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Liší se kreatinin v pa-
cientských vzorcích 
od kreatininu v EHK? 

R. Bullawa

Úvod: Co nepřehlédnout 
při posuzování kvality 
stanovení kreatininu
Na kvalitu metody kreatinin (princip Jaffé nebo en-
zymaticky) se můžeme dívat z perspektivy reálných 
pacientských vzorků a/nebo kontrol všeobecně (in-
terních, externích), popř. referenčních materiálů. Pa-
cientské sérum je nativní. Kontroly, pokud to nejsou 
pacientská séra, mají také svou kvalitu.  Odvíjí se od 
míry podobnosti s nativním lidským vzorkem. Tech-
nologie zpracování a přidaná aditiva v procesu výroby 
určují jejich kvalitu  - tj. vhodnost pro kontrolní účely. 
U rutinních metod v laboratoři je někdy rozhodujíci 
matrice. Např. lyofilizované  materiály stejného dru-
hu (i výrobce) na různých koncentračních úrovních 
nemusí vykazovat stejnou míru komutability/podob-
nosti s lidským vzorkem téže úrovně.

Platí to i v případě stanovení kreatininu, kdy lyofi-
lizovaná matrice použita u referenčního materiálu 
NIST SRM 909b byla na základě nových poznatků 
z klinických studií (publikace z let 2000 – 2006) 
nahrazena nativní lidskou (zmražené sérum). 
Kromě přídavku kreatininu do vyšší hladiny, bez 
aditiv a konzervantů s cílem zabezpečit maximální 
komutabilitu, a tím přenositelnost referenčních hod-
not (ID-LC/MS) na rutinní metody pro stanovení 
kreatininu (Jaffé, enzymatická metoda).  V roce 
2007 byl uveden do praxe nový referenční materiál 
NIST SRM 967.   

kreatinin: nová éra
Národní edukační program pro ledvinové choroby 
v USA (NDKEP) ve spolupráci s IFCC a EC4 ini-
cioval program standardizace kreatininu za účelem 
pomoci výrobcům IVD a klinickým laboratořím 
snížit mezilaboratorní variabilitu kalibrací tohoto 
analytu, a tím také umožnit přesnější odhad glome-
rulární filtrace (eGFR). Klíčovým nástrojem se stal 
nový referenční materiál NIST SRM 967.
Máme dvě rutinní metody (Jaffé, enzymatickou). 
Máme ale různé výrobce těchto metod, kteří mají 
různý přístup ke standardizaci kreatininu. V případě 
Jaffé metody to můžou být různé kompenzace. Např. 
matematické (známé jako číselné odečty od výsled-
ků), kalibrační nebo blankové. Může se ale jednat 
i o metodu Jaffé s přímým měřením bez jakýchkoliv 
úprav/kompenzací. 
Dále máme lyofilizované kontroly, ve kterých na-
lezneme hodnoty/atesty pro metody Jaffé a enzy-
maticky s nebo bez návaznosti na NIST SRM 967. 
Uváděné atesty pro kreatinin Jaffé/Enzym se od sebe 
můžou lišit až o cca 39 %. V materiálech pro externí 
hodnocení kvality (EHK)  nově nalezneme i  hodno-
ty RMV. Jsou stanoveny referenční metodou, kterou 
neovlivňuje jejich lyofilizovaná matrice. Hodnota je 
stanovena vždy s nejvyšší mírou exaktnosti. Ale ma-
teriál nemusí vykazovat komutabilitu stejně vysoké 
úrovně pro rutinní metody (Jaffé/Enzymaticky), jak 
tomu bylo i v případě lyofilizovaného certifikované-
ho referenčního materiálu NIST SRM 909b.
A taky máme v laboratořích pacientské vzorky. 

Co dělat?  
Lyofilizovat pacientské vzorky, nebo brát ohled na 
různost v kvalitě/komutabilitě kontrol? Pro ilustraci 
tohoto stavu přikládám přehled měření kreatininu 
metodou Jaffé (bez výše uváděných úprav) a enzyma-
ticky v rozmezí hodnot 91 – 933 µmol/l na pacientech 
a kontrolách EHK SEKK,  INSTAND.   

Tab. 1

Pac. vzorky  
(91 – 933 µmol/l)

Co je směro-
datné?  
! ?  "

Kontrolní materiál  
na odp. konc. hladině  

(120 – 708 µmol/l)
Č.  
vzorku

Metoda CREAJAFFÉ 
(ID-LC/MS, NIST 

967a) µmol/l

Metoda CREAENZ 
(NIST 967a)  

µmol/l

Diference  
na pacientech  

(%)

BIAS EQA 
SEKK  

Jaffé/Enz

BIAS EQA 
INSTAND 
Jaffé/Enz

39. 91 88 3,4
?!5. 94 96 -2,1

33. 107 109 -1,8 AKS B1/11
37,6*/-5,1 %37. 118 118 0,0 INST61

5,4/-2,1 %15. 119 121 -1,7
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Pac. vzorky  
(91 – 933 µmol/l)

Co je směro-
datné?  
! ?  "

Kontrolní materiál  
na odp. konc. hladině  

(120 – 708 µmol/l)
Č.  
vzorku

Metoda CREAJAFFÉ 
(ID-LC/MS, NIST 

967a) µmol/l

Metoda CREAENZ 
(NIST 967a)  

µmol/l

Diference  
na pacientech  

(%)

BIAS EQA 
SEKK  

Jaffé/Enz

BIAS EQA 
INSTAND 
Jaffé/Enz

28. 127 129 -1,6
27. 133 136 -2,2
30. 134 137 -2,2 AKS A4/09

19,0*/0,1 %34. 158 165 -4,2
23. 164 168 -2,3 AKS A2/10

17,2*/-1,1 %18. 199 196 1,5
17. 226 221 2,3 AKS A4/10

17,7*/-0,6 %36. 243 228 6,5 INST52
13,7/5,5 %31. 281 267 5,2 AKS B2/10

5,7 /3,2 %29. 338 324 4,3 INST51
11,4/3,3 %25. 546 539 1,3 AKS B4/10

-0,8 /3,3 %24. 610 591 3,2 INST62
7,1/8,7 %20. 858 836 2,6

22. 904 882 2,5
21. 933 943 -1,1

* Hodnota mimo toleranční limit SEKK (15%)
AKS1/11 vzorek B
CREAJaffé nalezeno: Vzorek B = 161 µmol/L /bias 37.6 % (!!!) " ale na pac. séru bias: -2 %  
CREAENZ nalezeno:  Vzorek B = 111 µmol/L

Tab. 2 Analýza kontrolních materiálů SEKK, INSTAND

 AKS2/10 
vz A

AKS2/10 
vz B

AKS4/10 
vz A

AKS4/10 
vz B

AKS1/11 
vz A

AKS1/11 
vz B

INST61 INST62

Atest 
RMV

169,8 447,5 268,5 487,0 343,7 117,0 119,5 708,0

µmol/l µmol/l µmol/l µmol/l µmol/l µmol/l µmol/l µmol/l
KrJaffe 200 462 313 479 383 161 125 778
 196 476 316 487 376 162 124 733
 201 482 318 484 376 160 130 763
MEAN 199 473 316 483 378 161 126 758
BIAS 17,2 % 5,7 % 17,7 % -0,8 % 10,0 % 37,6 % 5,4 % 7,1 %
KrEnz 170 462 264 496 346 109 118 762
 166 461 268 504 349 112 118 759
 167 464 268 510 348 113 116 788
MEAN 168 462 267 503 348 111 117 770
BIAS -1,1 % 3,2 % -0,6 % 3,3 % 1,3 % -5,1 % -2,1 % 8,7 %
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INSTAND: toleranční limit < 20 %, cílová hodnota stanovena ref. metodou ID-LC/MS
Metody Jaffé i Enzymatická  "  100% úspěšnost od r. 2009
SEKK: toleranční limit < 15 %, atest RMV (zdroj: opis z protokolu Referenzinstitut für Bioanalytik DGKL 
Bonn, Německo)   
V EHK SEKK se mezimetodické rozdíly metod Jaffé /Enzymaticky projevují i nad 130 µmol/l (viz cyklus 
SEKK AKS4/10, vzorek A, diference cca 18 % na hladině 269 µmol/l). 

ehk sekk vs dGkl
Porovnáním RMV hodnot z certifikátu pro analyty 
odpovídá Vzorek B zařazený v  SEKK AKS01/11 
(leden 2011) kontrolnímu vzorku B z  cyklu DGKL 
KS7/10, Proben B (září 2010)

V případě kreatininu je cílová hodnota stejná; 
RMV= 117 µmol/l.
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k zamyšlení:
l Limit pro úspěšnost metody kreatinin je v ČR 

stanoven na ±15 %. V cyklu DGKL a také IN-
STAND je limit standardně ±20 %. 

l Kontrolní materiál, který prošel v září 2010 
cyklem v Německu (DGKL), z důvodu vyšší 
diskrepance metod Jaffé/Enzymaticky byl vy-
hodnocen s upraveným tolerančním limitem 
(rozšířen horní limit z 20 % na 39 %). Úspěšnost 
laboratoří byla 98.3 %. U nás stejný materiál se 
stejnou cílovou RMV hodnotou je vyhodnocen 
s limitem 15 %. Úspěšnost laboratoří je 65 %. Je 
to v souladu s výsledky měření na pacientských 
vzorcích?

l Není neprávem zpochybňována kvalitní práce 
v laboratořích?

l Proč by měla být metoda Jaffé u nás zatracována, 
když 80 % německých laboratoří (cca 500 ze 700) 
používá k diagnostice metodu Jaffé?

l Metody Jaffé a enzymatická se na pacientských 
vzorcích jeví jako ekvivalentní. Výjma nákladů 
na stanovení. Stejný obraz vyplývá i z němec-
kých mezilaboratorních kontrolních cyklů. 

l Proč pohřbívat metodu, která je z ekonomické 
stránky pro laboratoře výhodnější než metoda 
enzymatická? 

l Zdá se, že v současnosti je trendem v rámci 
zdravotnictví hledat spíš taková řešení, která 
jsou sofistikovaná a nákladná. Co je levnější 
a jednoduché, jako by ani řešením nebylo.

Pozn.: Prezentovaná data Jaffé/Enzymaticky byla 
naměřena dg. soupravami BLW Diagnostics.


