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Analytická kvalita 
stanovení sérové-
ho kreatininu (EFCC 
2011)
B. Friedecký, J. Kratochvíla

O velmi důležitém a stále nedokončeném problému 
standardizace sérového kreatininu pojednává pub-
likace  sdělení  pracovní  skupiny  EFCC  (Evropská 
federace klinické chemie a  laboratorní medicíny). 
Tiskem  vyjde  v  červnu  2011,  ale  její  elektronická 
verze  je  již  k dispozici.  Konstatuje  velmi  pomalý 
proces  standardizace stanovení kreatininu, zjevně 
brzděný  současnými  ekonomickými  problémy 
a navrhuje další postup. (Delanghe JR a spol Clin 
Chem Lab Med 2011 46/6). 

Problém velikosti systematické chyby
V oblasti  do  asi  130-150  µmol/l  je  opakovaně 
zjišťován  pozitivní  bias  Jaffého  metody  stanovení 
kreatininu v rozmezí 15 % až 25 %.
Při použití materiálu o referenční hodnotě 80 µmol/l 
byl bias pro 50 různých metod -5 až 27 µmol/l (Miller 
GW a spol. Arch Pathol Lab Med 2005) a tento bias 
byl určen s pomocí vzorku směsi pacientských sér. 
Stejně tak byly pomocí pacientských sér nedávno 
verifikovány testovací kity pro stanovení kreatininu 
globálních výrobců opět se stejným výsledkem, tedy 
s významně pozitivní hodnotou bias v oblasti do asi 
140 až 150 µmol/l (Delanghe JR a spol Clin Chem 
Lab Med 2008).
Průměrná kalibrační chyba pro hodnoty kreatininu 
do  104  µmol/l,  stanovená  vzorky  kontrolních  sér, 
byla u Jaffého reakce +16,5 % (Komenda P a spol. 
J  Ann  Nephrol  2008),  tedy  de  facto  stejná,  jako 
u  sér  pacientů.  Odpovídající  průměrná  hodnota 
eGFR,  stanovená  účastníky,  byla  0,84  ml/s/1,73 
m2.   Po korekci metody využívající Jaffého reakce 
na enzymatickou se hodnota eGFR  zvýšila na 1,44 
ml/s/1,73m2!
Problémy s nespecifičností Jaffého metody byly vždy, 
avšak  v dobách  manuálních  analýz  byly  částečně 
zastřené deproteinací vzorků. Po přechodu na přímá, 
automatizovaná měření se teprve projevily naplno 
a v celé své velikosti.
Bias  +  20  µmol/l  při  koncentracích  do  cca  150 
µmol/l sníží hodnotu eGFR pod rozhodovací limit 
u poloviny pacientů (Klee GG Clin Chim Lab Med 
2007). A tam patrně vznikají zbytečné náklady na 
zdravotní péči! Analytické příčiny (pozitivní bias) 
mají vždy velmi silné klinické konsekvence.

Enzymatické metody problém systematické chyby 
neznají, a proto jsou oprávněně preferovány, bez 
ohledu na mnohem vyšší cenu, ale se zásadním 
ohledem na životní zájmy pacienta.  Správná 
detekce ledvinové choroby je pro něj totiž nesmír-
ně  důležitá.  Vyšší  finanční  náklady  enzymatické 
metody  jsou  patrně  jen  zdánlivé  a  je  možné,  že 
náklady na nekvalitu a nespecifičnost Jaffého reakce 
jsou vyšší. 
Není  jediný náznak průkazu,  že by pozitivní bias 
při měření pacientů byl u pacientů významně jiný, 
než při měření kontrolních sér EHK. Veškeré závěry 
standardizace měření kreatininu a kalkulace hodnot 
eGFR  všemi  rovnicemi  (MDRD,  Lund-Malmö, 
CKP-EPI)  jsou  zamýšleny  pro  účely  diagnostiky 
a monitorování  renálních  funkci  pacientů.  Toto 
tvrzení platí  jak pro Jaffého metody, tak i pro en-
zymatické.  Zásadní problémy s pozitivním bias 
u normálních a mírně zvýšených hodnot sérového 
kreatininu byly zjištěny pomocí  pacientských sér 
bez úprav jejich matrice a bez aditiv.

Standardizace měření kreatininu
Je  založena na návaznosti hodnot pracovních ka-
librátorů  rutinních  metod  na  referenční  metodě 
ID-LC/MS  nebo  ID-GC/MS  a na  certifikovaném 
referenčním  materiálu  SRM-NIST  967.  Kalkulace 
eGFR  všemi  uváděnými  postupy  (MDRD,  Lund-
Malmö,  CKD-EPI)  tuto  návaznost  předpokládají. 
Kalkulace eGFR podle rovnice Cocckroft-Gault je 
považována za zastaralou.

Problém tolerančních limitů EHK
Vybrané hodnoty tolerančních limitů jsou v tabulce 
1. Ukazují, že toleranční limit SEKK je spíše mírný 
a je o 5% nižší, než klinické požadavky, formulované 
IFCC.
Tabulka 1. Toleranční limity pro sérový kreatinin 
u některých programů EHK

Programy EHK Toleranční  
limity [%]

SEKK 15
RILIBAK teoretické hodnoty  
dle Macdonalda

11,5

RILIBAK  prakticky používané 20
CLIA/CAP US 15
RCPA QAP AUS 10
Labquality Finsko 8
Biologická variabilita  
(Fraser/Westgard)

8,2

Doporučení IFCC 10



19

kv
al

ita
 v

 la
bo

ra
to

rn
í m

ed
icí

ně

Někdy je snadné být úspěšný v EHK
Jak  se  snadno  vypořádat  s problémy  hodnocení 
laboratoří v programech EHK ve virtuální rovině, 
ukazuje tabulka 2.  Stačí používat kontrolních ma-
teriálů o vhodné koncentraci kreatininu. Smůla je, 
že tyto nevhodné koncentrace (v tabulce hodnota 
118 µmol/l)  jsou kritické pro diagnózu a měly by 
být kontrolovány nejvíce.
Problémy  s  pozitivním  bias  nespecifické  Jaffého 
reakce  vytvářejí  velké  problémy  s  hodnocením 
způsobilosti laboratoří v programech EHK. Zásad-
ním řešením by byla pouze enzymatická metoda 
(metody  HPLC  a  jiné  separační  metody,  které 
by byly v tomto ohledu použitelné, se nehodí do 
rutinního  provozu).  Kompromisní  řešení  mají 
dvě varianty. Za prvé hodnotit laboratoře v rámci 
skupin stejných metod. Pak se dají použít i velmi 
tvrdé  toleranční  limity  (TMU  <  10 %),  protože 
systematické  chyby-bias  téměř  zmizí.  Avšak  zde 
jsou i vysloveně nekvalitní metody stanovení hod-
noceny jako vyhovující. Druhým způsobem, jak se 
organizátor EHK může vyhnout komplikacím, je 
již uvedené vyhnutí se kritickým koncentracím do 
cca 150 µmol/l v kontrolních vzorcích. První případ 
lze  například  pozorovat  v  německém  programu 
Instand, druhý v dalším německém programu RIfB 
DGKL Bonn. V programu SEKK jsme v roce 2010 
použili způsobu, uvedeného v tabulce. Tři progra-
my se vyhnuly kritickým koncentracím a vykázaly 
úspěšnost  nad  90 %.  Čtvrtý  program  edukačně 
připomenul  přetrvávající  problém  u  koncentrací 
pod cca 150 µmol/l a navíc monitoroval situaci, že 
se s řešením problémů ze strany výrobců v podstatě 
nic smysluplného dlouhodobě nedělá. Pokud pou-
žije organizátor EHK záměrně kontrolních vzorků 
o  vhodných  koncentracích  kreatininu,  nastolí 
„virtuální“ situaci, kdy opravdu není co řešit, ale 
kdy  problém  kritických  koncentrací  kreatininu 
a  nespecifičnosti  Jaffého  reakce  je  pouze  „téměř 
dokonale zamaskovaný“.

Eliminace systematické chyby
Použití  reference  je k eliminaci  systematické chy-
by  nutné,  ale  není  postačující  při  koncentracích 
kreatininu do cca 130 až 150 µmol/l a při  Jaffého 
metodě.

Doporučuje se provádět korekci výsledků Jaffého 
reakce,  není  však  dostatečně  analyzováno  její 
provedení.  Například  Roche  údajně  odečítá  cca 
21 µmol/l jako kompenzaci, avšak podle výsledků 
v SEKK nepříliš efektivně. V literatuře  je opako-
vaně uváděno, že diference mezi Jaffého metodou 
a metodou enzymatickou je u kritických koncent-
rací do 130-150 µmol/l v průměru 26 až 27 µmol/l 
(Wuyts  B  a  spol.  Clin  Chem  2003,  Delanghe  JR 
a spol. Clin Chem Lab Med 2011). Zajímavý způ-
sob kompenzace pomocí modelovaného roztoku 
blanku publikovali pracovníci Lachemy (Chromý 
a spol. Clin Chem Lab Med 2010). Diference mezi 
Jaffého  metodou  a  metodou  enzymovou  v  kont-
rolních cyklech SEKK (s referenčními hodnotami 
95 až 118 µmol/l) byly v intervalu 14 až 19 µmol/l. 
Pokud by byl nalezen způsob,  jak pomocí těchto 
diferencí kompenzovat Jaffého, bylo by dosaženo 
patrně dobré srovnatelnosti hodnot eGFR, která je 
jinak katastrofální.
V žádném  případě  by  však  nemělo  být  použito 
Jaffého  reakce  u dětí  a novorozenců,  kdy  snížená 
koncentrace proteinů zabraňuje jakékoliv rozumné 
kompenzaci výsledků  Jaffého reakce  (Cobbaert C 
a spol. Clin Chem 2009).V Německu je enzymatická 
metoda povinně vyžadovaná u pacientů na dialýze. 
Nutno ještě jednou důrazně připomenout, že vždy 
jde v první řadě o dostatečnou spolehlivost výpočtu 
eGFR, tedy o správnou diagnostiku renálních cho-
rob u pacientů, a až k dalším o jiné problémy.

Výpovědní hodnota EHK

Jaffého metoda
Při hodnotách nad cca 150 µmol/l poskytuje EHK 
standardní  data  o  reprodukovatelnosti  a hodnotě 
bias, pokud je cílová hodnota hodnotou, získanou 
referenční metodou ID-MS.
Při hodnotách nižších navíc poskytuje údaj o veli-
kosti systematické kalibrační chyby nekompenzo-
vané Jaffého metody. 
Enzymatické metody 
EHK poskytuje údaj o reprodukovatelnosti a bias, 
pokud je referenční hodnota kontrolního materiálu 
získaná referenční metodou ID-MS v celém inter-
valu koncentrací.

Tabulka 2. Kontrolní materiály SEKK a kreatinin v roce 2010.

Kontrolní cyklus SEKK Koncentrace vzorků [µmol/l] Úspěšnost účastníků [%] 
AKS1/10 118/497 73
AKS2/10 170/447 93
AKS3/10 399/269 96
AKS4/10 268/487 93
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Programy EHK nebyly ustanoveny pouze pro zís-
kání osvědčení k činnosti a akreditaci laboratoří, 
ale také jako nástroje hodnocení metod, stavu 
přístrojů a jako edukační nástroje pro účastníky. 
Jsou primárně určeny pro účastníky klinické 
laboratoře a ne pro výrobce.

Jak dále s Jaffého reakcí
Navzdory existující návaznosti na referenci zůstává 
základní  problém  nespecifičnosti  Jaffého  reakce 
nedotčený  řešením  a má  za  následek  získávání 
významně  nespolehlivých,  málo  srovnatelných 
a  falešně  snížených  hodnot  eGFR.  Proto  zůstává 

enzymatická  metoda  metodou  volby  a metodou 
preferovanou.  Minimálním  požadavkem  je  její 
používání v pediatrii.
Pokud se nelze s Jaffého metodou rozloučit z naléha-
vých finančních důvodů, pak se jako nezbytné jeví 
zavedení její kompenzace.
Obecný způsob kompenzace je obtížně realizova-
telný a měl by být prováděný předem domluveným 
způsobem a pod společnou supervizí odborné 
společnosti a výrobců.
Bylo by velmi užitečné vypracovat Stanovisko 
ČSKB k tomuto problému.


