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Stanovení  
B-kreatininu 
ampérometrickou 
POCT metodou  
v porovnání  
se stanovením 
S-kreatininu na 
automatickém 
biochemickém 
analyzátoru
J. Illner, T. Seelich, J. Čepová,  
R. Průša

Trend vývoje POCT přístrojů se v posledních letech 
zaměřuje také na jednoduché tzv. proužkové pří-
stroje, neboli přístroje, které vydají výsledek v rámci 
desítek vteřin po vložení diagnostického proužku 
a nasátí minimálního objemu krve (1,2 μl) úzkou 
kapilárou. Nejnovějším přístrojem z této skupiny 
je analyzátor kreatininu StatSensor. Ten z kapky 
kapilární krve zobrazí změřený výsledek aktuální 
hodnoty kreatininu a po zadání potřebných údajů 
(věk, pohlaví, etnikum) vypočte odhadnutou glo-
merulární filtraci kreatininu dle rovnice CKD-EPI, 
vše za 30 s. Velký přínos mohou mít tyto přístroje 
např. pro radiologické kliniky, kde je znalost hod-
noty kreatininu nezbytná pro rozhodnutí lékaře, 
zda se pacientovi může podat kontrastní látka před 
radiologickým výkonem či nikoli. Velkými výho-
dami tohoto přístroje jsou široký měřicí rozsah 
analyzátoru: 27-1056 μmol/l, přenos výsledků do 
laboratorního informačního systému a eliminace 

interferencí hematokritu, kyslíku, maltózy, aceta-
minofenu, bilirubinu, kyseliny askorbové, kyseliny 
močové aj. 
Na základě požadavku Kliniky zobrazovacích metod 
se Ústav lékařské chemie a klinické biochemie (ÚLCH-
KB) rozhodl porovnat hodnoty kreatininu naměřené 
POCT přístrojem StatSensor firmy Nova Biomedical 
(enzymová ampérometrická metoda) a rutinním 
biochemickým analyzátorem Advia 1800 firmy Sie-
mens (enzymová kolorimetrická end-point metoda). 
Enzymová metoda stanovení kreatininu je založena 
na několika následných reakcích. Nejprve je kreatinin 
působením kreatininázy přeměněn na kreatin. Vzniklý 
kreatin je hydrolyzován kreatinázou na sarkozin. Sar-
kozin je pomocí sarkozin oxidázy oxidován na glycin, 
formaldehyd a peroxid vodíku. Množství vzniklého 
peroxidu vodíku je přímo úměrné koncentraci krea-
tininu. U POCT metody dále peroxid vodíku redukuje 
působením peroxidázy hexakyanoželeznatan (ferroky-
anid) na hexakyanoželezitan (ferrikyanid). Poslední 
reakcí, která probíhá na povrchu zlaté elektrody, je 
oxidace ferrikyanidu na ferrokyanid. 
Pro první porovnávací sérii bylo vybráno 30 vzorků 
plné nesrážlivé krve odebrané do zkumavky s anti-
koagulantem K3EDTA. Nejprve byla hodnota krea-
tininu změřena přístrojem StatSensor, následně byla 
krev centrifugována (2000 ot./min, 10 min) a měře-
na hodnota kreatininu analyzátorem Advia 1800. 
Hodnoty kreatininu byly vyneseny do grafu a byly 
vypočítány parametry lineární regrese (Obr. 1). Ve 
druhé sérii byl vzorek plné nesrážlivé krve měřen 
opakovaně celkem 10x a následně byly vypočteny 
základní validační parametry (Tab. 1).
Hodnota spolehlivosti R = 97,7 % naznačuje, že 
výsledky naměřené POCT přístrojem jsou spoleh-
livé a porovnatelné s výsledky z rutinního bioche-
mického analyzátoru. Pro praktické uplatnění do 
rutinního provozu se jeví jako vhodné a pro jejich 
rychlost i jako velmi praktické.

Tab.1: Validační parametry procesu opakovatelnosti (B-kreatinin, StatSensor)

aritmetický průměr 60,30 μmol/l
směrodatná odchylka 4,27 μmol/l
mezilehlá preciznost 7,08 %
pravdivost 2,20 %
celková chyba 16,37 %
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Obr.1: Porovnání hodnot kreatininu naměřených na rutinním biochemickém a POCT analyzátoru včetně 
rovnice lineární regrese a hodnoty spolehlivosti.


