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2. Úvod

Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním odhadů glomerulární filtrace z kreatininu 

stanoveného enzymaticky  a sérových hladin cystatinu C. Určení hodnoty glomerulární 

filtrace (GFR) je z klinického hlediska důležité, protože tato hodnota je ukazatelem funkčnosti 

ledvin. Glomerulární filtrace může stanovovat přímými metodami nebo se určuje

výpočtovými metodami pomocí vzorců.

     V mé práci se porovnávají dva vzorce pro odhad glomerulární filtrace: zjednodušená 

MDRD rovnice na základě stanovení sérového kreatininu enzymaticky a Leveyova rovnice, 

která se používá pro výpočet GF koncentraci cystatinu C v séru stanovenou metodou PENIA.
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TEORETICKÁ ČÁST

3.1.1 Anatomie, funkce ledvin

Ledvina (ren) je párová žláza fazolovitého vzhledu, uložená po obou stranách bederní 

páteře v retroperitoneálním prostoru. Velikost ledvin je průměrně 12 x 6 x 3 cm. Ledviny jsou 

obaleny tukovým polštářem a jsou připojeny velkými renálními tepnami na břišní aortu a 

renálními žilami na dolní dutou žílu. Kůra se nachází pod vazivovým pouzdrem na povrchu 

ledviny. Proti dřeni je kůra ohraničena zvlněnou hranicí, která vzniká tak, že dřeň ledviny je 

upravena do několika pyramidových útvarů, zatímco korová vrstva tvoří úzký pásek (cca 5 - 7 

mm) vybíhající mezi pyramidy dřeně. Korová vrstva ledviny obsahuje asi jeden milión 

mikroskopických jednotek, nefronů.

Nefron je základní stavební a funkční jednotkou ledvin, se skládá z přívodné a odvodné cévy, 

klubíčka kapilár, Bowmanova pouzdra, systému proximálního a distálního kanálku a 

Henleovy kličky. 

Obr. č. 1 nefron (převzato z https://cs.wikipedia.org/wiki/Nefron)

Renální tepny se po vstupu do ledviny postupně větví na stále drobnější větve jdoucí 

do kůry ledvin. V kůře ledviny odstupuje z těchto tepen tzv. přívodné cévy (vas afferens), 
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které se stáčejí do složitých klubíček (glomerulů). Z každého klubíčka je krev odváděna 

pomocí odvodné cévy (vas efferens). [ 1]

Vnější povrch kapilár dvou miliónů klubíček obou ledvin, na kterém se uskutečňuje filtrace 

krve, je přiblížně 1,5 m2. Odvodná céva glomerula se větví do kapilárních sítí okolo 

ledvinných kanálků. Z těchto kapilár odtéká krev do renálních žil a do dolní duté žíly. 

Glomerulum je vloženo do slepého začátku ledvinových kanálků - do dvojlistého

Bowmanova pouzdra. Bowmanůvo pouzdro společně s glomerulem tvoří Malpighiho 

tělísko. Vnitřní list pouzdra naléhá na stěnu kapilár cévního klubka, a vnější list přechází do 

stěny odvodního kanálku. Mezi vnitřním a zevním listem pouzdra se nachází štěrbina, ze 

které ústí systém ledvinových kanálků: proximální kanálek, Henleova klička a distální 

kanálek. Distální kanálky dále přecházejí do sběracích kanálků, které ústí na vrcholcích 

dřeňových pyramid ledviny. Na vrcholky pyramid se upínají ledvinové kalichy, které 

přecházející do ledvinové pánvičky. [1]

Funkce ledvin

K základním funkcím ledvin patří:

- vylučovaní odpadních, nepotřebných, toxických látek, metabolity hormonů, léky nebo jejich 

metabolitů;

- udržování stability vnitřního prostředí, tj. osmotického tlaku, koncentrace základních 

minerálů a vodíkových iontů (pH);

- tvorba biologický aktivních látek (renin, erytropoetin, kalcitriol);

- metabolická funkce – např. glukoneogeneze

Regulace vnitřního prostředí se v ledvině uskutečňuje glomerulární filtrací, tubulární zpětnou 

resorpcí a tubulární sekrecí.  Glomerulární filtrace se dá popsat jako účinná, specifická 

ultrafiltrace krevní plazmy, ke které dochází v ledvinových klubíčkách - glomerulech. [2,3]

     Vzniklý filtrát je dále upravován v tubulárním systému ledviny resorpcí a sekrecí. Tak je 

zajištěno zachování vody a důležitých elektrolytů a vyloučení odpadních látek. Zpětně se za 

fyziologických podmínek resorbuje 97-98 % glomerulárního filtrátu. Tubulární reabsorbce a 

sekrece látek se uskutečňuje pasivní nebo usnadněnou difúzí po chemickém či elektrickém 

gradientu. Další možností je aktivní transport vyžadující dodání energie. A v případě malých 
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proteinů probíhá reabsorpce pinocytózou. Největší podíl energie spotřebovává zpětná 

reabsorbce sodíku. Aktivní transport látek je závislý na enzymatickém působení a má 

transportní maxima, vlivem některých látek může být transport urychlován nebo 

zpomalován (např. kompetitivní inhibicí). Pasivní transport nevyžaduje přímé dodání energie 

a jeho rychlost není nijak limitována ani inhibována. [3]

     V proximálním tubulu v pars convoluta se reabsorbuje 70 % ultrafiltrátu, z toho zcela

glukóza a aminokyseliny a takřka  hydrogenkarbonáty (90%) a také elektrolyty a voda (70-

80%). V pars recta probíhá sekrece organických kyselin a zpětná resorpce NaCl. Během 

průchodu přes Henleho kličku se moč koncentruje díky tomu, že sestupné raménko je 

permeabilní pouze pro vodu a vzestupné je propustné pouze pro ionty. Tekutina je na konci 

ascendentního raménka hypotonická a jen asi 20% filtrované vody vstupuje do distálního 

tubulu. Vzhledem k tomu že distální tubulus není příliš propustný pro vodu, tubulární 

tekutina se v tomto místě zřeďuje. Pokud se sníží tlak krve, je aldosteron endokrinně 

vylučován z kůry nadledvin aktivací renin-angiotenzinového systému. Tím se resorbuje více 

Na+, který sebou strhává vodu a tlak krve se zvyšuje. Dále hypotonická moč putuje do 

sběracího kanálku, který se skládá z korové a dřeňové části. V korové části se vstřebává voda 

v závislosti na množství antidiuretického hormonu (vazopresinu), který je tvořen v zadním 

laloku hypofýzy. Takto se vstřebá asi 10% filtrované vody a moč se stane izotonickou. Dále 

pokračuje do dřeňové části, kde se resorbuje do hypertonického intersticia asi 5% vody a 

moč se stává hypertonickou. [3]

     Tímto způsobem je moč zkoncentrovaná a jsou vyloučeny pouze odpadní látky a látky 

v nadbytku. Celý proces filtrace, reabsorbce a sekrece je dokonale sehraný a proto dokážou 

ledviny udržovat homeostázu, tj. stabilitu vnitřního prostředí, mezi toto patří udržování 

osmotického tlaku, stálé koncentrace vodíkových iontů - pH a základních minerálů. [3,5]
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3.2. Choroby ledvin

   Nefron funkční rozdělen na část glomerulární a tabulární. Některá onemocnění ledvin 

vedou primárně k postižení glomerulů, a tedy k poklesu glomerulární filtrace

(glomerulonefritida, diabetická glomeruloskleróza), jiné poškozují nejprve tubuly a jejích 

funkce (intersticiální nefritida, intoxikace těžkými kovy). Většina onemocnění dříve nebo 

později postihne obě části nefronu.

    Z hlediska rychlosti průběhu se dělí onemocnění na akutní a chronická. Akutní forma se 

vyvíjí rychle během několika hodin až dnů. U chronické formy se onemocnění vzniká pomalu 

během několika let. Při chronickém selhání ledvin dochází k nenávratnému poškození 

nefronů a tím ke snížení glomerulární filtrace na patologické hodnoty. U chronických forem 

chorob dochází k zániku glomerulů, ale zbývající nefrony do určité míry kompenzují změnou 

funkce tuto ztrátu.

   Snížení glomerulární filtrace se projeví vzestupem ledvinových metabolitů v séru (močovina 

a kreatininu). Určení velikosti glomerulární filtrace má velký význam v diagnostice 

onemocnění ledvin. Stupeň snížení GF je přímo úměrný stupni poškození ledviny [5]

3.2.1 Nedostatečnost ledvin

   Nedostatečnost ledvin (renální insuficiencí) označujeme stav, kdy ledviny udrží stabilní 

vnitřní prostředí jen při omezení; k nim patří snížený příjem bílkovin, regulovaný příjem 

tekutin a minerálů a tělesné šetření. Laboratorní parametry nemusí být totožné s nálezy u 

zdravého, jsou však delší dobu stabilní, i když na jiné úrovni, například sérová hladina 

močoviny.

     Renální nedostatečnost lze vymezit do rozmezí 75 - 25% normální funkce ledvin. Hladiny 

metabolitů v krvi se u pacientů s insuficiencí mohou lišit od normálního rozmezí, jsou delší 

dobu stabilní, sice vyšší, ale s časem nenarůstají.[4,5] Při chronické renální nedostatečnosti 
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(CHRI) nahrazují zdravé nefrony funkci zaniklých nefronů a proto jsou ledviny schopny udržet

homeostázu i diurézu minerálů, ale jen určitou dobu. V dlouhodobějším hledisku vedou tyto  

změny k organickému poškození glomerulů a tubulů až k jejich  skleróze. CHRI tedy může 

časem přecházet v chronické selhání ledvin. [5]

3.2.2 Selhání ledvin

   Při selhaní ledvin je již poškození funkce ledvin větší; ledviny nejsou schopny udržet vnitřní 

prostředí ani při zachování výše uvedených omezujících podmínek a laboratorní známky 

porušené funkce ledvin se progresivně zhoršují.

Rozeznáváme selhání ledvin:

- akutní, vyvíjející se náhle během hodin až dni, např. při akutní glomerulonefritidě, vlivem 

nefrologických jedů či při šoku; při šoku je selhání ledvin zprvu reverzibilní, způsobené 

hypoperfúzí kůry ledvin, později dochází k anatomickým změnám – akutní tubulární nekróze. 

I v tomto případě může dojít k regeneraci buněk ledvin a částečné restituci renálních funkcí;

- chronické při chronickém onemocnění ledvin; renální insuficience vlastně plynule přechází 

v selhání ledvin. V tomto případě může být pacient dlouho zcela bez potíží a kompenzační 

děje v reziduálních neuronech mohou účinně nahradit funkci zaniklých nefronů a udržet 

diurézu i homeostázu minerálů. Léčbu chronického selhání ledvin představují peritoneální 

dialýza, hemodialýza a jiné očisťovací procedury a transplantace ledvin. [3. 5]

3.3 Glomerulární filtrace

     Mezi základní metody funkčního vyšetření ledvin patří určení velikosti glomerulární 

filtrace. Díky tomuto vyšetření ledvin zjistíme, zda má pacient funkci ledvin fyziologickou či 

sníženou a určíme stupeň případného snížení. Funkční vyšetření nás dále informuje o 

progresi onemocnění (opakovaným určením GF v malých časových intervalech) a také 

pomáhá stanovit přesnou diagnózu patologického procesu v ledvině. Jednoduché a přesné 
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hodnocení glomerulární filtrace je klinicky velmi důležité u pacientů s chronickým ledvinným 

onemocněním. Podle velikosti glomerulární filtrace se určuje dávkování léků vylučovaných 

ledvinami tak, aby byl dosažen jejich optimální účinek a nezpůsobovaly toxicitu. [6]

4.3.1 Mechanismus glomerulární filtrace

    Glomerulární filtrace se dá popsat jako účinná, specifická ultrafiltrace krevní plazmy, ke 

které dochází v ledvinových klubíčkách - glomerulech. Stěna kapiláry je tvořena intra-

luminárním plochým fenestrovaným endotelem, bazální membránou a viscerálním epitelem

s podocyty. [8]

     V bazální membráně se nachází kolagen typu IV, jeho monomery až tetramery se 

pospojují pomocí molekuly lamininu a vznikne trojrozměrná síť s prostory o průměru 8-14 

nm. Dále se na laminin váže heparansulfát nebo chondroitinsulfát-proteoglykany, které 

obsahují velké množství elektronegativních nábojů. A také jsou zde přítomny dva 

glykoproteiny- endaktin a fibronektin, ty jsou specifické pro vysoký obsah volných 

karboxylových skupin a molekul sialové kyseliny. [8]

     Tím, jaký má bazální membrána charakter, je zajištěna vlastnost molekulového síta a 

schopnost elektrostatické repulse (odpuzování) molekul s negativními náboji. Přes zdravý 

glomerulus projdou proteiny do molekulové hmotnosti 70 000 (s rostoucí velikostí klesá 

jejich množství), ale nesmí mít velké množství negativně nabitých skupin. Jinak molekula 

mající negativní náboj, která by podle velikosti prošla molekulovým sítem, bude zadržena 

repulsním mechanismem (např. albumin). [6]   

     Mezi bazální membránou a endotelem leží hvězdicovité mesangiální buňky. Podobné 

buňky, které se nazývají pericyty, se nachází ve stěně kapilár v dalších tkáních. Nejčastěji se 

objevují mezi dvěma sousedícími kapilárami. Mesangiální buňky jsou kontraktilní, proto hrají 

důležitou roli v regulaci glomerulární filtrace. K jejich dalším funkcím patří vylučování 
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různých působků, vychytávání imunokomplexů a také se účastní při rozvoji glomerulárních 

onemocnění. [3]

     Kapilárami 2 milionů ledvinných glomerulů proteče každou minutu asi 1 litr krve, tj. 20 % 

srdečního minutového výdeje. Obě ledviny dohromady vytvoří 170-200 litrů ultrafiltrátu za 

den. Objem profiltrované plazmy za jednotku času je velikost GF. Fyziologická hodnota 

glomerulární filtrace je 2 ml/s.

Velikost glomerulární filtrace závisí na: 

 filtračním tlaku (gradienty hydrostatických a onkotických tlaků přes kapilární stěnu)

 permeabilitě glomerulární membrány

 velikosti filtrační plochy (rozsah kapilárního řečiště asi 1 m2)

     Pokud se hydrostatický tlak v glomerulech sníží – hypotenze, velikost filtračního tlaku se 

příliš nezmění díky regulačním mechanismům ledviny a pohybuje se v úzkém rozmezí (pokud 

neklesne systémový arteriální tlak pod 90 mmHg). Když budeme brát permeabilitu a velikost 

filtrační plochy jako neměnnou, glomerulární filtrace bude úměrná počtu nefronů. [2,3]

4.3.2 Měření glomerulární filtrace

     K měření velikosti GF je zapotřebí látka, která se bez omezení filtruje přes glomerulární 

membránu (nemá vázající plazmatický protein a není zachycena ultrafiltračním sítem). Aby

nebyla resorbována ani secernována tubuly, Nesmí jít o látku toxickou a ani o látku, která 

ovlivňuje glomerulární filtraci, měla být v plazmě a moči snadno stanovená. [5] 

     Při splnění těchto kritérií platí vztah, kdy je množství takové látky stejné v plazmě i v moči. 

Vp . PX  = Vu . UX Vp -objem plazmy profiltrované za jednotku času=GF

PX  - koncentrace látky X v plazmě 

UX  - koncentrace látky X v moči

Vu - objem vyloučené moči za stejnou jednotku času

Z tohoto vzorce se dá vypočítat velikost GF (ml/s), pokud známe hodnoty koncentrace látky X 
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v plazmě a v moči (dosadit ve stejných jednotkách např. µmol/l) a objem moči za jednotku

času (ml/s).

GF = (Vu .  UX) /  PX

Při normální funkci ledvin se GF rovná clearance látky X. 

   Clearance je pojem, který vyjadřuje množství plazmy očištěné od určité látky při průtoku 

ledvinami za jednotku času v ml/s. [6]

   V současné době se používají ke stanovení GF přímé metody nebo výpočtové metody 

(odhad glomerulární filtrace). [7]

3.3.3 Metody stanovení glomerulární filtrace 

Renální clearance inulinu

  Tento polysacharid, tvořený ze základních fruktózových jednotek, se filtruje glomerulem a 

všechno profiltrované množství se vyloučí v definitivní moči. I když stanovení tvz. clearance 

insulinu ukazuje správně glomerulární filtraci, má následující nevýhody:

- je nutné stabilní koncentraci insulinu v plazmě dlouho dobou infúzi;

- vzhledem k obvykle jen několikahodinovému sběru moči je třeba počítat s nepříznivým 

vlivem většího objemu moči v močovém měchýři;

- složitější i stanovení koncentrace insulinu.

  Jinou možnost odhadu glomerulární filtrace představuje stanovení plazmatické clearance 

inulinu po jednorázovém podání inulinu následuje exponenciální pokles jeho koncentrace; 

podíl dávky a plochy pod křivkou určuje hodnotu clearance inulinu.

  V každém případě je však užití inulinu ponecháno pro stanovení glomerulární filtrace jen při 

vědeckých studiích. [8]
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Clearance endogenního kreatininu

  Kreatinin (molekulová hmotnost 113 Da) vzniká ve svalu metabolizací kreatininu, je volně 

filtrován v glomerulech a je vylučován do moči převážně glomerulární filtrací, ale částečně 

také tabulární sekrecí. U zdravých jedinců je tabulární sekrecí vylučováno do moči 

maximálně 5 až 10 % vylučovaného kreatininu. Clearence kreatininu tedy skutečnou velikost 

glomerulární filtrace systematicky nadhodnocuje. Při poklesu glomerulární filtrace se navíc 

tabulární sekrece kreatininu dále zvyšuje a clearence kreatininu může být normální i u 

nemocných, u kterých je glomerulární filtrace snížena dokonce o více než 50 %. Tubulární

sekreci kreatinunu blokuji některé léky, např. cimetidin nebo trimetoprim . 

  Z praktických důvodu se často spokojíme s odhadem glomerulární filtrace podle hodnot 

sérového kreatinunu. Z výše uvedené rovnice vyplývá, že vztah mezi clearancí kreatinunu a 

sérovým kreatininem je hyperbolický, tzn., že při poklesu clearance kreatininu až přibližně o 

50 % stoupá sérový kreatinin jen minimálně. Vzhledem k tomu že sérový kreatinin závisí 

také na množství svalové hmoty, jsou hodnoty sérového kreatininu výrazně nižší u drobných 

jedinců, u žen a také nemocných se svalovou atrofií. Odhad glomerulární filtrace pouze na 

podkladě sérového kreatininu může vést u některých jedinců k nerozpoznání chronické 

renální insuficience.

  Abychom se vyhnuli těmto problémům, doporučuje se odhadovat glomerulární filtrace i na 

základě vypočtené clearence kreatininu. [8]

3.3.4 Výpočtové metody stanovení glomerulární filtrace 

     Cílem pro všechny výpočtové metody odhadu glomerulární filtrace je provedení bez sběru 

moči. Jelikož přesný sběr moči se jeví jako největší zdroj chyb při rutinním stanovení. 

Výpočtové metody vycházejí ze sérových hodnot stanovovaných analytů a dalších daných 
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faktorů (např. věk, hmotnost, výška, pohlaví, rasa). Mezi tyto analyty patří kreatinin a 

cystatin C. [7]

3.4. Kreatinin

3.4.1 Charakteristika, metabolismus

   Kreatinin je cyklická dusíkatá organická látka. Vzniká ve svalech jako konečný produkt 

degradace kreatinfosfátu, který je energetickou rezervou pro svalový stah. Jeho množství 

v organismu je přímo úměrné množství svalové hmoty. Kromě endogenní syntézy se 

kreatinin dostává do organismu také potravou. Vylučován je převážně ledvinami, do moči 

přechází glomerulární filtrací a tubulární sekrecí, zpět do krve se nevstřebává. 

Obr.3 Vzorec kreatininu

  Kreatinin vzniká cyklizací kreatinu. Přeměna kreatinu na kreatinin obecně probíhá ve 

vodných roztocích, obě látky pak tvoří rovnovážnou směs. V kyselém roztoku je veškerý 

kreatin přeměněn na kreatinin.

Kreatin je syntetizován v játrech a ledvinách z glycinu, guanidinové skupiny argininu a 

methylové skupiny poskytované S-adenosylmethioninem. Krví je pak transportován do svalu, 

kde se vyskytuje převážně ve fosforylované formě jako kreatinfosfát (20 - 30 % je volný 

kreatin, zbytek se nachází ve fosforylované formě; 98 % veškerého kreatinu se vyskytuje ve 

svalech). Kolem 1 až 2 % kreatinfosfátu denně neenzymaticky cyklizuje na kreatinin. 

Množství kreatinu přeměněného na kreatinin je opět dosyntetizováno, kreatinin je z těla 

vyloučen jako odpadní látka.
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  Denní produkce kreatininu je kolem 25 mg/kg tělesné hmotnosti (průměrné hodnoty u 

dospělých neobézních mužů: 13,3 mmol/den, u žen: 10,6 mmol/den). Jelikož je tvorba 

kreatininu úměrná množství svalové hmoty, je jeho denní produkce pro danou osobu téměř 

konstantní. [4]

  Kreatinin se vyskytuje ve všech půdách, nachází se v obilninách a další rostlinné hmotě. Byl 

nalezen v některých rybách a produktech z mořských plodů. Kreatinfosfát přítomný ve

svalovině živočichů (3-6 g/kg) je hydrolyzován na kreatin, který se při tepelném zpracování 

těchto výrobků dehydratuje na kreatinin, tj. do organismu se dostává jako součást masa a 

masných výrobků.

Nedostatek proteinů v potravinách vede ke snížení obsahu kreatininu v organismu. Příčinou 

je snížený příjem esenciálních aminokyselin (arginin, methionin), z kterých je syntetizován 

kreatin.

  Za normálních podmínek je poměr produkce a vylučování kreatininu je stálý, oba pochody 

jsou v rovnováze. Kreatinin je vylučován močí: 90 % je do moči filtrován, 10 % se do moči 

dostává tubulární sekrecí. Množství secernované tubuly roste s jeho koncentrací v séru. 

Kreatinin je bezprahová látka, tj. v ledvinách profiltrovaný kreatinin je z těla vyloučen, 

v tubulech není zpětně vstřebáván.

  Denní vylučování kreatininu může být o 10 -30 % vyšší než syntéza, daný jev souvisí 

s příjmem kreatinu a kreatininu v masové stravě. Množství vyloučeného kreatininu za 24 

hodin závisí na množství svalové hmoty, dietě a funkci ledvin. [10]

3.4.2 Metody stanovení 

   Stanovení kreatininu se běžně provádí Jeffého reakci s kyselinou pikrovou za vzniku 

barevného produktu nebo enzymaticky.

   Jeffého reakce není specifická, s kyselinou pikrovou rovněž reagují Jaffého pozitivní 

chromogeny. Zvýšení koncentrace kreatininu mohou způsobit např. kyselina askorbová a 

vysoká koncentrace glukózy, ketolátek nebo bilirubinu. [4,5]
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   Enzymatické stanovení kreatininu je více specifické pro stanovení daného analytu proto 

v rutinní praxi používá stále častěji. [4]

   Tato metoda je založena na enzymatické přeměně kreatininu na kreatin, který je postupem

enzymaticky katalyzovaných reakcí přeměněn na konečný produkt který je pak stanoven. 

Podmínkou dané metody odstranit rušící vliv endogenního kreatinu v séru předtím než dojde 

k enzymatické přeměně kreatininu na kreatin.[6]

3.5  Cystatin C

   Cystatin C je neglykosylovaný bazický protein s molekulovou hmotnosti 13 kD, který patří 

mezi inhibitory cysteinových proteáz. Endogenní produkce cystatinu C je konstantní a 

nezávisí na pohlaví, tělesní hmotnosti, velikosti svalové hmoty. Cystatin C je volně filtrován 

v glomerulech, reabsorbovan a metabolizován v proximálním tubulu. Močové koncentrace 

cystatinu C jsou velmi nízké a pro výpočet renální clearance nelze použit. Glomerulární 

filtrace je kalkulována na základě plazmatických koncentrací cystatinu C měřených 

nefelometricky. [11]

Koncentrace cystatinu C stoupají s věkem.

Fyziologické vlastnosti cystatinu C jako ukazatele GF: 

 konstantní produkce a konstantní koncentrace v plazmě při kolísavé GFR

 nízká intraindividuální variabilita (u konkrétní osoby je jeho produkce konstantní)

 žádná vazebná plazmatická bílkovina

 žádná sekrece a reabsorpce do ECT

 žádná extrarenální clearence

Protože produkce cystatinu C nepodléhá cirkadiánnímu rytmu, může se stanovat kdykoliv
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3.5.1 Metody stanovení 

     Po počátečním určení cystatinu C radiální imunodifúzí byla rozvíjena v roce 1994 rychlá

automatizovaná metoda, založená na aglutinaci latexových částic potažených polyklonální 

protilátkou proti cystatinu C. Podle typu detekce se aglutinace dělí na typ PETIA (particle-

enhanced turbidimetric immuno-assay), při které se měří množství propuštěného světla ve 

stejném směru jako zdroj světla a PENIA ( particle-enhanced nephelometric immuno-assay), 

při které se měří množství rozptýleného světla v úhlu 90˚ od zdroje světla. Hlavní rozdíl mezi 

těmito dvěma metodami je, že PETIA může být prováděná na multianalytických 

automatických biochemických analyzátorech (vlnové délky asi 340-650 nm, závislé na 

aplikaci), kdežto PENIA vyžaduje vlnové délky v infračervené oblasti a může být prováděná 

pouze na specifických automatických imunonefelometrech (např. na přístrojích ADVIA od 

Siemens nebo Immage od Beckman Coulter). [6,11]

     Protilátky použité při aglutinaci jsou různého původu. Metoda PENIA Siemens užívá vlastní 

polyklonální protilátky. K dostání jsou také reagencie vyráběné od  DakoCytomation, které 

obsahující latexové částice potažené králičí protilátkou. Tyto reagencie mohou být užity jak 

v PETIA tak v PENIA. 

V současné době jsou 2 typy kalibračního materiálu:

 DakoCytomation a Gentian AS používají rekombinantní lidský sérový   

cystatin C

 Siemens používá purifikovaný  cystatin C z lidské moče

     

     Dle Doporučení České nefrologické společnosti a České společnosti klinické biochemie ČLS 

JEP z roku 2009 má být přesnost stanovení cystatinu C v případě naměřených koncentrací 

kolem 1 mg/l s variačním koeficientem (CV) mezi 3-5,6 %. Při vyšších koncentracích v mezi 2-

3 mg/l má být variační koeficient v rozmezí 1,1-3,5 %. [9]

     V případě srovnatelnosti stanovení cystatinu C jsou podle Doporučení České nefrologické 

společnosti a České společnosti klinické biochemie ČLS JEP jsou následující doporučení:
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Pro výpočet odhadu GF (eGF) je nejvýznamnější oblast koncentrací cystatinu C v séru do 2,5 

mg/l, metody PETIA (DakoCytomation a Gentian AS) jsou v této oblasti statisticky shodné, ale

metoda PENIA (Siemens) vykazuje oproti nim nižší výsledky. Proto musí být k výpočtu eGF 

použity různé rovnice v závislosti na typu kalibrátoru. [9]

Pro DakoCytomation a Gentian AS je to Grubbova rovnice:

GFG = 1,4115 . Scyst 
-1,680 .  F             [ ml. s-1 . 1.73 m-2], která je validovaná (platná) do 

koncentrace cystatinu C v séru 2,5 mg/l

Pro Siemens je to Leveyova rovnice: 

eGF = 1,278 . Scyst 
-1,19  .  F              [ ml. s-1 . 1.73 m-2]           

- kde F je v obou rovnicích koeficient (děti do 14 let F = 1,384, muži F = 1, ženy F = 0,948) 

   Scyst je koncentrace cystatinu C v krevním séru v mg/l    [7]

3.6 Základní vzorce k odhadu glomerulární filtrace 

     Největší výhodou výpočtových metod pro odhad GF je fakt, že není nutný sběr moči, který 

je zdrojem chyb při stanovení clearance. [6]

     Na základě hodnot sérového kreatininu nebo cystatinu C a dalších proměnných faktorů lze 

odhadnout velikost glomerulární filtrace. Cílem výpočtových metod je, aby se odhady co 

nejvíce blížily skutečné hodnotě GF. K tomu, aby byly odhady glomerulární filtrace (eGF) co 

nejpřesnější, je doporučeno používat pro stanovení koncentrace kreatininu metody reka-

librované na referenční metodu ID-LC/MS nebo ID-GC/MS s certifikovaným referenčním 

materiálem NIST SRM 967. Tyto metody lze užít pouze při stabilizované plazmatické 

koncentraci kreatininu, v případě náhlých změn funkce ledvin jsou nepoužitelné. [7,8]

     Koncentraci cystatinu C v séru je možno stanovit i při rychlých změnách glomerulární 

filtrace. Pro správný výpočet odhadu GF je třeba použít rovnici v závislosti na typu 
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kalibrátoru. Pro stanovení cystatinu C se používá kalibrační materiál DakoCytomation, 

Gentian AS nebo Siemens. [9]

3.6.1 Odhad GF pomocí rovnice MDRD (Modification of Diet in 
Renal Disease)

     V posledních letech se mezinárodně doporučuje používat pro odhad GF u dospělých 

MDRD rovnice. Zkratka MDRD označuje velkou multicentrickou studii - Modification of Diet 

in Renal Disease, která sledovala vliv nízkoproteinové diety na rychlost progrese chronického 

renálního onemocnění. Na základě této studie, kterou vedl Levey a kolegové, byl regresní 

analýzou odvozen vzorec pro odhad glomerulární filtrace, jehož základem jsou sérová 

koncentrace kreatininu, močoviny, albuminu a základní demografické veličiny. Existují 

zjednodušené varianty tohoto vzorce, které vynechávají albumin a ureu. [6.7]

Primární vzorec MDRD:  

eGF = 2,83 . (Skr . 0,0113)-0,999 . věk-0,176 . (Surea . 2,8)-0,170  . (Salb . 0,1)0,318 . 0,762 (ženy) .

           x 1,18 (černá populace)       [ml . s-1 . 1,73 m-2]  

-kde je: věk - roky, 

               Skr - koncentrace kreatininu v séru v µmol/l

               Surea - koncentrace močoviny v séru v mmol/l

               Salb - koncentrace albuminu v séru v g/l

Zjednodušená rovnice MDRD se čtyřmi proměnnými: [14]

eGF = 547,1535 . (Skr)
-1,154 . věk-0,203 . 0,742 (ženy) . 1,21 (černá populace)  [ml . s-1. 1,73 m-2]  
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Pokud je stanovení kreatininu provedené standardizovanou metodou, tj. metodou 

s návazností na referenční metodu ID-MS, má rovnice tvar:  [14]

eGF = 515,3832 . (stand Skr)
-1,154 . věk-0,203 . 0,742 (ženy) . 1,21 (černá populace)

                                                                                                                          [ml . s-1. 1,73 m-2]

U vypočtených hodnot >1.5 ml . s-1. 1.73m-2 se doporučuje uvádět jako výsledek hodnota 

>1.5 ml. s-1. 1.73m-2 , protože dále pokračuje oblast, v které je rovnice nepřesná. Hodnoty 

eGF <1,0 ml.s-1. 1.73m-2 jsou považovány za patologické. Od 40. roku života dochází 

k poklesu clearance kreatininu asi o 0,17 ml. s-1. 1.73m-2 / dekáda. Je to způsobeno celkovým 

snížením svalové výbavy. Tato rovnice odhadu GF se nehodí pro děti a těhotné ženy. [6.7.8] 

3.6.2 Odhad glomerulární filtrace rovnicí podle Leveya

     Pro odhad GF ze sérové koncentrace cystatinu C, který je stanoven metodou PENIA 

nakalibrovanou pomocí kalibrátoru ADVIA Chemistry Cystatin C, je k dispozici rovnice podle 

Leveya : [6]

GFG = 1,4115  .  Scyst
-1,680   .   F               [ml.s-1.1.73m-2]

-kde F je koeficient (děti do 14 let F = 1,384, muži F = 1, ženy F = 0,948)

        Scyst je koncentrace cystatinu C v séru v mg/l

Tento výpočet je vhodné používat pro pacienty s GF > 0.3 ml/s. [7]
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4. Cíl Práce

   Bakalářská práce si klade za cíl porovnat možnosti stanovení funkčnosti ledvin u vybraného 

souboru pacientů na základě porovnání glomerulární filtrace ze sérové koncentrace 

kreatininu vypočtené podle zjednodušené rovnici MDRD  a odhadem glomerulární filtrace ze 

sérové koncentrace systatinu C stanoveného metodou PENIA podle Leveyho rovnice.

5. SPECIÁLNÍ ČÁST

5.1 Enzymatické stanovení kreatininu 

  Na Oddělení klinické biochemie CEDELAB se koncentrace kreatininu v séru stanovuje 

enzymaticky na biochemickém analyzátoru ADVIA 1 800 diagnostickou soupravou Enzymatic 

Creatinine_2 ( ECRE_2) firma Siemens

5.1.1 Princip stanovení

  Kreatinin je přeměňován na kreatin činností kreatininázy. Vytvářený kreatin je hydrolyzován 

kreatinázou za tvorby sarkozinu, který je rozkládán sarkozin oxidázou na glycin, formaldehyd 

a peroxid vodíku. Z peroxidu vodíku za přítomnosti peroxidázy vzniká kvantitativní oxidativní 

kondenzaci s N-(3-sulfopropyl) -3-metoxy -5- metyl-anilinem a 4-aminoantipyrinem modré 

barvivo. Koncentrace kreatininu je stanovena měřením absorbance modré barvy při vlnové 

délce 596/694 nm.Koncentrace kreatininu je úměrná absorbanci této barvy. [14]

                                                    kreatinináza

               kreatinin  +  H2O   --------------------→  krea�n

     kreatináza
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               kreatin  +  H2O   --------------------→  sarkosin + urea

                                                 sarkosinoxidáza

               sarkosin  +  H2O   -----------------------→  glycin + HCHO + H2O2

                                                                                                      peroxidáza

    4-aminofenazon + H2O2 + HTIB -----------→  quaniniminochromogen + H2O2 + HI

5.1.2 Odběrové podmínky, stabilita reagencií

  Pro stanovení kreatininu v séru byly použity zkumavky Sarstedt s aktivátorem srážlivosti. 

Stabilita: Sérum (oddělená od krevních buněk)

 při 20-25 ˚C                 3 dny

 při     2-8 ˚C                 1 týden

 při     -20 ˚C                 1 rok 

  Ke stanovení se používá diagnostická souprava Enzymatic Creatinine_2 ( ECRE_2).

Reagencie R1 a R2 jsou stabilní po otevření v přístroji 60 dní. 
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5.1.3 Kalibrace, referenční meze

  Používá se kalibrátor Siemens Chemistry Calibrator. Kalibrace je dvoubodová, prvním 

bodem kalibrační funkce je destilovaná voda a druhým bodem je kalibrátor o koncentraci 

335 µmol/l.

  Kalibrace je doporučována vždy po změně šarže činidel, po výměně důležité optické nebo 

hydraulické součásti a pokud jsou výsledky kontrol mimo rozsah stanovený dle dokumentace  

laboratoře CEDELAB.

Referenční meze u kreatininu v séru v laboratoři CEDELAB: u  žen:  44 - 71 µmol/l, u 

mužů: 53 - 97 µmol/l [15]  

5.1.5 Parametry stanovení

Stanovení v séru

Linearita:  do 2650 µmol/l

Mez detekce (analytická citlivost): neuvedeno

Funkční citlivost: 2,7 µmol/l

Nastavení metody v analyzátoru: dvoučinidlová metoda

Činidlo R1: 180,0 µl

Činidlo R2:  90,0 µl

Vzorek - sérum: 4,0 µl

Čas trvání analýzy: 15 minut

Vlnová délka měření : 596/694 nm

Typ reakce: Koncový bod (EPA)
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  V laboratoři CEDELAB je nejistota výsledku při stanovení koncentrace kreatininu

enzymaticky v séru na hladině 93,9 µmol/l rovna 1,94% a rozšířená nejistota měření je 

3,86%. A na hladině 161,5 µmol/l se nejistota výsledku rovná 1,57%, rozšířená nejistota 

měření je 3,11%. [13]

5.2 Stanovení cystatinu C

  V laboratoři CEDELAB se koncentrace cystatinu C v séru a plazmě stanovuje turbidimetricky 

metodou PENIA na analyzátoru ADVIA 1 800 diagnostickou soupravou  Cystatin C (CYSC) od 

firmy Siemens.

5.2.1 Princip stanovení

  Latexové činidlo ADVIA Chemistry Cystatin C (CYSC) je suspenzi stejnorodých částic latexu 

potažených protilátkou proti cystatinu C. Po smíchání séra obsahující cystatin C s latexovým 

činidlem dojde k aglutinaci a následně k nárůstu zákalu. Tato turbidita se stanoví při vlnové 

délce 571 a 805 nm. Koncentrace cystatinu C v séru se stanoví z kalibrační křivky.

5.2.2 Odběrové podmínky, stabilita reagencií

Pro stanovení cystatinu C v séru byly použity zkumavky Sarstedt s aktivátorem srážlivosti.

Stabilita: sérum

 při 2 - 8 ˚C          2 dny

 při -20 ˚C            3 měsíce

Reagencie R1 a R2 jsou stabilní po otevření v přístroji 60 dni. [14]
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5.2.3 Kalibrace, referenční meze

  Kalibrace je šestibodová. Koncentrace kalibrátoru je specifická pro konkrétní šarži a 

manuálně se ředěním připravuje 6 standardů. 

  Doporučuje se kalibrovat při změně šarže činidel, po výměně optické nebo hydraulické 

součásti analizátoru a pokud jsou výsledky kontrol mimo rozsah stanovený v atestu 

kontrolních vzorků nebo mimo rozsah stanovený laboratoří.

Referenční meze u cystatinu C  v séru v laboratoři CEDELAB stanovený na 

   0,56 – 0,95 mg/l

5.2.4 Parametry stanovení

Analytické rozmezí: 0,10 – 0,77 mg/l

Mez detekce: 0,07 mg/l

Nastavení metody v analyzátoru: dvoučinidlová metoda

Činidlo R1: 33,0 µl

Činidlo R2:  195,0 µl

Vzorek - sérum, plazma: 10,0 µl

Čas trvání analýzy: 5 minut

Vlnová délka : 571/805 nm

Nejistota výsledku měření koncentrace cystatinu C v séru a plazmě je na pracovišti CEDELAB

stanovena  na hladině 4,36 mg/l  je 4,85% a na hladině 1,24 mg/l rovna 5,32%. [13]
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5.3 Vzorce použité k odhadu GF

Pro výpočet odhadu GF ze sérové koncentrace kreatininu se používá na daném pracovišti 

zjednodušená rovnice MDRD se čtyřmi členy: 

GFE = 515,3832 . (stand Skr)
-1,154 . věk-0,203 . 0,742 (ženy) . 1,21 (černá populace)

                                                                                                                          [ml . s-1. 1,73 m-2]

- kde je: stand Skr  koncentrace kreatininu v séru v µmol/l stanovená enzymatickou metodou 

s návazností na referenční metodu s certifikovaným referenčním materiálem 09784096 (PN 

T03-1291-61)               věk- roky

Pro výpočet odhadu GF ze sérové koncentrace cystatinu C se používá Leveyova  rovnice:

eGF = 1,278 . Scyst 
-1,19  .  F              [ ml. s-1 . 1.73 m-2]           

- kde F je v obou rovnicích koeficient (děti do 14 let F = 1,384, muži F = 1, ženy F = 0,948) 

   Scyst je koncentrace cystatinu C v krevním séru v mg/l    [7]

Koncentrace cystatinu C v séru byla stanovena metodou PENIA, která byla nakalibrována 

kalibrátorem ADVIA Chemistry Cystatin C Calibrator REF 10376487
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6. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST

6.1 Sběr dat

  Pro danou práce jsem použila data od 260 pacientů. U každého jsem si poznamenala věk, 

pohlaví, koncentraci kreatininu v séru (µmol/l), vypočtený odhad GF pomocí MDRD rovnice 

(GFE v ml/s), koncentraci cystatinu C v séru (mg/l) a vypočtený odhad GF Leveyovou rovnicí 

(GFG v ml/s). Vzhledem k tomu že výpočet podle MDRD rovnice limitován od hodnoty 

odhadu GF 1,5 ml/s, všechny vyšší hodnoty jsou v databázi ENVIS OKB laboratoři CEDELAB

uváděny jako >1,5 ml/s. A naopak Leveyova rovnice je limitována hodnotou GF 0,3 ml/s, nižší

hodnoty byly vyhodnoceny v databázi ENVIS jako <0,3 ml/s. Pro správné porovnání odhadů 

GF bylo potřeba upravit soubor pacientů tak, aby neobsahoval žádné limitované hodnoty 

jako GFE >1,5 ml/s a GFG <0,3 ml/s. Údaje od 260 pacientů jsem si rozdělila do 5 souborů. 

Soubor I obsahuje pacienty, kteří mají vypočtený odhad GFE >1,5 ml/s. (70 pacientů)

Soubor II obsahuje pacienty, kteří mají vypočtený odhad GFG <0,3 ml/s. (počet 65 pacientů)

Soubor III obsahuje soubor pacientů mužů a žen, kteří mají vypočtený odhad GFE ≤ 1,5 ml/s 

a GFG ≥0,3 ml/s. (190 pacientů)

Soubor IV obsahuje pacienty muže, kteří mají vypočtený odhad GFE ≤ 1,5 ml/s a GFG ≥0,3 

ml/s. ( 110 pacientů)

Soubor V obsahuje  pacienty ženy. kteří mají vypočtený odhad GFE ≤ 1,5 ml/s a GFG ≥0,3 

ml/s. (80 pacientů)
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7. Výsledky, diskuze

  Měření jsem prováděla na pracoviště biochemií v laboratoře CEDELAB na biochemickém 

analyzátoru ADVIA 1800. Pro enzymatické stanovení kreatininu v séru se používá reagence  

Enzymatic Creatinine_ 2 (ECRE_2), kalibrátor Siemens Chemistry Calibrátor a kontroly kvality 

Chemistry Liphochek 1 a Chemistry Liphochek 2. Stanovení cystatinu C  se rovněž provádí na  

analyzátoru ADVIA 1800 pomocí reagenci Cystatin C (CYSC) od firmy Siemens, kalibrátor  

ADVIA Chemestry Cystatin C Calibrátor a kontroly kvality Chemistry Liphochek 1 a Chemistry 

Liphochek 2.

  Z prvotního souboru 260 pacientů jsem vyřadila 70 pacientů, kteří měli limitovanou 

hodnotu GFG <0,3 ml/s nebo GFE >1,5 ml/s. Tímto jsem získala soubor III, který obsahuje 

data od 190 pacientů. Jedná se o soubor pacientů mužů a žen. Poté jsem si tento soubor 

rozdělila na soubor IV, který obsahuje data jen od mužů a na soubor V, v kterém jsou data 

pouze od žen. Pomocí programu MedCalc jsem porovnávala odhady GFE a GFG zvlášť 

v souborech III, IV a V. Vybrala jsem si k porovnávání odhadů GF neparametrickou regresní 

analýzu Passing-Babloka. Do tabulek jsem uvedla výsledky regresní analýzy dle Passing-

Babloka  v souborech III, IV a V k nim související grafy regresní analýzy. 

Tabulka č.1 Porovnání odhadů GF z koncentrace kreatininu v séru (GFE>1,5 ml/s) s 

průměrnou hodnotou odhadů GF z koncentrace cystatinu C v séru (GFG v ml/s) v souboru I

Počet pacientů GFE (ml/s) Průměr GFG 

(ml/s)

70 >1,5 1,46

Tabulka č.2 Porovnání odhadů GF z koncentrace cystatinu C v séru (GFG <0,3 ml/s) 

s průměrnou hodnotou odhadů GF ze sérové koncentrace kreatininu (GFE v ml/s) 

v souboru II
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Počet pacientů (muži a ženy) Průměr GFE (ml/s) GFG (ml/s)

65 0,2 <0,3

Tabulka č.3 Porovnání odhadů GF z koncentrace kreatininu ze séra (GFE) s odhady GF z

koncentrace cystatinu C ze séra (GFG) v souboru III viz graf č.1

Velikost souboru 190

Regresní rovnice y = 0,0317 + 0,9473 x

Úsek směrnice- Intercept A 0,0317

Směrnice-Slope B 0,9473

P-faktor P >0,05 

Závěr Bezvýznamná odchylka od linearity

Graf č.1 Porovnání odhadů GF ze sérové koncentrace kreatininu (GFE) s odhady GF ze 

sérové koncentrace cystatinu C (GFG) v souboru III (muži a ženy) dle Passing-Babloka
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Osa x odhad GF ze sérové koncentrace cystatinu C GFG, osa y odhad GF ze sérové 

koncentrace kreatininu GFE

Tabulka č.4 Porovnání odhadů GF ze sérové koncentrace kreatininu (GFE) s odhady GF ze 

sérové koncentrace cystatinu C (GFG) v souboru IV (muži) viz graf č. 2

Velikost souboru 110

Regresní rovnice y = 0,034 + 0,9843 x

Úsek směrnice (Intercept A) 0,034

Směrnice (Slope B) 0,9843

P-faktor P >0,1

Závěr Bezvýznamná odchylka od linearity
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Graf č.2 Porovnání odhadů GF z koncentrace kreatininu ze séra(GFE) s odhady GF 

z koncentrace cystatinu C ze séra (GFG) v souboru IV(muži)  

Osa x odhad GF ze sérové koncentrace cystatinu C GFG, osa y odhad GF ze sérové 

koncentrace kreatininu GFE
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Tabulka č.5 Porovnání odhadů GF z koncentrace kreatininu ze séra (GFE) s odhady GF z sér 

koncentrace cystatinu C ze séra (GFG) v souboru V (ženy) viz. graf č. 3

Velikost souboru 80

Regresní rovnice y = 0,0548 + 0,8565 x

Úsek směrnice (Intercept A) 0,0548

Směrnice (Slope B) 0,8565

P-faktor P <0,05

Závěr Bezvýznamná odchylka od linearity

Graf č.3 Porovnání odhadů GF z koncentrace kreatininu ze séra (GFE) s odhady GF z sérové 

koncentrace cystatinu C ze séra (GFG) v souboru V (ženy)  
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Osa x odhad GF ze sérové koncentrace cystatinu C GFG, osa y odhad GF ze sérové 

koncentrace kreatininu GFE

     Pro porovnání odhadů glomerulární filtrace jsem zvolila údaje od 260 pacientů. Data jsem 

si rozdělila do pěti souborů. Soubor I obsahuje data od pacientů, kteří mají vypočtené 

odhady GF pomocí MDRD rovnice (GFE) větší jak 1,5 ml/s. Soubor II obsahuje naměřené 

hodnoty od pacientů, kteří mají vypočtené odhady GF pomocí Leveyovy rovnice (GFG) menší 

jak 0,3 ml/s. V souboru I jsem porovnala odhady glomerulární filtrace z koncentrace 

kreatininu ze séra (GFE >1,5 ml/s) s hodnotou odhadů glomerulární filtrace z koncentrace 

cystatinu C ze séra a v souboru II jsem porovnala průměrnou hodnotu odhadů glomerulární 

filtrace z koncentrace kreatininu ze séra s odhady glomerulární filtrace z koncentrace 

cystatinu C ze séra (GFG <0,3 ml/s). Průměrná hodnota GFG znázorněná v tabulce č.1 

(GFG=1,46 ml/s) je nižší než hraniční hodnota pro GFE (1,5 ml/s), ale pro klinické hodnocení 

je tato shoda dostačující . V tabulce č.2 je uvedená průměrná hodnota GFE ve shodě s 

hraniční hodnotou pro GFG (<0,3 ml/s). 

     Po vyřazení dat, která obsahovala limitované hodnoty GFE >1,5 ml/s a GFG <0,3 ml/s   (70

pacientů) mi vznikl soubor III z 190 pacientů. Daný soubor jsem si rozdělila na soubor IV

(muži) a soubor V (ženy).

     V těchto souborech (III, IV a V) jsem pomocí programu MedCalc porovnávala odhady 

glomerulární filtrace vypočtené pomocí zjednodušené čtyřčlenné MDRD rovnice na základě

koncentrace kreatininu ze séra (GFE) s odhady glomerulární filtrace vypočtené pomocí 

Leveyovy rovnice na základě koncentrace cystatinu C ze séra (GFG) neparametrickou 

regresní analýzou Passing-Babloka.

     Výsledky ukázaly, že se odhady glomerulární filtrace z koncentrace kreatininu ze séra 

stanoveného enzymaticky (GFE) s odhady glomerulární filtrace z koncentrace cystatinu C ze 

séra (GFG) v souboru III (muži a ženy), IV (muži) a V souboru (ženy) dobře shodují, tj. nemají 

výraznou odchylku od linearity (P >0,05 a P >0,1).  
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8. ZÁVĚR

     V zadané bakalářské práci jsem se snažila zjistit, zdali je možné porovnat odhady 

glomerulární filtrace ledvin dvěma různými výpočtovými metodami, a která z nich má lepší 

výpovědní hodnotu vzhledem k pohlaví a různému poškození ledvin. V současné době 

chronické a akutní onemocnění ledvin postihuje významnou část obyvatelstva a je na místě 

hledat nové metody pro včasnou diagnostiku pro záchyt nových onemocnění ledvin a 

zároveň nezatěžovat pacienta komplikovaným vyšetřením v nefrologických ambulancích. 

  Domnívám se, že se mi podařilo splnit uvedený cíl. Z výsledků porovnání odhadů

glomerulární filtrace koncentrace kreatininu ze séra stanoveného enzymaticky, a ze sérové 

koncentrace cystatinu C lze usoudit, že se odhady glomerulární filtrace vypočtené pomocí 

MDRD rovnice a pomocí Leveyovy rovnice dobře shodují. Výpočet glomerulární filtrace 

pomoci MDRD rovnice, Grubbeho nebo Leveyovy rovnice minimalizuji chyby při vyšetření 

glomerulární filtrace prováděné jinými metodami, zejména spojené se sběrem moči. Myslím 

si, že tyto výpočtové metody jsou velkým přínosem pro včasnou diagnostiku renálních 

onemocnění zejména v terénních ambulancích praktických lékařů. 
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9. ABSTRAKT

Název práce:  Srovnání metod vyšetření glomerulární filtrace

Autor: Olga Dvořáková

Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Vladimír Wsól Ph.D.

Cíl práce: Porovnání odhadů glomerulární filtrace ze sérových hladin cystatinu C a kreatininu 

stanoveného enzymaticky u vybraného souboru pacientů.

Metody: Byl zpracován soubor 260 pacientů z laboratorního systému ENVIS biochemické 

laboratoře CEDELAB, u kterých byli k dispozici výsledky kreatininu stanoveného enzymově a 

cystatinu C z jednoho pacientského vzorku. Byl testován rozdíl mezi odhady GF podle rovnic 

MDRD a Leveyho. Ke statistickému hodnocení dat byla použita neparametrická regresní 

analýza Passing-Babloka . 

Výsledky: Výsledky ukázaly, že se odhady glomerulární filtrace z koncentrace kreatininu ze 

séra stanoveného enzymaticky (GFE) s odhady glomerulární filtrace z koncentrace cystatinu 

C ze séra (GFG) v souboru III (muži a ženy), IV (muži) a V souboru (ženy) dobře shodují, tj. 

nemají výraznou odchylku od linearity (P >0,05 a P >0,1).  

Závěry: odhady glomerulární filtrace vypočtené pomocí MDRD rovnice a pomocí Leveyho

rovnice dobře shodují

Klíčová slova: cystatin C, kreatinin, glomerulární filtrace
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10. Seznam použitých zkratek a symbolů:

ASL - akutní selhání ledvin

ATP - adenosintrifosfát

CPK - kreatinfosfokinaza

EDTA - ethylendiaminotetraoctová kyselina

eGF - odhad glomerulární filtrace

GFE - odhad glomerulární filtrace ze sérové koncentrace kreatininu vypočtený pomocí  

MDRD rovnice      

GFG - odhad glomerulární filtrace ze sérové koncentrace cystatinu C vypočtený pomocí 

Grubbovy rovnice

GFR - velikost glomerulární filtrace

CHRI - chronická renální insuficience

CHSL - chronické selhání ledvin

ENVIS - laboratorní informační systém

MDRD - Modification of Diet in Renal Disease

NAD - nikotinamidadenindinukleotid (oxidovaná forma)

NADH - nikotinamidadenindinukleotid (redukovaná forma)

nm - nanometr

OKB - oddělení klinické biochemie

PENIA - Particle-Enhanced Nephelometric Immuno-Assay

PETIA - Particle-Enhanced Turbidimetric Immuno-Assay

SRM - Standard Reference Materiale
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II
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tabulka č.4: Porovnání odhadů GF ze z koncentrace kreatininu ze séra (GFE) s odhady GF z

koncentrace cystatinu C v séru (GFG) v souboru IV (muži) dle Passing-Babloka
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graf č.2: Porovnání odhadů GF ze sérové koncentrace kreatininu (GFE) s odhady GF ze 

sérové koncentrace cystatinu C (GFG) v souboru IV (muži) dle Passing-Babloka

graf č.3: Porovnání odhadů GF ze sérové koncentrace kreatininu (GFE) s odhady GF ze 

sérové koncentrace cystatinu C (GFG) v souboru V ( ženy) dle Passing-Babloka
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