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Poznámka k článku 
Dr. B. Friedeckého 
(Zlepšování analytické kvality 
posuzování ledvinových funkcí, 
Fons 03/2009, 25 – 26)  

R. Bullawa 

Rád bych se vyjádřil k článku pana RNDr. Friedecké-
ho – k „Tabulce 1  Hodnoty bias Jaffého metody jsou 
u nativních a kontrolních vzorků shodné“ (FONS 
03/2009, 26 – 26 ) v následujících bodech:
l Hodnoty bias v nativních vzorcích 
V současnosti probíhající program standardizace 
rutinního kreatininu (umožňující i přesnější odhad 
eGFR), je založen na nově vyvinutém  referenčním 
materiálu NIST SRM 967 Creatinine in Frozen Hu-
man Serum. Materiál garantuje návaznost rutinních 
hodnot kreatininu v nativních pac. vzorcich na 
referenční metodu (metody ID-GC/MS a ID-LC/

MS). Komerčně dostupný je od 16. března 2007. 
Studie uváděné autorem v článku jsou z dřívějších 
let (IMEP-17 2002, CAP 2004), a tedy popisují stav 
v nativních vzorcích před uvedením ref. materiálu 
na trh. 
l Hodnoty bias v kontrolních vzorcích
I po standardizaci metody BLW KREA (NIST SRM 
967) - na rozdíl od nativních vzorků (viz článek R. 
Bullawa, FONS02/2009) - pozorujeme opakovaně 
odchylky v lyofilizovaných kontrolních materiálech. 
Např. v materiálu INSTAND poskytla metoda BLW 
KREA (s kalibrací odvozenou od NIST) na nízké 
hladině (91 µmol/l) bias cca 4 %, zatímco u materiálu 
SEKK na podobné hladině (95 µmol/l) činil bias 
27,5 %. Z perspektivy výsledků dosažených v nativ-
ních vzorcích usuzujeme, že výsledky v kontrolních 
materiálech vypovídají jistě něco o jejich povaze. 
Nebo snad i o kompatibilitě deklarovaných atestů 
s návazností na CRM. Co ale o tom nejdůležitějším 
– o způsobilosti laboratoře?  

Tab. 1 Vyhodnocení paralelní analýzy kontrolních materiálů INSTAND a SEKK

Pokus Matrice Deklarovaná  
ref. hodnota (µmol/l)

Analýza  
(µmol/l)

Bias ∆%

SEKK 1924 lyofilizovaná 95 121 27,5
SEKK 1928 lyofilizovaná 284 305 7,5
INSTAND 21/2009 lyofilizovaná 88,5 102 15
INSTAND 22/2009 lyofilizovaná 346 386 11,6
INSTAND 51/2009 lyofilizovaná 380 373 -1,8
INSTAND 52/2009 lyofilizovaná 91 95 4,2

Poznámka k datům v tab.1 článku ing. Bullawy:
Cílová hodnota kreatininu 94,9 µmol/l byla použita u kontrolního cyklu SEKK AKS 2/08. Skutečná hodnota 
bias byla u Jaffého metody bez deproteinace 15,9 % a u enzymatické metody 0,3 %, jak je dohledatelné i na 
www.sekk.cz.

B. Friedecký


