca typu 2
u krewnych I lub II stopnia
• Grupa etniczna zwiększonego ryzyka*
• Objawy insulinooporności lub cechy
związane z insulinoopornością
(rogowacenie ciemne, nadciśnienie,
dyslipidemia lub zespół policystycznych
jajników)
• Matka chora na cukrzycę lub cukrzyca
ciążowa

•
•
•
•
•
•

Nieaktywne ﬁzycznie
Cukrzyca u krewnego pierwszego stopnia
Należy do grupy etnicznej zwiększonego ryzyka*
Matka dziecka z masą urodzeniową
>000 g lub rozpoznaną cukrzycą ciążową
Nadciśnienie >10/90 mm Hg
Cholesterol HDL <5 mg/dl i/lub
stężenie triglicerydów >250 mg/dl
Zespół policystycznych jajników
We wcześniejszych badaniach
stwierdzono IFG lub IGT
Inne zespoły chorobowe związane
z insulinoopornością (rogowacenie ciemne)
Choroba naczyniowa w wywiadzie

*Afroamerykanie, Latynosi, Indianie amerykańscy, Azjaci lub mieszkańcy wysp Pacyﬁku

Tabela 2. Kryteria diagnostyczne ADA w rozpoznawaniu stanu przedcukrzycowego i cukrzycy
Test

IFG

IGT

Cukrzyca

Cukrzyca ciążowa*

FPG

100-125 mg/dl

Nie określono

≥126 mg/dl

≥95 mg/dl

RPG

Nie określono

Nie określono

≥200 mg/dl

Nie określono

75 g OGTT glukoza
we krwi po dwóch h

Nie określono

10-199 mg/dl

≥200 mg/dl

Nie określono

100 g OGTT

Nie określono

Nie określono

Nie określono

po 1 h: ≥180 mg/dl,
po 2 h: ≥155 mg/dl,
po  h: ≥150 mg/dl

HbA1C

Nie określono**

Nie określono**

≥6,5%

Nie określono

*Muszą wystąpić zaburzenia co najmniej dwóch parametrów związanych z glukozą.
**Duże ryzyko, nieswoiste względem IGT lub IFG, deﬁniowane jako HbA1C ≥6 i <6,5%

Przeprowadzono też badania pod kątem
wartości progowych dla poszczególnych
testów i ryzyka zgonu. Takie wartości progowe omawiamy poniżej.

Bieżące zalecenia dotyczące
badań przesiewowych
i diagnostycznych
W stanowisku Standards of Medical Care
in Diabetes wydanym w 2009 r. ADA zaleca
wykonywanie badań przesiewowych
za pomocą FPG w celu wykrycia cukrzycy
lub stanu przedcukrzycowego u dorosłych
(z wyjątkiem kobiet w ciąży) >45 r.ż. lub
<45 r.ż. u osób z BMI ≥25 kg/m2, u których występują dodatkowe czynniki ryzyka
cukrzycy (tab. 1). Testy należy powtarzać
w odstępach 3-letnich.11
Testami zalecanymi do prowadzenia badań przesiewowych są te, które się wykorzystuje do rozpoznania, zatem dodatni
wynik testu przesiewowego jest równoznaczny z rozpoznaniem stanu przedcukrzycowego lub cukrzycy. W tabeli 2
www.podyplomie.pl/diabetologiapodyplomie

przedstawiono obecne kryteria przesiewowe i diagnostyczne ADA. Określenie stan
przedcukrzycowy stosuje się wobec osób
z grupy zwiększonego ryzyka zachorowania na cukrzycę. Jest rozpoznawany wtedy,
gdy występuje jeden z następujących parametrów: 1) FPG w zakresie 100-125 mg/dl,
określane także jako nieprawidłowa
glikemia na czczo (impaired fasting glucose, IFG) lub 2) test obciążenia 75 g glukozy ze stężeniami we krwi 2 h po jej
podaniu w zakresie 140-199 mg/dl, co stanowi też rozpoznanie IGT. Aby u chorego
rozpoznać cukrzycę, musi być spełniony
jeden z następujących warunków: 1) występują objawy cukrzycy (wielomocz, nadmierne pragnienie i niewyjaśniony spadek
masy ciała) ORAZ RPG ≥ 200 mg/dl, 2)
FPG ≥126 mg/dl lub 3) stężenie glukozy
≥200 mg/dl po 2 h po obciążeniu 75 g glukozy.18
W lipcu 2009 r. International Expert
Committee zalecił stosowanie dodatkowego kryterium diagnostycznego w postaci
wartości HbA1C ≥6,5% dla cukrzycy. Ten

komitet zaleca też stopniowe wycofywanie
się ze stosowania określenia przedcukrzycowy, wymieniając jednocześnie wartości
HbA1C ≥6,0 i <6,5% jako wskazujące
na osoby z grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia cukrzycy w przyszłości. Określenie zwiększone ryzyko należy stosować
z zastrzeżeniem, że leczenie zapobiegawcze można wdrożyć nawet u chorych
z niższymi wartościami HbA1C, jeśli występują u nich inne czynniki ryzyka.19
Właściwości wszystkich dostępnych testów przedstawiono w tabeli 3.

Testy oznaczające stężenie
glukozy we krwi
Testy oznaczające stężenie glukozy we
krwi są narzędziami z wyboru, ponieważ
służą oznaczeniu patofizjologicznego objawu cukrzycy (np. w postaci ilości nadmiaru glukozy we krwi). Ponadto te testy
są tanie i względnie łatwe do wykonania
w trakcie rutynowej wizyty u lekarza. Poniżej prezentujemy przegląd testów FPG,
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Tabela 3. Charakterystyka testów diagnostycznych wykorzystywanych u dorosłych, z wyjątkiem ciężarnych
Test

Za

Przeciw

Zalecany

Wykorzystanie do badań
przesiewowych

Stężenie glukozy Nie wymaga pobrania krwi,
w moczu
szybki, tani

Nie pozwala na oznaczenie
stężenia glukozy
przekraczającego próg
nerkowy
Nie w pełni ilościowy

Niezalecany

Niezalecany

FPG

Pojedyncze oznaczenie
stężenia glukozy w osoczu,
silnie koreluje
z występowaniem
powikłań, tani

Badany musi być na czczo,
możliwe błędy przy procesie
przygotowania próbki,
pomiar w określonym
momencie może zależeć
od krótkotrwałych zmian
w stylu życia

Rozpoznanie cukrzycy przy
FPG ≥126 mg/dl,
rozpoznanie stanu
przedcukrzycowego przy
FPG 100-126 mg/dl

Nieformalnie zalecany jako
kolejne badanie przy FPG
≥100 mg/dl

RPG

Pojedyncze oznaczenie
stężenia glukozy, element
rutynowych testów
laboratoryjnych, tani

Możliwość błędu przy procesie
przygotowania próbek,
punktowy pomiar może zależeć
od wielu czynników (czas od
spożycia posiłku, krótkotrwałe
zmiany w stylu życia i in.)

Rozpoznanie cukrzycy przy
RPG ≥200 mg/dl oraz objawy
wielomoczu, nadmierne
pragnienie, niezamierzony
spadek masy ciała

Nieformalnie zalecany jako
kolejne badanie przy RPG
≥10 mg/dl

OGTT

Najczulszy test dla IGT

Niepraktyczny w warunkach
szpitalnych, słabsza
powtarzalność wyników
w porównaniu z pozostałymi
testami diagnostycznymi

Rozpoznanie IGT przy stężeniu Z kryteriami
glukozy w osoczu 2 h po jej diagnostycznymi
podaniu ≥200 mg/dl

Niestandaryzowany

Niezalecany do badań
diagnostycznych

Potwierdza występowanie
hiperglikemii w połączeniu
z wynikami oznaczeń
laboratoryjnych stężenia
glukozy lub HbA1C

HbA1C ≥6,5% równoznaczne
z rozpoznaniem cukrzycy,
należy potwierdzić
powtórnym oznaczeniem
HbA1C

W grupach zwiększonego
ryzyka HbA1C ≥6% i <6,5%.
Osoby z wartością HbA1C <6%
i innymi czynnikami ryzyka
także powinny zostać
zakwaliﬁkowane do działań
zapobiegawczych

Oznaczanie
Szybki, nie wymaga
glukozy we krwi klasycznego pobrania
włośniczkowej
krwi

HbA1C

Złoty standard określania
kontroli stężeń glukozy,
łatwy, nie wymaga, aby
pacjent był na czczo,
dostępne testy
przyłóżkowe

RPG i OGTT oraz wskazań do ich zastosowania.

Test FPG
Oznaczanie stężenia glukozy na czczo jest
prostym testem polegającym na pomiarze
stężenia glukozy w osoczu wykonywanym
po upływie co najmniej 8 h od ostatniego
posiłku (na ogół rano). Stanowi atrakcyjną
opcję badań przesiewowych i diagnostyki
ze względu na prostotę wykonania, niskie
koszty i względny brak ryzyka związanego
z jego wykonaniem. ADA rekomenduje
go jako test z wyboru zarówno w diagnostyce stanu przedcukrzycowego, jak i cukrzycy. W bezpośrednim porównaniu
FPG wykazuje lepszą powtarzalność wyników niż oznaczanie stężenia glukozy
w osoczu 2 h po jej podaniu, ze współ6
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Możliwość wystąpienia
błędów niezwiązanych
z glikemią
Nieczuły w IGT

czynnikami rozbieżności między oznaczeniami wykonanymi u tego samego chorego wynoszącymi 6,4-11,4% dla FPG
w porównaniu ze współczynnikami wynoszącymi 14,3-16,7% dla oznaczeń stężenia
glukozy w osoczu 2 h po jej podaniu.20
Praktyczne wady testu FPG to wymóg,
aby pacjenci pozostawali na czczo, co nie zawsze jest przestrzegane, oraz fakt, że wykonanie testów może wymagać dodatkowych
wizyt pacjentów z godzin popołudniowych.
Ponadto pobrana próbka musi być wykorzystana do oznaczeń natychmiast (<2 h
od pobrania), w przeciwnym wypadku wyniki będą zaniżone.21 Wreszcie, choć powtarzalność oznaczeń u poszczególnych
osób jest raczej dobra, wynik FPG należy
potwierdzić podczas kolejnej wizyty lub
za pomocą innego testu, aby uniknąć fałszywych wyników.14

W 2003 r. komitety ekspertów obniżyły
próg FPG decydujący o rozpoznaniu cukrzycy ze 140 do 126 mg/dl, co wiązano
z obawami, że poprzedni poziom nie był
wystarczająco czuły dla rozpoznania cukrzycy objawiającej się hiperglikemią poposiłkową. W tym samym czasie stężenie
FPG wymagane do rozpoznania IFG obniżono do obecnie uznawanej wartości 100-125 mg/dl.22
Mimo nowych obniżonych progów
dla rozpoznania cukrzycy FPG nadal ma
jedynie umiarkowaną czułość. Badanie
koreańskie23 wykazało, że stężenie FPG
≥126 mg/dl wykryto jedynie u 55,7% chorych na cukrzycę rozpoznaną na podstawie OGTT ze 100% swoistością. Ustalenie
wartości granicznej FPG >110 mg/dl poprawiało czułość do 85,2%, jednocześnie
jednak spadła swoistość testu do 88,5%
www.podyplomie.pl/diabetologiapodyplomie

spondował ze średnim ilorazem szans
równym 1,34 dla wystąpienia retinopatii.
Ten związek nie był jednak w pełni liniowy.
Gdy wynik FPG wynosił ≥108 mg/dl, przypadki retinopatii występowały bardzo
rzadko. Częstość występowania stopniowo
rosła wraz ze wzrostem FPG do 130 mg/dl,
a następnie przy FPG ≥135 mg/dl rosła
gwałtownie.25
Czułość obecnych progów FPG
w określaniu ryzyka powikłań pozostaje
kontrowersyjna. Badanie przeprowadzone z wykorzystaniem danych z Baltimore
Longitudinal Study of Aging (BLSA) wykazało, że przy stężeniach FPG >110 mg/dl
rosło ryzyko zgonu. Ryzyko względne
zgonu w grupie ze stężeniami FPG
126-139 mg/dl wynosiło 2,02. Autorzy
dokonali systematycznego przeglądu
danych z innych badań dotyczących
związku między FPG a śmiertelnością
i wykazali, że zakres stężeń FPG wynoszący 110-125 mg/dl stanowi strefę
umiarkowanego ryzyka zgonu. Ryzyko
względne oszacowane na podstawie danych BLSA wyniosło 1,41. Dane niejednoznacznie wskazują na wzrost ryzyka
zgonu w grupie ze stężeniami FPG
100-110 mg/dl, z ryzykiem względnym
oszacowanym w tym badaniu na 1,03.26

(pole pod krzywą [area under the curve,
AUC]: 0,944). Badacze proponują, aby takie stężenie FPG uznać za wartość progową dla rozpoznania cukrzycy. Badanie,
którym objęto młodych Afroamerykanów
ze stanem przedcukrzycowym określonym
na podstawie starych kryteriów ADA, wykazało brak odpowiedniej czułości FPG
w diagnostyce upośledzonej tolerancji glukozy w porównaniu z OGTT. FPG równe 110 mg/dl
pozwala na wykrycie jedynie 27,4% przypadków, podczas gdy pełny OGTT
wykrywa 87,1%. Nowy pułap FPG nie okazał się wiele lepszy, umożliwił identyﬁkację
jedynie 28,9% przypadków upośledzonej
tolerancji glukozy.24
FPG koreluje silnie z powikłaniami cukrzycy, zwłaszcza retinopatią. Badanie
Atherosclerosis Risk in Communities oceniało chorych, u których nie rozpoznano
cukrzycy, podzielonych na kwartyle oparte na FPG. Najwyższy kwartyl FPG, ze stężeniami >113 mg/dl wykazał istotnie
wyższe wskaźniki przypadków retinopatii
w porównaniu z osobami w kwartylu
FPG ≤113 mg/dl.10 W badaniu przeprowadzonym na wyspie Mauritius, obejmującym populacje o różnym pochodzeniu
etnicznym, wzrost FPG o 18 mg/dl kore-

Dysponujemy rzetelnymi dowodami
wskazującymi, że przy obowiązujących
dziś progach dla rozpoznania cukrzycy
FPG jest wiarygodnym czynnikiem predykcyjnym powikłań tej choroby. Badania,
w których oceniano FPG, potwierdziły
wiele informacji na temat patologii cukrzycy. Klinicyści powinni być jednak świadomi, że dane dotyczące uznanego progu dla
stanu przedcukrzycowego i jego związku
z powikłaniami nie są jednoznaczne. Ponadto badania oceniające skuteczność terapii prowadzących do obniżenia stężeń
glukozy oraz zalecenia ADA dotyczące postępowania w cukrzycy skupiają się
na oznaczaniu HbA1C, a nie FPG, jako parametrze oznaczanym w celu określenia
stopnia wyrównania glikemii. Dlatego rozpoznając cukrzycę lub stan przedcukrzycowy na podstawie FPG, warto także
określić wyjściowe wartości HbA1C, co ułatwi podejmowanie dalszych decyzji dotyczących leczenia.

Test RPG
Korzyści wynikające ze stosowania testu
RPG (glikemia przygodna) polegają
na tym, że można go wykonać w trakcie
wizyty w gabinecie lekarskim. Ten test nie
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wymaga, aby chory był na czczo i często
jest on już włączony w panel badań, których wykonanie zlecane jest z innych
wskazań. Jego wadą, podobnie jak w przypadku FPG, jest to, że próbka musi być
szybko przygotowana oraz że może być
konieczna kolejna wizyta, aby wykonać
test potwierdzający.
Powszechnie uznawanym progiem
RPG jest wartość ≥200 mg/dl. Razem
z objawami w postaci wielomoczu,
nadmiernego pragnienia oraz niewyjaśnionego spadku masy ciała stanowi
wskazanie do wykonania kolejnego
testu w celu potwierdzenia rozpoznania.
RPG wynoszące 140-199 mg/dl wskazuje
na stan przedcukrzycowy.18 W porównaniu z rozpoznaniem na podstawie OGTT
RPG ≥200 mg/dl nie jest testem czułym,
ale ma swoistość sięgającą 100%,27 co
w przypadku występowania objawów
z małym prawdopodobieństwem będzie
prowadzić do rozpoznania fałszywie dodatniego.
Mimo względnie ustalonego progu
diagnostycznego nie jest jasne, jak należy interpretować stężenia RPG, które odnotowuje się w rutynowych panelach
metabolicznych. W jednym dużym badaniu porównującym RPG i OGTT jako narzędzia do badań przesiewowych
wskazano na wartość progową RPG wynoszącą 125 mg/dl jako użyteczny,
z punktu widzenia kosztów i skuteczności, „wskaźnik podejrzenia występowania
cukrzycy/stanu przedcukrzycowego”. Takie RPG charakteryzowało się 93% swoistością i 41% czułością. W przypadku
stanu przedcukrzycowego swoistość nadal
była wysoka i wynosiła 94%, jednak czułość spadała do 23%.28 Niedawno grupa
ekspertów zaleciła stosowanie podobnej
wartości progowej RPG ≥130 mg/dl jako
wartości związanej z lepszym zrównoważeniem czułości (63%) i swoistości (87%),
przy rozpoznaniu potwierdzonym za pomocą OGTT.27
Przydatność RPG zakłóca fakt, że brakuje danych wiążących go bezpośrednio
z częstością występowania powikłań
swoistych dla cukrzycy. Z tego względu
prawdopodobnie najlepszym sposobem
wykorzystania RPG jest stosowanie go
jako szybkiego, wykonywanego w dowolnym momencie testu o wysokiej swoistości u chorych z objawami.

OGTT
Doustny test obciążenia glukozą po raz
pierwszy zastosowano w 1922 r. Od ponad 80 lat stanowi on jeden z diagnostycznych testów z wyboru.29 Obecnie ze
względu na jego długą historię OGTT
8
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uznawany jest za złoty standard w diagnostyce cukrzycy. Jest zalecany przez WHO
jako narzędzie diagnostyczne i wymieniony jako opcja w zaleceniach ADA. Jego zastosowanie w warunkach klinicznych
pozostaje jednak kontrowersyjne. Stanowi
jedyną metodę formalnego rozpoznania
IGT, fundamentalnego patoﬁzjologicznego
zaburzenia w cukrzycy typu 2 (czyli niezdolności do odpowiedzi na uwalnianą insulinę). W przypadku rozpoznania
cukrzycy OGTT pozwala na identyﬁkację
o 2% więcej chorych niż FPG.14 OGTT ma
słabą powtarzalność w porównaniu z innymi opartymi na glukozie testami czy oceną
HbA1C.20,30 OGTT ma również oczywiste
wady praktyczne, do których należy wymóg pozostawania na czczo przez 8 h
przed wykonaniem testu, poświęcenie
większej ilości czasu przez personel medyczny, długość trwania samego testu oraz
konieczność dodatkowej wizyty w gabinecie lekarskim.
Ryzyko wystąpienia powikłań mikronaczyniowych w cukrzycy postawiło wymóg
określenia progu dla stężenia glukozy we
krwi 2 h po obciążeniu. W badaniu, którym objęto Indian Pima, Rushforth i wsp.29
oceniali związek między FPG, stężeniem
glukozy w osoczu 2 h po jej podaniu a występowaniem retinopatii i nefropatii cukrzycowej. Wykazano, że optymalne
stężenie dla rozpoznania cukrzycy, bazujące na czułości i swoistości, wynosiło
136 mg/dl dla FPG i 250 mg/dl dla glukozy
w osoczu 2 h po jej podaniu. Kolejne badanie9 wykazało, że przy obecnej wartości
progowej stężenia glukozy w osoczu 2 h
po jej podaniu równej 200 mg/dl czułość
wynosiła 87,5%, a swoistość 75,8% dla występowania retinopatii cukrzycowej.
Wreszcie w badaniu Diabetes Epidemiology: Collaborative Analysis of Diagnostic
Criteria in Europe,31 przeprowadzonym
przez europejską grupę specjalistów
z dziedziny epidemiologii cukrzycy, dokonano przeglądu wyników 13 prospektywnych badań kohort europejskich
pod kątem ryzyka zgonu w zależności
od różnych kategorii związanych z metabolizmem glukozy. Wykazano, że IGT,
w sytuacji niewystępowania IFG (deﬁniowane jako stężenie glukozy w osoczu 2 h po obciążeniu wynoszące
140-199 mg/dl), przy FPG <110 mg/dl,
wiązało się ze zwiększonym ryzykiem zgonu. Iloraz zagrożeń wyniósł 1,8 dla mężczyzn i 2,6 dla kobiet.
Dodatkowe ryzyko wynikające z poposiłkowej hiperglikemii wykazuje, że IGT
jest parametrem istotnym klinicznie. Czy
OGTT stanowi wiarygodną metodę diagnostyczną pozostaje kontrowersyjne.
Ponadto ten test jest niewygodny do prze-

prowadzenia i wielu lekarzy nie zleca go
regularnie.

Urządzenia do oznaczania
glukozy we krwi
włośniczkowej
Oznaczanie glukozy we krwi
włośniczkowej jest popularną metodą
oceny stężenia glukozy w czasie wizyty
w gabinecie lekarskim. Jest też zalecaną
metodą samodzielnego monitorowania
stężenia glukozy przez chorych. Ze
względu jednak na niską precyzję i duże różnice między poszczególnymi typami podręcznych glukometrów ich
zastosowanie w badaniach przesiewowych i diagnostycznych jest ograniczone.14 Każda nieprawidłowość w stężeniu
glukozy wykryta za pomocą glukometru
powinna być potwierdzona testami laboratoryjnymi.

Oznaczanie wartości HbA1C

Po raz pierwszy testy oceniające wartość
HbA1C wprowadzono jako narzędzie oceny
stopnia kontroli stężenia glukozy we krwi
w 1976 r.32 Dziś ten test urósł do miana
standaryzowanego pomiaru, powszechnie
stosowanego zarówno jako narzędzie badawcze, jak i kliniczne. Jego główną praktyczną zaletą jest to, że pomiaru można
dokonać zarówno wtedy, gdy chory jest
na czczo, jak i po spożyciu posiłku. Wartość HbA1C reprezentuje średnią kontrolę
stężenia glukozy w czasie obejmującym
kilka miesięcy w przeciwieństwie do pojedynczego momentu.
Chociaż od lat 90. XX wieku ten test
jest powszechnie uznawany za złoty standard w ocenie leczenia chorych i rokowania, dopiero w czerwcu 2009 r. został
zalecony przez ADA jako test pierwszego
rzutu dla badań przesiewowych i diagnostycznych. Mniej więcej w tym samym czasie International Expert Committee wydał
formalne zalecenia uznające wartość
HbA1C ≥6,5% za odpowiadającą rozpoznaniu cukrzycy.19 Czas dzielący uznanie tego
testu za skuteczne narzędzie do monitorowania od zastosowania go jako narzędzia
diagnostycznego w dużej części wynikał
z obaw związanych z brakiem standaryzacji tej metody oznaczeń. Problem rozwiązano, powołując w 1996 r. National
Glycohemoglobin Standarization Program.33 Dodatkowe obawy wiązały się
z błędami wynikającymi z występowania
czynników niezwiązanych z glikemią. Takie
czynniki występują jednak rzadko i wykonanie w takich przypadkach testów oznaczających glukozę może potwierdzić
rozpoznanie cukrzycy.27
www.podyplomie.pl/diabetologiapodyplomie

Czułość i swoistość testów HbA1C oceniano w licznych badaniach, bazując
na FPG, stężeniu glukozy w osoczu 2 h
po jej podaniu oraz występowaniu i częstości powikłań. Dwie duże analizy wykorzystujące próbę Third National Health
and Nutrition Examination Survey
(NHANES III) dokonały charakterystyki
oznaczeń HbA1C w odniesieniu do FPG.
W pierwszej analizie wykryto, że 61% chorych z FPG w zakresie 110-125 mg/dl
miało prawidłowe wartości HbA1C (tzn.
w zakresie prawidłowym opartym na wynikach testów przeprowadzonych w ramach
indywidualnych badań). Podobnie było
w przypadku 18,6% chorych, u których
FPG wyniosło 126-139 mg/dl. Nieliczne
przypadki nieprawidłowej wartości HbA1C
stwierdzono w grupie FPG <110 mg/dl.34
W drugiej analizie wartości HbA1C oceniano na podstawie odchyleń standardowych
od średniej prawidłowej (5,13%), a rozpoznanie cukrzycy oparto na FPG ≥126 mg/dl.
Na poziomie jednego odchylenia standardowego (SD) powyżej wartości średniej
(HbA1C 5,6%) czułość i swoistość testu
w wykrywaniu cukrzycy wyniosły odpowiednio 83,4 i 84,4%. Na poziomie dwóch
SD powyżej wartości średniej (HbA1C 6,1%)
czułość i swoistość wyniosły odpowiednio 63,2 i 97,4%. Na poziomie trzech
(HbA1C 6,5%) i czterech SD powyżej wartości średniej (HbA1C 7,0%) swoistość osiągnęła niemal 100%, ale czułość spadła
odpowiednio do 42,8 i 28,3%. Czułość testu w wykrywaniu IFG była niska (13,4%).35
Buell i wsp.36 przeprowadzili podobną
analizę, wykorzystując populację objętą
badaniem NHANES w latach 1999-2004.
U tych osób wartość HbA1C wynosząca 5,8% wiązała się z najwyższą czułością
(86%) i swoistością (92%) w rozpoznawaniu cukrzycy opartym na FPG 126 mg/dl.
Bennett i wsp.37 przeprowadzili systematyczny przegląd dziewięciu badań, w których oznaczano zarówno FPG, jak
i wartość HbA1C. Przy wartości progowej
HbA1C 6,1% czułość wyniosła 78-81%,
a swoistość 79-84% w rozpoznawaniu
cukrzycy przy FPG 126 mg/dl.37
Aby ocenić użyteczność oznaczeń HbA1C
w identyﬁkacji przypadków IGT, której nie
można rozpoznać na podstawie FPG, badacze porównali HbA1C ze stężeniami glukozy w osoczu 2 h po jej podaniu. Early
Diabetes Intervention Program38 oceniał
stan przedcukrzycowy, opierając się
na FPG (100-125 mg/dl), a cukrzycę
na wartości stężenia glukozy w osoczu 2 h
po jej podaniu. U tych pacjentów potwierdzenie wartości HbA1C >6,1% zwiększało
czułość przesiewowego oznaczania FPG
z 45 do 61%. W grupie Indian Pima wartość HbA1C miała swoistość 91% i czuwww.podyplomie.pl/diabetologiapodyplomie

łość 85% w rozpoznaniu cukrzycy na podstawie OGTT i jedynie 30% czułość wobec
IGT.39 W badaniu koreańskim analiza krzywej ROC (receiver operating characteristic) wykazała, że optymalna wartość
progowa HbA1C wynosi 6,1%, z czułością 81,8 i swoistością 84,9% (AUC 0,923).
Jeśli u uczestników jednocześnie występowała wartość HbA1C >6,1% i FPG ≥110
mg/dl, czułość wyniosła 71,6, a swoistość 95,7%.24
W innych badaniach podjęto próbę
charakterystyki oznaczeń HbA1C, posługując się związkiem między wartością HbA1C
a występowaniem powikłań. W 1988 r.
Klein i wsp.40 opisali dodatnią zależność
między stopniem glikacji hemoglobiny
(GHb) i występowaniem oraz postępem retinopatii. McCance i wsp.9 wykazali, że wartość HbA1C 6,1% wiąże się z czułością
równą 81,3 i swoistością 76,8% w przewidywaniu retinopatii. Przy wartości HbA1C 7,0%
czułość wyniosła 78,1, a swoistość 84,7%.
Metaanaliza połączonych danych z 10 badań obserwacyjnych cukrzycy typu 2 wykazała łączne względne ryzyko choroby
układu sercowo-naczyniowego wynoszące 1,18 przy 1% wzroście HbA1C. W niedawnej pracy przeglądowej obejmującej
dane z NHANES III Saydah i wsp.41 wykazali, że wyższe wartości GHb zarówno u chorych na cukrzycę, jak i osób bez niej,
wiązały się ze zwiększonym ryzykiem zgonu z wszystkich przyczyn (zagrożenie
względne 2,59), choroby serca (3,38) i raka (2,64). W przypadku dorosłych chorych
na rozpoznaną cukrzycę (na podstawie
całkowitej GHb) wartości GHb ≥8% vs
<6%, towarzyszyło zagrożenie względne
równe 1,68 dla zgonu z wszystkich przyczyn i 2,48 dla zgonu z powodu choroby
serca.
Podobnie jak w przypadku testów
opartych na oznaczaniu stężenia glukozy,
nie ma wyraźnego progu wartości
HbA1C, którego przekroczenie oznacza
cukrzycę. International Expert Committee podjął decyzję o wskazaniu wartości
progowej dla rozpoznania cukrzycy, opatrując to zalecenie komentarzem, że
określenie takiego progu „zrównoważy
piętno i koszty błędnego rozpoznania
cukrzycy, przy jednoczesnej minimalizacji konsekwencji opóźnienia rozpoznania tej choroby u osoby z wartością
HbA1C <6,5%.”19

Oznaczanie wartości HbA1C
we krwi włośniczkowej
Oznaczanie wartości HbA1C we krwi
włośniczkowej, zwane także testem
przyłóżkowym HbA1C, staje się popularną
metodą monitorowania stężenia glukozy

w gabinecie lekarskim. W badaniu42 obejmującym 597 chorych (79% kobiet i 96%
Afroamerykanów) szybkie oznaczenie
HbA1C prowadziło do częstszej intensyﬁkacji leczenia cukrzycy przy wartości HbA1C
≥7%.42 W tym samym badaniu u 275 chorych, którzy odbyli dwie wizyty kontrolne,
wartość HbA1C zmalała istotnie w grupie
poddawanej szybkim testom (z 8,4 do 8,1%),
ale nie w grupie poddawanej rutynowym
badaniom (z 8,1 do 8,0%).
W badaniu dotyczącym korelacji między określoną szybką metodą HbA1C
(DCA 2000) a standaryzowaną wartością
laboratoryjną z Diabetes Control and
Complications Trial,43 oznaczane wartości
okazały się zbliżone, choć DCA 2000 wykazało wartości nieco wyższe. Obecnie dostępne są nowsze urządzenia i choć
konieczne są dalsze badania, które potwierdzą ich rzetelność w porównaniu
z testami standardowymi, szybkie testy
wydają się obiecującym narzędziem
do wygodnego monitorowania kontroli
stężenia glukozy.

Podsumowanie
Cukrzyca typu 2 jest często występującą
chorobą związaną z istotną chorobowością i śmiertelnością. W zapewnieniu właściwego leczenia kluczową rolę odgrywa
rozpoznanie. U chorych, u których występują wskazania do badań przesiewowych,
zaleca się przeprowadzanie testów w czasie wizyt w gabinecie lekarskim zarówno
mierzących stężenia glukozy, jak i wartości HbA1C.
Clinical Diabetes, Vol. 27, No. 4, 2009, p. 132.
Tests for Screening and Diagnosis of Type 2
Diabetes.
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