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Opakujúce sa chyby pri realizácii oGTT testu v gravidite –

nutná edukácia zdravotníckeho personálu ako aj pacientov.

Cukrovka a orálny glukózovo tolerančný test v skratke.

Abstract: We constantly confronted with persistent mistakes in the laboratory (patient preparation, sampling, keeping time between individual time offsets, etc.). It should be borne in mind that these incongruous

factors actually affect the real numerical result. Blood is alive material and constantly changing due to enzymatic processes (if we do not stop them appropriately), then the physician works with a numerical value that

should reflect the current state.

If the examination is to be meaningful and reflect the current state of the patient, all conditions of the pre-analytical, analytical and post-analytical phase of the examination must be respected. Therefore, it is

necessary to constantly educate not only the medical personnel (physician, nurse, laboratory diagnostic, laboratory technician) but also the patient to be performed. Diabetes in pregnancy requires increased health

care whether diabetes I or II. type, or other specific type of diabetes. Gestational diabetes complicates approximately 3-4% , in HAPO – Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcomes about 18% of all pregnancies,

and its incidence is likely to increase with increasing age and increasing mother weight. Unrecognized and untreated pregnancy diabetes may have an adverse effect on the fetus and the healt of the mother. Gestational

diabetes subsides after birth. However, it represents a 30% to 50% risk of developing type 2 diabetes during the next woman's life. On a positive result, the gynecologist sends the patient to the diabetological clinic for

further diagnostic treatment, treatment, and follow-up. Early and effective treatment of pregnancy diabetes improves the prognosis of both the child and the mother. In the first part, we present the mistakes we

encounter when conducting the oGTT test by medical personnel and patients. In the second part we present the material that should help in the removal of deficiencies in the realization of the oGTT test.

Cukrovka v gravidite si vyžaduje zvýšenú zdravotnú starostlivosť či už sa jedná o diabetes I, alebo II. typu, prípadne o iný špecifický typ cukrovky resp. o tehotenskú cukrovku (gestačný diabetes mellitus -GDM). V tomto
prípade sa jedná o poruchu glukózovej tolerancie rôzneho stupňa, ktorá vznikla alebo bola diagnostikovaná prvý raz počas gravidity typicky na prelome 2. a 3 trimestra gravidity (medzi 24. – 28. týždňom gravidity). V tomto období
klesá produkcia placentárneho choriogonadotropínu (hCG) zvyšujúceho citlivosť na inzulín na začiatku gravidity a naopak stúpajú hladiny materských a placentárnych hormónov a látok, ktoré citlivosť na inzulín znižujú
(progesterón, estrogén, humánny placentárny laktogén (hPL), prolaktín, kortizol, TNF-alfa, leptín a rezistín. Pri nedostatočnej kompenzácii predstavuje GDM zvýšené riziko pre matku i dieťa.

Ktoré stavy predstavujú vysoké riziko vzniku GDM? Indikácie na vykonanie oGTT:

- nadváha alebo obezita, 1. Glykémia (nalačno alebo aktuálna) nestačí na potvrdenie
- vek nad 35 rokov, alebo vylúčenie diagnózy DM, diagnostika poruchy glukózovej tolerancie – IGT,
- nedostatok pohybu, 2. Súčasť niektorých testov na vyšetrenie inzulínovej rezistencie,
- hypertenzia, 3. Vylúčenie poruchy metabolizmu glukózy pri glykozúrii,
- výskyt GDM v predchádzajúcej gravidite, 4. Diferenciálna diagnostika hypoglykémií,
- prítomnosť cukru v moči, 5. Skríning GDM u tehotných medzi 24. – 28. týždňom gravidity,
- spontánne potraty, pôrod mŕtveho plodu, prípadne na začiatku tehotnosti u žien s prítomnými rizikovými faktormi DM,
- výskyt diabetes mellitus (DM) v rodine, rekvalifikácia GDM po skončení gravidity
- anamnéza preeklampsie
- dieťa s pôrodnou hmotnosťou nad 4000g (makrozómia plodu) alebo s vrodenou vývojovou chybou
pri predchádzajúcom tehotenstve, - syndróm polycystických ovárií.

V rámci diagnostikovania GDM je dôležité vyšetriť u všetkých tehotných záťažový test s glukózou (tzv. orálny glukózo-tolerančný test). Pri pozitívnom výsledku testu gynekológ odošle
pacientku do diabetologickej ambulancie na ďalšie diagnostické doriešenie, liečbu a sledovanie. Včasná a účinná liečba GDM diétou a podľa potreby inzulínom významným spôsobom zlepšuje
prognózu dieťaťa aj matky. Pokiaľ je GDM nedostatočne kontrolovaný, hrozí novorodencom tzv. diabetická fetopatia, spojená s komlikáciami (napr. funkčná nezrelosť orgánov, poruchy
srdcového rytmu a pod.), v neskoršom vývoji rôzne neuropsychické poruchy, v dospelosti zvýšené riziko obezity, diabetu, kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení. V dlhodobom
horizonte u 40% žien s anamnézou GDM po 15-20 rokoch vzniká DM 2.typu. Dojčenie znižuje riziko vzniku DM 2.typu u matky aj u dieťaťa.

Orálny glukózovo tolerančný test (oGTT) sa používa na potvrdenie diagnózy GDM plazmatická koncentrácia glukózy vo venóznej krvi nalačno. Predstavuje záťažový test, ktorým sa
sleduje odpoveď pacienta na podanie štandardného roztoku glukózy (75g glukózy rozpustenej v 300ml vody). Najmenej tri dni pred testom pacient konzumuje bežnú stravu s dostatočným
obsahom sacharidov (najmenej 150g/deň), fyzická záťaž nie je obmedzená. Po 10-16 hodinovom hladovaní vypije dospelý počas troch až piatich minút glukózový roztok (max 10min). Odber
krvi na stanovenie glykémie sa vykonáva tesne pred vypitím roztoku a v 120. minúte po jeho vypití.

Algoritmus pre laboratórny skríning DM u dospelých a gestačného diabetu (GDM): Originálny recept z lekárne na prípravu glukózového sirupu na oGTT:

1. O DM svedčí hladina glukózy ≥ 11,1 mmol/L v ktoromkoľvek čase počas dňa, používaný na OKBH NSM v rokoch 2009-2016
2. s výnimkou tesne po jedle a s prítomnosťou klinických symptómov ako polyúria, polydipsia, (poďakovanie patrí p. Ing. Janke Netriovej):
strata na hmotnosti. Glucosum anhydricum 75g

2. Glykémia na lačno > 7,0 mmol/L po minimálne 8-hodinovom hladovaní, alebo < 5,6 mmol/L, Acidum citricum 1,5g

resp. 5,6 - 6,9 mmol/L podľa ADA (Americkej diabetologickej asociácie z roku 2003)– ďalšie Methylparabenum 0,14g

vyšetrenie je oGTT Prophylparabenum 0,06g

3. Pri nejednoznačnom náleze hyperglykémie je odporúčané oGTT zopakovať v iný deň Aqua purificata ad 250g

(druhý nezávislý odber).
4. Hodnoty glykovaného hemoglobínu ≥ 6,5 % podľa DCCT alebo ≥ 48 mmol/mol IFCC. Navážiť, vodu dať variť, pozor nech sa neodparí, pridať parabény a
5. Po 2 hodinách po podaní glukózy v rámci oGTT medzi 7,8 – 11,0 mmol/L, hovoríme rozpustiť za miešania parabény. Po ochladnutí pridať glukózu a
o porušenej tolerancii glukózy (IGT). Za hraničné poruchy glukózovej homeostázy sa považujú citrónovu kyselinu. Doplniť vodou (máme 250g roztoku).
hodnoty glykémií: nalačno medzi 5,6 – 6,9 mmol/L - hovoríme o zvýšenej glykémii nalačno Stabilita 1 mesiac, uchovávať v chladničke.
(IFG- impaired fasting glucose). Konzumovať pri normálnej izbovej teplote.
6. Pre gestačný DM – glykémia nalačno ≥ 5,1 - 6,9 mmol/L, ≤ 5,1mmol/L alebo ≥7,0 mmol/L,

alebo HbA1C ≥ 48mmol/mol. Pri nejednoznačnom náleze hyperglykémie je odporúčané oGTT

zopakovať v iný deň (druhý nezávislý odber). 1 hodinu po záťaži ≥ 10,0 mmol/L a/alebo 2 hodiny

po záťaži glukózy (v plazme) v rámci oGTT ≥ 8,5 mmol/L (pozn. v inej literatúre ≥ 7.8mmol/L).

7. ≥ 11,1 mmol/L hovoríme o Diabetes mellitus. K vysloveniu diagnózy musí byť prekročenie
rozhodovacieho limitu potvrdené opakovane.

Predanalytická časť – Správny odber krvi a minimalizácia glykolýzy vo vzorkách v dobe medzi odberom a meraním koncentrácie glukózy sú úplne základné požiadavky, ktoré ovplyvňujú
kvalitu diagnostiky diabetu. Minimalizáciu (inhibíciu) glykolýzy môžeme dosiahnuť: uložením odobratých vzoriek do ľadovej drte, použitím antiglykolytického prípravku, oddelením plazmy od
krvných elementov do 30 minút od odberu, transport krvi čím skôr do laboratória, pokiaľ nie je možné zaistiť oddelenie plazmy od elementov do 30 minút, potom sa vzorka venóznej krvi vždy
odoberá do odberových nádobiek s obsahom inhibítora glykolýzy. Najvhodnejšiou alternatívou je odber do nádobiek obsahujúcich okrem fluoridu sodného (nutná koncentrácia minimálne 2,5 mg
fluoridu sodného na 1ml krvi) a EDTA i citrát sodný (k dosiahnutiu pH 5.7) s laboratórnym vyšetrením do 24h od odberu.

Vo všeobecnosti sa v rámci šetrenia pacientky ustúpilo od odberu v 1. hodine a robí sa odber nalačno a v 2. hodine. Fakultatívne možno vyšetriť glykémiu aj po 1 hodine záťaže,

pričom hodnotu glukózy 8.8mmol/L možno považovať za hraničnú. Dôležité je, že skríningový test meraním glukózy v plazme 1 hodinu po orálnej záťaži 50g glukózy sa už

nevykonáva.

Z laboratórnych testov u pacientov s DM, GDM sa sledujú parametre: glykémia, oGTT, glykozúria; ketolátky, albumín a celkové bielkoviny v moči; inzulín, C-peptid, glykovaný
hemoglobín, doplnené o kreatinín, pečeňové testy, skríning tyreopatie, biochemické vyšetrenie moču.

Faktory ovplyvňujúce glukózovú toleranciu pred testom: čas príjmu posledného jedla, operácie gastrointestinálneho traktu, malabsorpcia, lieky s antiinzulínovým efektom (kortikosteroidy,
estrogény, indometacín, orálne kontraceptíva, lítium, fenytoín, furosemid, thiazidy, tyroxíny atď), fajčenie, vek, hmotnosť, stres, choroby (viróza..)
Faktory ovplyvňujúce glukózovú toleranciu počas testu: poloha, nauzea, kofeín, fajčenie, aktivita, množstvo prijatej glukózy.

Neustále sa však stretávame s predanalytickými chybami, zlou prípravou pacientov, chýbajúcim odberom glukózy nalačno, preto je dôležitá edukácia i v tomto smere a

potrebné poukázať na možné odstránenie chýb. Ak vyšetrenie má mať zmysel, musia byť dodržané hmotnosť podanej glukózy, objem nápoja aj čas odberov. Je veľmi dôležitá i

edukácia pacientov, upresniť odbery, príprava pacientky a jej sledovanie počas priebehu testu. V neposlednom rade je dôležitá spolupráca medzi pacientkou, gynekológom a

diabetológom a individuálne pravidelné ambulantné kontroly u diabetológa cca po 2-4 týždňoch; gynekologické cca po 3 týždňoch spojené s USG vyšetrením vývoja plodu.

Po ukončení šestonedelia do 3-6 mesiacov od pôrodu sa oGTT test opakuje na vylúčenie iného typu diabetu než bol GDM.

Chyby, ktoré možu ovplyvniť výsledky oGTT:

• odber sa urobí nie z venóznej ale z kapilárnej krvi
• hodnotenie výsledkov nie pre GDM ale ostatné typy DM
• pije ju dlhšie a to už nastáva metabolizácia
• nie je dodržaný štandardizovaný čas
• pacientka neostáva v čakárni v pokoji
• pacientke predpíše lekár nižšie dávkovanie glukózy
(50g-toto dávkovanie sa používalo v minulosti, v súčasnosti je
štandardizovaných 75g Diabetologickou spoločnosťou r.
2012), ktoré si má sama pripraviť doma a po užití prísť na
odber v 2h

• neodobratie glykémie po 1 hodine
• pacientka nemusí glukózu dostatočne rozpustiť a tak dostane menšiu

dávku alebo ju rozpustí vo väčšom množstve
• pacientka sa po užití roztoku nesleduje (priestorové časové problémy

ambulancii)
• ambulancia nevykoná vyšetrenie nalačno a bez toho výsledku robí

priamo odber len v 1h, alebo len v 2h
• zvracanie pacientky po užití roztoku, napriek tomu odber je

realizovaný (v tomto prípade sa má urobiť náhradný test po
skonzumovaní štandardných raňajok s obsahom aspoň 50g
sacharidov)


