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CK - MB  
 
optimalizovaná DGKC/IFCC metoda 
 
Dvousložková IVD souprava, kapalná činidla ke stanovení CK-MB v lidském séru nebo plazmě. 
 

REF  Cont    

D10587 4x25 ml R1   

 1x25 ml R2   

    
 

 

Parametry měření 
Metoda: UV,kinetické měření, nárůst 

absorbance 
Vlnová délka: Hg 340 nm, Hg 334 nm 
Měření: proti destilované vodě  
Teplota: 37°C 
Linearita: do 33,3 µkat/l  
Mez detekce: 0,011 µkat/l 
Mez stanovitelnosti: 0,033 µkat/l 

 

Princip 
Kreatinkináza je dimer. Podjednotky se označují M (muscle-sval) a B (brain-mozek). Kombinací 
podjednotek vznikají tři formy izoenzymu CK-BB, CK-MB, CK-MM. Podjednotky CK-MM a CK-MB jsou v 
této reakci inhibovány protilátkou proti podjednotce M (imunoinhibice). Aktivní CK-B se stanoví 
enzymaticky. Reakční průběh popisují následující rovnice:  
 CK  
kreatinfosfát + ADP - - - > kreatin + ATP 

 
 HK  
ATP + glukóza - - - > ADP + glukóza-6-fosfát 
 G-6-PD  
glukóza-6-fosfát + 
NADP

+
 

- - - > 6-fosfoglukonát + NADPH + 
H

+
 

 
Primární reakce, kde CK katalyzuje defosforylaci kreatinfosfátu za vzniku ATP, je spojena přes pomocnou 
hexokinázovou reakci s indikátorovou reakcí, v níž vzniká NADPH. Rychlost nárůstu koncentrace NADPH, 
měřená při 340 nm, je úměrná katalytické koncentraci izoenzymu CK-MB. 
 

Složení a výsledná koncentrace  
R1 
imidazolový pufr pH 6,5   120 mmol/l 
glukóza     25 mmol/l 
N-acetylcystein    25 mmol/l 
octan hořečnatý    12,5 mmol/l 
EDTA-Na2     2 mmol/l 
HK           ≥5 kU/l 
NADP     2,5 mmol/l 
Monoklonální CK-M protilátka postačí k inhibici izoenzymu až do aktivity ≥ 2500 U/l. 
 

R2 
Imidazol    90 mmol/l 
ADP     10 mmol/l 
AMP     28 mmol/l 
kreatinfosfát    150 mmol/l 
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-Diadenosinpentafosfát  50 µmol/l 

G-6-PD     ≥15  kU/l 
 
 

Příprava činidel 
Pro start substrátem jsou činidla k přímému použití. 
Pro start vzorkem připravíme pracovní činidlo smícháním 4 dílů činidla R1 a 1 dílu činidla R2. Chraťe před 
světlem. 

 

Stabilita a skladování činidel 
Činidla jsou stabilní po celou dobu exspirace, uvedené na štítku lahvičky, pokud jsou uchovávána při 
teplotě 2-8 °C a chráněna před světlem. Po otevření činidel musíme zabránit kontaminaci, případně 
odpařování. Pracovní činidlo je stabilní dva týdny, je-li uchováváno při teplotě 2-8 °C, nebo 24 hodin při 
laboratorní teplotě. Činidlo chráníme před účinky světla. Nedodržení uvedených doporučení zbavuje firmu 
DIALAB jakékoliv zodpovědnosti. 
 

Vzorek 
Sérum,heparinová  nebo EDTA plazma.  
Odběr doporučujeme provést do zkumavky: 
"VACUETTE" pro sérum (červené), 
"VACUETTE" s heparinem (zelené), 
"VACUETTE" s EDTA (fialové). 
 
Stabilita (ve tmě)  při 20-25°C 2 dny 
    při 4-8°C 7 dní 
    při -20°C 4 týdny 
 
Nepoužívejte kontaminované vzorky. 
 

Interferující látky 
Bez interference do koncentrace: 
kyselina askorbová  30   mg/dl 
konj. a nekonj. bilirubin  427 µmol/l 
triacylglyceroly   10,1mmol/l 
hemoglobin neruší do koncentrace 25mg/dl 
 

Provedení testu 
Start substrátem 
Činidla a vzorky inkubujeme na laboratorní teplotu.  
 

Do zkumavky  pipetujeme: 37 °C 

činidlo R1 1,00 ml 

vzorek 0,05 ml 

 
Promícháme, inkubujeme asi 3 min a přidáme: 
 

činidlo R2 0,25 ml 

 
Promícháme a změříme počáteční absorbanci 2 minuty po přidání činidla R2, spustíme stopky. Měříme 
absorbance přesně po 1, 2, 3, 4, 5  minutách. Stanovíme ΔA/min z lineární části měření.  
ΔA/min= ΔA/min vzorku - ΔA/min blanku 
 

Start vzorkem 
 

Do kyvety pipetujeme: 37 °C 

pracovní činidlo  1,00 ml 

vzorek 0,04 ml 

 
Promícháme a změříme počáteční absorbanci 5 minut po napipetování. Spustíme stopky a měříme 
hodnoty absorbance přesně po 1, 2 , 3, 4, 5 minutách. Stanovíme ΔA/min z lineární části měření. 
 ΔA/min= ΔA/min vzorku - ΔA/min blanku 
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Kalkulace (kyveta 1 cm) 
ΔA/min x faktor = µkat/l CK-MB 
 
Hodnoty faktoru pro uvedené vlnové délky: 
  
340 nm 137,6 
334 nm 140,3 

 

Referenční rozmezí 
Riziko infarktu myokardu je vysoké v případě naplnění následujících tří bodů 
1. CK (muži) >3,12 µkat/l* 
    CK (ženy) >2,87 µkat/l* 
2. CK-MB   0,40 µkat/l* 
3. CK-MB aktivita je mezi 6-25% celkové CK aktivity. 
  vypočítáno za použití teplotního konverzního faktoru (25°C   37°C). 
 

Jestliže je podezření na infarkt myokardu a předchozí tři podmínky nejsou naplněny, mělo by být po 4 
hodinách měření zopakováno s novým vzorkem. U zdravých jedinců mohou být hodnoty různé, záleží na 
věku a jiných okolnostech. (6,7) 
Doporučujeme každé laboratoři stanovit si vlastní referenční rozmezí. Při vyhodnocování výsledků by 
měla být vždy bána v úvahu anamnéza, klinická vyšetření a další zjištění. 
 

Analytické parametry stanovení 
Linearita 
Průběh stanovení je lineární do hodnoty do 33,3 µkat/l. Při vyšší katalytické koncentraci vyšetření 
opakujeme s ředěným vzorkem. Ředíme roztokem NaCl o koncentraci 0,154 mol/l. Výsledek násobíme 
faktorem ředění. 
 

Přesnost (při 37°C) 
 

Intra-assay  
n = 20 

Průměr  
[µkat/l] 

SD  
[µkat/l] 

CV  
[%] 

Vzorek 1 0,445 0,012 2,61 
Vzorek 2 0,777 0,014 1,82 
Vzorek 3 1,767 0,017 0,97 

 

Inter-assay  
n = 20 

Průměr  
[µkat/l] 

SD  
[µkat/l] 

CV  
[%] 

Vzorek 1 0,470 0,018 3,72 
Vzorek 2 0,879 0,058 3,15 
Vzorek 3 1,817 0,039 1,13 

 

Porovnání metod 
Při porovnání Dialab CK-MB (y) s komerčně dostupným testem (x) (90 vzorků) byly získány následující 
výsledky:  
y =1,00 x + 0,035 µkat/l; r= 1,00 
 
 

Kalibrace 
Doporučujeme používat kalibrátor pro automatické systémy. Nepoužívejte kalibrátory zvířecího původu! 

REF  

DIACAL CK-MB D13595 
 

Kontrola kvality 
Všechna komerční kontrolní séra, kde je uvedena hodnota pro tuto metodu stanovení. Nepoužívejte 
kontroly zvířecího původu! 
Doporučujeme používat: 

REF  

DIACON N   D98481 
DIACON P   D98482 
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Automatizace 
Na požádání jsou k disposici aplikační listy pro běžné typy automatických analyzátorů. 
 

Bezpečnostní opatření a varování 
Činidla obsahují azid sodný jako konzervant (0,95 g/l). Nepolykejte! Předejděte kontaktu s kůží a sliznicí. 
Dodržujte správnou laboratorní praxi. 
 

Odpadové hospodářství 
Prázdný obal zneškodněte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. 
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