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Aktualizace výpočtu 
eGFR a budoucnost 
laboratorních 
vyšetření chronické 
renální choroby  

B. Friedecký, J. Kratochvíla

Přehodnocení rovnice CKD EPI 2009 

Bylo provedeno Pracovní skupinou (Task Force) 
NKF-ASN National Kidney Foudation-American 
Society of Nephrology, popsáno a publikováno 
v Clin Chem 2022 

https://doi.org/10.1093/clinchem/hvab278

Výsledkem je aktualizace výpočtu eGFR a úprava 
rovnic výpočtu eGFR CKD-EPI 2009, jmenovi-
tě pak eliminace číselného faktoru pro vliv rasy.  
Význam úpravy spočívá podle autorů v zlepše-
ní harmonizace výpočtu eGRF. Dosud se v USA
a i jinde paralelně stále používá řady výpočtů  
eGFR podle rozdílných vzorců, z nichž některé ne-
jsou již považované za  korektní. V roce 2019 bylo 
registrováno v USA 43 % použití MDRD rovnice 
a u 23 % laboratoří také nedostatky v realizaci stan-
dardizace měření kreatininu. 

Výsledkem úpravy je publikace nových vzorců pro 
kreatinin- CKD-EPI cr 2021, pro cystanin-CKD-
-EPI cys 2021 a pro kombinaci obou- CKD EPI cr- 
cys 2021, publikovaná na již výše uvedené adrese. 

CKD-EPI 2009 vs CKD EPI 2021

Rovnice CKD-EPI 2009 početně zohledňuje faktor 
rasy (black vs non-black), u nové CKD-EPI 2021 
rasa zohledňována není. Diference nové rovnice 
2011 od CKD-EPI 2009 není velká:
 skupina „black“ -7 až -11 %
 skupina „non-black“ 3 až 9 %  

V případě srovnání s výpočtem MDRD je však již 
významná.

Hodnota P30 se u CKD-EPI 2021pohybuje mezi 
85-91 % a je shodná s hodnotou u CKD-EPI 2009. 

P 30-procento výsledků, kdy diference eGFR nevy-
kazuje více, než 30 % od referenční mGFR hodno-
ty (99TC,51 Cr, inulin, iohexol). Vyšší hodnota P30 
znamená vyšší shodu s referenční mGFR metodou.

Uvedené výsledky srovnatelnosti výpočtů jsou pře-
vzaty z publikací Clin Chem 2021 

https://doi.org/10.1093/clinchem/hvab260

a Kidney Medicine 2022

https://doi.org/10.1016/j.xkme.2022.100448

Další zajímavé poznatky
Skandinávští autoři aktuálně ukazují, že v případě 
nezbytnosti dosáhnout nejvyšší správnosti eGFR 
(například při transplantacích) je třeba použít 
kombinovaného výpočtu CKD-EPI cr+cys 2021- 
Scand J Clin Lab Invest 2022. 

https://doi.org/10.1080/00365513.2022.2084697

Pří výpočtu eGFG u dětí je navrženo k dosaže-
ní maximální shody s referenčními hodnotami 
mGFR použít hodnoty eGFR CKD EPI cys 2021 
(JALM 2022)    

https://doi.org/10.1093/jalm/jfac043

Souhrn doporučení NKF-ASN 2021
o laboratorním vyšetřování CKD 

MDRD je obsoletní metoda výpočtu (přesto v roce 
2019 použita v 43 % testovaných laboratoří USA)

Doporučuje se zavést bez otálení výpočet CKD-E-
PI cr 2021

nebo (pro přesnější výsledky) výpočet CKD-EPI 
cr- cys 2021

Výpočet eGFR podle těchto vzorců platí pro jedin-
ce o věku ≥18 let

Doporučuje se zvýšit adherenci laboratoří k stanove-
ní albumin-kreatininového kvocientu ACT (mg/g) 

Nutné analytické předpoklady : 
 Standardizace měření kreatininu enzymovou 

fotometrickou metodou s návaznosti kalibrace 
na referenční ID-MS metodu a referenční mate-
riál SRM 967.

 Standardizace měření cystatinu C a návaznost 
kalibrace na referenční materiál ERM DA 471/
IFCC

Návrhy

Upravit v souladu s uvedenými změnami text Do-
poručení České společnosti klinické biochemie 
a České nefrologické společnosti www.cskb.cz 
a Klin Biochem Metab 2021,2:91-103).
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 in vitro diagnostický přístroj pro kvantitativní stanovení celkového hemoglobinu v krvi
 přesné a spolehlivé výsledky kontrol ve srovnání s velkými analyzátory
 optická technologie – měření absorbance
 měřicí rozsah: 5,0 – 25,6 g/dl
 objem vzorku: 12 – 15 µl
 doba měření: 3 sekundy
 paměť na 1 000 výsledků
 snadné a intuitivní ovládání
 USB port, RS-232
 napájení z baterie
  (adaptér)
 provozní teplota: 
  15 – 35 °C

Jediný kompletně 
bezúdržbový acidobazický 

analyzátor na světě

První inteligentní POCT s Real-Time QC®
v diagnostice krevních plynů, iontů, metabolitů a oximetrie
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Vyhodnotit stav v České republice pomocí výsled-
ků programů EHK SEKK.

Umělá inteligence a CKD

Jde bezesporu o nástroj prediktivní a personalizo-
vané medicíny v blízké budoucnosti. Jsou již vy-
tvořeny plně funkční systémy machine learning, 
umožňující stanovit riziko a predikci CKD, pre-
dikci dialýzy i transplantace, populační screening 
u starších lidí, časnou detekci, hlubší vyhodnocení 
rizika u pacientů s proteinurií a albuminurií. Zpra-

covávají se metodami machine learning kombina-
ce zvolených demogra�ckých, klinických a labora-
torních dat respektive i dat zobrazovacích metod. 
U souboru laboratorních dat jsou klíčové právě co 
nejspolehlivěji kalkulované hodnoty eGFR. Uka-
zuje se, že CKD je vhodným kandidátem na rychlé 
zavedení práce s big daty zpracovanými umělou in-
teligencí a postupy machine learning. Chybí dosta-
tečně validované a robustní postupy, které by měly 
šanci uplatnit se v rutinní laboratorní činnosti. 
Je to však jen otázka času.

Tabulka 1. Několik prezentací použití umělé inteligence u CKD v 2019-2022.

Predikce doby selhání ledvin, dialýzy,transplantace: Kidney 360,2022           
https://doi.org/10.34067/KID.0007572021

Populační riziko CKD stárnoucí populace: Risk Manag Healthc Policy 2021
https://doi.org/10.2147/RMHP.5319405

Časná detekce CKD u proteinurií: BMC Nephrology 2021
https://doi.org/10.1186/s12882-021-02474-z

ACR jako ukazatel CKD : Diagnostics 2019
https://doi.org/10.3390/diagnostics9040133

Srovnání různých postupů machine learning u CKD: J Transl Med 2019
https://doi.org/10.1186/s12967-019-1860-0

Na uvedených webových odkazech v tabulce se dostanete přímo na originální text použitých citací.


