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Cystatin C, 
eGFR, problémy 
standardizace a tři 
evropské programy 
EHK
B. Friedecký, J. Kratochvíla

Problémy standardizace stanovení 
cystatinu C
Problémy přetrvávají dlouhodobě přes zavedení 
certifikovaného referenčního materiálu ERM DA 
471/IFCC po roce 2010 a mají nepříznivé důsledky 
na výsledky mezilaboratorních studií i programů 
EHK v řadě regionů (Skandinávie, Francie, USA). To 
jsme podrobně popsali v práci uveřejněné v bulleti-
nu FONS 1/2017 (1). V téže práci je uveden i souhrn 
poznatků o výpočtech eGFR (estimated glomerular 
filtration (rate)) z hodnot kreatininu i cystatinu C. 
Zcela recentně vyšla práce francouzské pracovní 
skupiny klinické chemie (Biologie Clinique - SFBC), 
jejíž výsledky velmi konkrétně ukazují důvody nedo-
statečného efektu standardizace cystatinu C po více 
než 5 letech od její teoretické realizace (2). Poznatky 
této práce potvrzuje i editorial napsaný k ní G. Nor-
dinem (3). Standardizace stanovení cystatinu C se 
nedaří tak, jak by měla, zejména ze dvou, dle našeho 
názoru zbytečných důvodů:
l Nelze zatím na trhu vyloučit souběžnou pří-

tomnost metod (testovacích souprav) dosud 
nestandardizovaných a standardizovaných 
(například standardizovaná souprava Roche 2 
gen vs. nestandardizovaná Roche 1 gen).

l Pokud již byla standardizace provedena, jsou 
běžné situace, kdy různé přístrojové platformy 
či testovací soupravy stejného výrobce jsou 
standardizovány na zcela různé (někdy až tři) 
pracovní kalibrátory! To vede k možnosti poru-
šení řetězce metrologické návaznosti se všemi 
důsledky z toho plynoucími.

Např. testovací soupravy Abbott Architect jsou kalib-
rovány třemi možnými způsoby: (kalibrátory Genti-
an, DiaSys a Abbott/Sentinel) podle zvoleného typu 
přístrojové platformy. Výsledkem je, že rozdíly mezi 
platformami Architect mohou (podle výše uvedených 
článků) dosahovat až 18 %! V případě firmy Roche lze 
počítat vlivem tří možných kalibrací s rozdíly až 8,2 %, 
zatímco třeba u souprav a platforem firmy Siemens 
(s patrně důsledněji sjednocenou kalibrací) lze zazna-
menat rozdíly mezi platformami ProSpec a Vista jen 
5,6 %. Tato nejednotnost je detekovatelná například 

vyššími hodnotami variačního koeficientu skupiny 
systémů Abbott ve výsledcích systémů externího 
hodnocení kvality (EHK) jak u cyklů SEKK (i zatím 
posledního cyklu CC1/2017), tak i cyklů RfB Bonn 
Německo a Equalis Švédsko, a to velmi výrazně. Příči-
nou nepříznivé situace ve standardizaci není „složitost 
teorie metrologické návaznosti“, jak se občas uvádí, 
ale nedůslednost práce odpovědných pracovníků 
a možná i neochota (neumění?) důsledně aplikovat 
zásady metrologie do procesu měření.

Dotazník SEKK k určení a výpočtu 
eGFR
V rámci cyklu Cystatin C 1/2017 jsme účastníkům 
položili dvě otázky.
Otázka 1: Uvádíte hodnotu eGFR společně s výsled-
kem měření cystatinu C?
Na otázku odpovědělo 81 % účastníků.

Odpověď Počet Podíl
Ne 8 15 %
Ano, ale jen v určitých případech 3 5 %
Ano, vždy 44 80 %

Otázka 2: Jak provádíte výpočet eGFR pro dospělé 
jedince?
Na otázku odpovědělo 75 % účastníků.

Odpověď Počet Podíl
Rovnicí CKD-EPI  
(z hodnoty cystatinu C) 20 39 %

Rovnicí CKD-EPI (z hodnoty 
kreatininu a cystatinu C) 14 27 %

Rovnicí CAPA  
(z hodnoty cystatinu C) 4 8 %

Jinak 13 25 %

Vyhodnocení dotazníku
Na otázky neodpovědělo 19 % účastníků v prvém 
a 25 % účastníků ve druhém případě. Neposkytnutí 
odpovědi ztěžuje zpětnou vazbu mezi účastníky 
a poskytovatelem EHK. Při té příležitosti by bylo na 
místě zopakovat starou pravdu (ale má dostatek lidí 
v našem oboru v současnosti o staré pravdy zájem?), 
že samotné programy EHK nemají přímou mož-
nost ovlivnit kvalitu laboratorního měření (úspěch 
v EHK je nutnou, ne však postačující podmínkou 
potvrzující kvalitu práce laboratoře), ale právě zpět-
ná vazba je tím, co může zlepšení kvality výsledků 
měření ovlivnit. Na první otázku odpovědělo 80 % 
respondentů „Ano, vždy“. Připomínáme, že podle 
Národního doporučení na webu ČSKB (http://www.
cskb.cz/cskb.php?pg=doporuceni--archiv#10) 
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a podle mezinárodního doporučení KDIGO 2012 je 
diagnostickým markerem chronického ledvinového 
onemocnění právě hodnota eGFR! Proto by měla být 
vydávaná současně s výsledkem stanovení cystati-
nu C, zejména když její výpočet je díky webovým 
kalkulátorům a snadnému pořízení příslušného 
software bez technických problémů. Na druhou 
otázku odpovědělo 75 % respondentů, že k výpo-
čtu používají některou z v současnosti všeobecně 
doporučovaných a jednoduše přístupných metod 
výpočtu: CKD-EPI (pro kreatinin a cystatin C) nebo 
CAPA (pro cystatin C). Zbytek respondentů uvedl 
jiný postup při výpočtu eGFR (ale existuje vůbec 
současná alternativa k CKD-EPI, nebo CAPA při 
výpočtech eGFR z cystatinu C?).

Kreatinin, cystatin C a eGFR ve 
třech programech EHK - stav na 
počátku roku 2017
Z hodnot intervalu odchylek od středních hodnot, 
často přesahujících významně hranici 10 % v tabulce 1  
je dobře vidět, že v ani jednom z tří programů EHK 
není úroveň standardizace ideální. Shodné pro všech-
ny tři programy ale je, že ve shodě s výše uvedeným 
tvrzením odpovídá maximální hodnota odchylek 
vždy výsledkům měření Abbott-Architect.
Tabulka 2. Různé programy EHK mají extrémně 
různé poměry účastníků, používajících stanovení 
kreatininu a cystatinu C

Program EHK Poměr kreatinin / 
cystatin C

RfB Bonn (D) 3,43
SEKK Pardubice (CZ) 5,4
Equalis (SWE) 0,8

Účastníci programu SEKK používají podstatně méně 
často stanovení cystatinu C, než by bylo vhodné 
a užitečné.

Tabulka 3. Analytické parametry výpočtu eGFR 
(Equalis SWE 2017)

Výpočet 
eGFR

CV  
(%)

Průměr % odchylka 
od střední 
hodnoty

z cystatinu C
8,2 1,22 -9,8
6,1 0,395 8,8

z kreatininu
6,0 0,6 -7,3
5,1 1,43 7,8

Rozdíly od středních hodnot jsou velmi podobné 
diferencím výsledků cystatinu C a mohly by být 
proto i ony negativně ovlivněny nedůslednou stan-
dardizací jeho měření, jak uvádíme výše.

Shrnutí
Poměr laboratoří provádějících kreatinin a cystatin 
C je velmi odlišný v různých programech EHK 
v Evropě. Diference mezi maximy a minimy střed-
ních hodnot metodických skupin jsou ve všech 
třech programech vysoké a odpovídající zmiňované 
nedůslednosti v provedení standardizace. Maxi-
mální odchylku od střední hodnoty dosahují vždy 
výsledky systémů Abbott. Postanalytické aspekty 
tří pojednaných programů, posouzené stupněm 
hodnocení eGFR jsou úplně odlišné. Program 
RfB Bonn se omezuje jen na hodnocení výsledků 
sérového kreatininu jako součásti cyklu základních 
analytů séra a cystatinu C jako součásti programu 
hodnocení specifických proteinů a hodnotami eGFR 
se nezabývá. Program SEKK Pardubice hodnotí 
kreatinin v cyklu AKS a cystatin C v samostatném 
cyklu (CC). Problémy výpočtu eGFR jsou čas od 
času vyhodnoceny speciálně přiloženým dotaz-
níkem, který se ptá zejména na použité metody 
výpočtu. České laboratoře preferují výpočty, 
doporučené zásadami NKDEP (National kidney 
disease education program: https://www.niddk.nih.

Tabulka 1. Reprodukovatelnost a interval středních hodnot tři evropských programů EHK při stanovení 
cystatinu C v roce 2017

Program EHK Střední hodnota 
(mg/l)

CV  
(%)

% odchylka  
od střední hodnoty

RfB Bonn (D)
0,88 9,5 -9,6 až 14,8
1,52 8,2 -9,2 až 13,8

SEKK Pardubice (CZ)
1,23 7,3 -3,3 až 8,2
1,92 6,5 -3,1 až 4,2

Equalis (SWE)
1,02 6,8 -9,8 až 8,8
2,46 4,2 -7,3 až 7,7
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gov/health-information/healthcommunication-pro-
grams/nkdep/Pages/default.aspx), což jsou vztahy 
CKD-EPI. Švédský program EQUALIS hodnotí 
důsledně vedle kreatininu a cystatinu C i hodnoty 
eGFR, které jsou uvedeny přímo v seznamu hod-
nocených analytů. V programu „Základní analyty 
krevního séra“ je hodnoceno stanovení kreatininu 
a eGFR. Kromě toho existuje v programu EHK 
i cyklus „Cystatin C“, hodnotící současně kreatinin, 
eGFR z něj vypočtenou, cystatin C a eGFR z něj 
vypočtenou. Tento přístup se jeví ve své komplex-
nosti zřejmě jako nejlepší. V cyklu Cystatin C 2017 
počítalo 88 % laboratoří hodnotu eGFR z hodnot 
stanovení kreatininu a 76 % hodnotu eGFR z hodnot 
stanovení cystatinu C. Zajímavý je i fakt, že švédské 
laboratoře preferují před vztahy CKD-EPI své vlastní 
rovnice LM-rev (Lund-Malmö po revizi) pro výpo-

čet z hodnot stanovení kreatininu a rovnici CAPA, 
pro výpočet z hodnot stanovení cystatinu C.
Data Equalis byla laskavě poskytnuta panem Dr. 
Gunnarem Nordinem.
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