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CK - NAC 
optimalizovaná DGKC/IFCC metoda  
 

Dvousložková souprava, kapalná činidla ke stanovení CK-NAC v lidském séru nebo plazmě. 

 

REF  Cont  

D94581 4x50 ml R1 
 1x50 ml R2 

 

Parametry měření 
Metoda: kinetické měření, nárůst absorbance 

Vlnová délka: 340 nm, Hg 334 nm, Hg 365 nm 

Měření: proti destilované vodě  

Teplota: 37°C 

Linearita: do 33,0 µkat/l 

Mez detekce: 0,011 µkat/l 

Mez stanovitelnosti: 0,033 µkat/l 
 

Princip 
 CK    
kreatinfosfát + ADP - - - > kreatin + ATP   
 HK    
ATP + glukóza - - - > ADP + glukóza 6-fosfát   
 G-6-PD    
glukóza-6-fosfát + NADP

+
 - - - > 6-PG + NADPH + H

+ 

 

 

  

Všechny uvedené enzymové reakce probíhají přednostně v uvedeném směru. pH optimum reakční směsi je 6,7. 
Primární reakce, kde CK katalyzuje defosforylaci kreatinfosfátu za vzniku ATP, je spojena přes pomocnou 
hexokinázovou reakci s indikátorovou reakcí, v níž se tvoří NADPH. Rychlost nárůstu koncentrace NADPH, měřená při 
340 nm, je úměrná katalytické koncentraci kreatinkinázy ve vyšetřovaném vzorku. 
 
Význam používaných zkratek: 
ADP adenosin-5’-difosfát 
AMP adenosin-5’-monofosfát 
ATP adenosin-5’-trifosfát 
CK kreatinkináza 
HK hexokináza 
G-6-P glukózo-6-fosfát 
G-6-P-DH glukózo-6-fosfátdehydrogenáza 
NAC N-acetyl-L-cystein 
NADP nikotinamid adenin dinukleotid 

fosfát 
6-PG 6-fosfoglukonát 

 

Složení a výsledná koncentrace  
Výsledná koncentrace R1 a R2: 
Imidazolový pufr pH 6,5   100 mmol/l 
Glukóza     20 mmol/l 
N-acetyl-L-cystein    20 mmol/l 
Octan hořečnatý    10 mmol/l 
EDTA        2 mmol/l 
ADP        2 mmol/l 
AMP        5 mmol/l 
P

1
,P

5
-diadenozinpentafosfát                    10 µmol/l 

G-6-PD    > 2,8 kU/l 
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HK    > 4 kU/l 
NADP     2 mmol/l 
Stabilizátory, konzervanty 
Kreatinfosfát    30 mmol/l 
Stabilizátory, konzervanty 
 

Příprava činidel 
Pro start substrátem jsou činidla připravena k přímému použití. Pro start vzorkem se připraví pracovní činidlo 
smícháním  4 dílů činidla R1 s 1 dílem činidla R2. Maximální hodnota absorbance čerstvě připraveného pracovního 
činidla pro start vzorkem je 0,750 (měřeno proti vodě při 340 nm). 
 

Stabilita a skladování činidel 
Činidla skladujeme při 2-8°C. Činidla jsou stabilní po celou dobu exspirace, vyznačené na obalu. Po použití činidla 
ihned uzavřeme, aby se zabránilo kontaminaci. Směsné pracovní činidlo, připravené pro start vzorkem, je stabilní 7 dní 
při teplotě 2-8°C a 2 dny při laboratorní teplotě. Činidlo chráníme před světlem. Nedodržení uvedených doporučení 
zbavuje firmu DIALAB jakékoliv zodpovědnosti. 
 

Vzorek 
Sérum, heparinová nebo EDTA plazma. Sérum bez hemolýzy. Zajistěte oddělení krevních elementů do 30 min. po 
odběru. Použití heparinátu lithného je možné. Výsledky stanovení ovlivňuje fyzická zátěž před odběrem. Vzorek je 
stabilní 1 týden při 2-8°C, 2 dny při 20-25°C a 4 týdny při –20°C. Nepoužívejte kontaminované vzorky. 
Odběr doporučujeme provést do zkumavky:  
"VACUETTE" pro sérum (červené), "VACUETTE" s heparinem (zelené) nebo"VACUETTE" s EDTA (fialové). 
 

Provedení testu 
Start substrátem. 
Vzorky i činidla inkubujeme na 37°C. Do zkumavky pipetujeme: 

 Blank Vzorek 

Vzorek - 0,05 ml 

Dest. voda 0,05 ml - 

R1 1,0 ml 1,0 ml 

Promícháme a po inkubaci asi 3 minuty přidáme: 

činidlo R2 0,25 ml 0,25 ml 

Promícháme a změříme počáteční absorbanci 2 minuty  po přidání činidla R2. Měříme absorbance po 1, 2 a 3 
minutách. Vypočteme ΔA/min z lineární části průběhu měření. 
 
ΔA/min     = [(ΔA/min) vzorek] - [(ΔA/min)blank] 
 

Start vzorkem 
Vzorky i činidlo inkubujeme na 37°C. Do zkumavky pipetujeme: 

 Blank Vzorek 

Vzorek - 0,04 ml 

Dest. voda 0,04 ml - 

Pracovní činidlo 1,0 ml 1,0 ml 

Promícháme a změříme počáteční absorbanci 3 minuty po přidání vzorku. Měříme absorbance po  1, 2 a 3 minutách. 
Vypočteme ΔA/min z lineární části průběhu měření. 

 

Kalkulace 
µkat/l CK = ΔA/min x faktor 
faktor = 68,8 pro 340 nm 
 70,1 pro 334 nm 
 123,8 pro 365 nm 

 
 

Analytické parametry stanovení 
Linearita 
Průběh stanovení je lineární do hodnoty ΔA/min=0,27 při 340/334 nm nebo do 0,14 při 365 nm. Při vyšší katalytické 
koncentraci kreatinkinázy vyšetření opakujeme s ředěným vzorkem, ředíme roztokem NaCl o koncentraci 0,154 mol/l. 
Výsledek násobíme faktorem ředění. 
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Přesnost (při 37 °C) 

Intra-
assay  
n = 20 

Průměr 
[µkat/l] 

SD  
[µkat/l] 

CV  
[%] 

Vzorek 1 2,65 0,053 2,00 
Vzorek 2 3,67 0,026 0,70 
Vzorek 3 8,47 0,062 0,73 

Inter-
assay  
n = 20 

Průměr 
[µkat/l] 

SD  
[µkat/l] 

CV  
[%] 

Vzorek 1 2,62 0,027 1,04 
Vzorek 2 3,80 0,039 1,01 
Vzorek 3 8,45 0,068 0,81 

 
Porovnání metod  

Při porovnání Dialab CK-NAC (y) s komerčně dostupným testem (x) (51 vzorků) byly získány následující výsledky: 
 y = 1,031 x + 0.0001 µkat/l; r= 1.000. 
 

Interferující látky 
 
Bez interference do koncentrace: 
kyselina askorbová 30 mg/dl 
bilirubin   684 µmol/l 
triacylglyceroly  22,6 mmol/l 
hemoglobin   2000 mg/dl 

 

Referenční rozmezí 

μkat/l 37°C 
muži < 2,85 
ženy < 2,42 
děti   
pupečníková krev 2,92 – 6,70 
novorozenci 7,80 – 20,0 
5 dní 3,25 – 11,7 
do 6 měsíců 0,68 – 5,50 
nad 6 měsíců 0,40 – 3,82 

* Doporučujeme stanovit si vlastní rozmezí normálních hodnot 
 

 
Toto referenční rozmezí zaručuje vysokou diagnostickou citlivost. Specificita je nižší, ale může být zpřesněna 
dodatečným měřením CK-MB. 
Riziko infarktu myokardu je vysoké pokud naplněny následující tři parametry: 

1. CK (muži)  nad 3,12 µkat/l *             CK (ženy)   nad 2,87µkat/l* 
2. CK-MB  nad 0,40 µkat/l* 
3. CK-MB aktivita je mezi 6-25% celkové CK aktivity 

 
*vypočítáno za použití teplotního konverzního faktoru 2,38 (25°C →37°C)  

 

Pokud je podezření na infarkt myokardu a uvedené podmínky nejsou naplněny, může být infarkt myokardu čerstvý. 
V tomto případě by mělo být měření opakováno po 4 hodinách s novým vzorkem. 
V zdravé populaci závisí hodnoty na věku a rase. 
Doporučujeme každé laboratoři zkontrolovat si referenční rozmezí nebo stanovit vlastní s ohledem na populaci 
pacientů. Hodnoty CK by měly být posuzovány ve spojení s anamnézou, klinickým vyšetřením a ostatními nálezy. 

 
Kalibrace 
Doporučujeme používat: 

REF   

DIACAL AUTO   D98485 
 



_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Rev. 06-1309                                                                        Strana 4 (celkem 4) 

Kontrola kvality 
Všechna komerční kontrolní séra, kde je uvedena hodnota pro tuto metodu stanovení.  
Doporučujeme použít: 

REF  

DIACON N   D98481 
DIACON P   D98482 

 

Automatizace 
Na požádání jsou k disposici aplikační listy pro běžné typy automatických analyzátorů. 
 

Bezpečnostní opatření a varování 
1. Reagent 2 je toxický: T 

R61: Může poškodit plod v těle matky 
S53: Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce 
S28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím … (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce) 
S29: Nevylévejte do kanalizace 
S36/37: Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice 
S45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto 
označení) 

2. Činidla obsahují azid sodný jako konzervant (0,95 g/l). Nepolykejte! Předejděte kontaktu s kůží a sliznicí. 
3. Přečtěte si pečlivě bezpečnostní list a dodržujte správnou laboratorní praxi. 

 

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