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Stanovisko ČSKB k současnému stavu standardizace stanovení kreatininu 
v séru/plasmě-Návrh 
  

Stav standardizace  
K současnému stavu  stále nedokončeného procesu standardizace měření sérového kreatininu vyšla 

v červnu 2011 publikace sdělení pracovní skupiny EFCC (Evropská federace klinické chemie a laboratorní 
medicíny). Konstatuje velmi pomalý proces standardizace stanovení kreatininu, zjevně zabrzděný současnými 
ekonomickými problémy a diskutuje další postup (Delanghe JR a spol, Clin Chem Lab Med 2011). Tato 
standardizace je  založena na návaznosti hodnot pracovních kalibrátorů rutinních metod na referenční metodě 
ID-LC/MS nebo ID-GC/MS a na certifikovaném a komutabilním referenčním materiálu SRM-NIST 967.  
 

Systematická chyba 
V oblasti do asi 130-140 µmol/l je opakovaně a navzdory uvedené návaznosti na referenční metodu a NIST 
SRM 967 zjišťován pozitivní bias Jaffého metody stanovení kreatininu v rozmezí 15 % až 25 %. Příčinou je 
notoricky známá nízká úroveň analytické specifičnosti této metody. Již v roce 2002 byla při vyhodnocování 
celosvětové studie IMEP-17 zjištěna u Jaffého reakce hodnota bias +14 % pro referenční hodnotu 75 µmol/l. Při 
použití materiálu o referenční hodnotě 80 µmol/l byl bias pro 50 různých modifikací Jaffého metod, určený 
 pomocí vzorku směsi pacientských sér -7 až + 37 % (-5 až +27 µmol/l) (Miller GW a spol. Arch Pathol Lab 
Med 2005). 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. Plán zlepšení stanovení S-kreatininu inspirovaný pracovníky Národního edukačního programu 
ledvinových chorob USA NKDEP pomocí návaznosti na referenční metodu ID-MS byl publikován v roce 2006. 
(Myers GL a  spol Clin Chem 2006) a měl za cíl eliminovat (nebo aspoň významně redukovat) bias Jaffého 
metody. V roce 2008 byly pomocí směsí pacientských sér o nízké, střední a vysoké koncentraci  verifikovány 
testovací kity pro stanovení kreatininu globálních výrobců opět se stejným výsledkem, tedy s významně 
pozitivní hodnotou bias v oblasti do asi 130 µmol/l, nevýznamnou hodnotou bias pro koncentrace cca 153 μmol/l 
a lehce negativní bias pro koncentrace cca 300 μmol/l (Delanghe JR a spol Clin Chem Lab Med 2008). Problém 
positivních systematických chyb u sérových koncentrací kreatininu v oblasti hodnot referenčních intervalů a 
hodnot mírně zvýšených trvá přes letité úsilí o jeho řešení stále.    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. Použití reference je k eliminaci 
systematické chyby nutné, ale není při koncentracích kreatininu do cca 130 až 140 µmol/l a při Jaffého metodě 
postačující. Preciznost měření nepředstavuje u sérového kreatininu analytický problém. Tím je, jak už plyne 
z výše uvedených dat, hodnota bias.  
 
 
eGFR 

Bias + 20 µmol/l při koncentracích do cca 140 µmol/l, běžný u metod založených na Jaffého reakci, 
sníží hodnotu eGFR pod rozhodovací limit (tedy učiní ji falešně pathologickou) u cca poloviny pacientů (Klee 
GG Clin Chim Lab Med 2007). Pro ilustraci, průměrná hodnota eGFR vypočtená účastníky programu EHK 
používajícími Jaffého reakce byla 0,84 ml/s/1,73 m2.  Po korekci výsledků Jaffého reakce na enzymatickou se 
hodnota eGFR  zvýšila na 1,44 ml/s/1,73m2 (Komenda P J. Ann Nephol 2008).  

Enzymatické metody problém systematické kalibrační chyby neznají, a proto jsou oprávněně 
preferovány bez ohledu na mnohem vyšší cenu, ale s ohledem na životní zájmy pacienta a jeho bezpečnost 
(Cerrioti F. a spol. Clin Chem 2008). Vyšší finanční náklady enzymatické metody jsou patrně jen zdánlivé a je 
možné, že náklady na nekvalitu a nespecifičnost Jaffého reakce jsou vyšší. Kalkulace eGFR všemi dnes 
uváděnými a uznávanými postupy (MDRD, Lund-Malmö, CKD-EPI) předpokládají fungující návaznost na 
referenci. Předpokládají tedy buď použití enzymatické metody nebo vhodnou kompensaci Jaffého metody.  
Kalkulace eGFR podle rovnice Cockrofta-Gaulta je autory EFCC (Delanghe JR a spol, Clin Chem Lab Med 
2011) považována za zastaralou.  
Je nutné si uvědomit, co udělá falešně pozitivní výsledek sérové koncentrace kreatininu změřený Jaffého reakcí 
v reálné praxi. Lékař oznámí pacientovi, že má pathologicky snížený ukazatel funkce ledvin a že je nutné 
podstoupit další vyšetření. Toto je velmi nepříjemný a stresový moment. Člověk zažívá pocit nejistoty a 



ohrožení. Začne mít strach o svou budoucnost. Následuje sonografické a DTPA izotopové vyšetření ledvin. 
Izotopové vyšetření je invazivní metoda, při které se podává nitrožilně radioaktivní látka. Při falešně pozitivním 
výsledku tedy proběhne zbytečné (možná i invazivní) vyšetření, pacient ztrácí svůj osobní čas a společnost 
finanční prostředky. Lze předpokládat i zbytečné opakování laboratorních testů.  
 
Jaffého reakce a kompensace  

Navzdory existující návaznosti na referenci zůstává základní problém nespecifičnosti Jaffého reakce 
nedotčený důsledným 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 naléhavých finančních důvodů, pak se jako nezbytné jeví 
zavedení její kompenzace.  

Doporučuje se korekce výsledků Jaffého reakce, není však dostatečně analyzováno její provedení. 
Například Roche údajně odečítá cca 21 µmol/l jako kompensaci, avšak podle výsledků v SEKK nepříliš 
efektivně. V literatuře je opakovaně uváděno, že diference mezi Jaffého metodou a metodou enzymatickou je u 
kritických koncentrací 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 způsob kompensace pomocí modelovaného roztoku 
blanku publikovali pracovníci Lachemy (Chromý a spol. Clin Chem Lab Med 2010). Diference mezi Jaffého 
metodou a metodou enzymovou v kontrolních cyklech SEKK (s referenčními hodnotami 95 až 118 µmol/l) byly 
v intervalu 14 až 19 µmol/l. Diference mezi metodami Jaffé a enzymatickými zjištěné při verifikaci pravdivosti 
komerčních kitů v roce 2008 (Delanghe JR a spol. Clin Chem Lab Med 2008) byly podle druhu kitu 12-22 %.  

Pokud by byl nalezen způsob, jak pomocí těchto diferencí kompensovat 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 kompensaci výsledků Jaffého reakce (Cobbaert C a spol. Clin 
Chem 2009). Limitování použití Jaffého u eGFR dětí vlivem nízké koncentrace proteinů (Delanghe JR, Scan J 
Clin Lab Invest 2008).  

V Německu je enzymatická metoda povinně vyžadovaná u pacientů na dialýze.  
 
Obecný způsob kompenzace by měl být vypracovaný předem domluveným a verifikovaným způsobem 
pod společnou supervizí odborné společnosti a výrobců. Jinou variantou je zaujmout stanovisko, že 
kompensace měření kreatininu je  bez významné naděje na úspěch a jednoznačně se vyjádřit 
k preferování enzymatické metody.  
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