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1) Generelle data
Bestillingskode:
Kreatinin(enz);P eller NPU04998
Analysenavn:
P-Kreatinin;(enz)
IUPAC navn og kode:
P—Creatininium;stofk.(enz) = ? µmol/L NPU04998
Bestillingsbemærkninger:

Udførelse:
Alle dage
KBA Amager og Hvidovre Hospital
Mulige prioriteter og forventet svartid:
Hospitalsprøver:
Prioritet
Svartid fra prøvetagning
Fremskyndet:
90 % af alle prøver er besvaret inden for 1,5 timer.
Rutine:
90 % af alle prøver er besvaret inden for 1,5 timer.
Morgenrunde:
85 % er besvaret inden kl. 10.00 hverdage.
Praksisprøver:
Prioritet
Rutine:

Svartid fra prøvetagning
85 % af alle prøver er besvaret inden næste hverdag kl. 08:00.

Forberedelse:
Ingen særlige forholdsregler forud for prøvetagning.
Prøvetagning:
Veneblod i glas med mint prop og gul ring, indeholder separationsgel og Li-heparin (mint3,5).
Mikroprøvetagning:
0,5 ml kapillærblod i mikrorør med grønt låg indeholdende separationsgel.
Forsendelse:
Fra kliniske afdelinger på Hospitalet:
Sendes med rørpost eller portør umiddelbart efter prøvetagningen
Fra praksis:
Fuldblod opbevares i termoskab ved 21 °C og afhentes med førstkommende afhentning på
prøvetagningsdagen.
Kun ikke-centrifugerede blodprøver, der modtages samme dag som de er taget, vil blive accepteret.

2) Kliniske data
Indikation:
Vurdering af den glomerulære filtrationshastighed (GFR).
Referenceinterval:
Begge køn:
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0 – 1 dage
1 – 3 dage
3 – 7 dage
7 – 14 dage
14 dage – 2 måned
2 måned - 1 år
1 - 3 år
3 – 5 år
Kvinder:
5 - 9 år
9 - 11 år
11 - 14 år
14 - 18 år
18 - 125 år
Mænd:
5 - 9 år
9 - 11 år
11 - 14 år
14 - 18 år
18 - 125 år

37
29
21
21
17
14
15
23

– 81 µmol/L
– 69 µmol/L
– 58 µmol/L
– 46 µmol/L
- 41 µmol/L
- 34 µmol/L
- 31 µmol/L
– 37 µmol/L

28
32
34
41
50

-

50
58
62
80
90

26
31
39
52
60

-

49 µmol/L
59 µmol/L
68 µmol/L
93 µmol/L
105 µmol/L

µmol/L
µmol/L
µmol/L
µmol/L
µmol/L

Oplysninger om kilder til referenceinterval kan fås ved henvendelse til klinisk biokemisk afdeling.
Ringegrænse:
Ingen
Tolkning:
Anvendes til vurdering af nyrefunktion.
Nyrefunktion bør dog ikke udelukkende vurderes ved Kreatinin, da den er udtalt afhængig af
muskelmassen. Estimeret Glomerulær Filtrations Rate (eGFR) er et bedre mål hos voksne.
For mere information se Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering.
Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri. Rapport fra bl.a.Dansk
Selskab for Klinisk Biokemi 2015
https://www.dskb.dk/Clubs/CommonDrive/Components/GetWWWFile.aspx?fileID=50003

Medicinsk baggrund:
Kreatin er et forstadie til fosfokreatin, der anvendes som energikilde især i muskelvæv. En lille del af
kreatinen i muskelvævet (1-2% pr. dag) omdannes spontant og irreversibelt til kreatinin. Den
mængde kreatinin, der produceres pr. tidsenhed er således relateret til muskelmassen og dermed
konstant hos den enkelte. Kreatinin filtreres frit i nyrernes glomeruli og undergår normalt ikke
tubulær sekretion eller reabsorption i større omfang.
P-kreatinin holder sig ofte konstant hele voksenlivet igennem på trods af den fysiologisk faldende
muskelmasse og deraf følgende faldende kreatininproduktion. Det skyldes, at man normalt ser en
samtidig faldende GFR med alderen.
Biologisk variation:
Dehydrering giver øget niveau.
Intraindividuel biologisk variation:
6,4 %
Kritisk forskel:
Ved koncentrationer mellem 89 – 339 mmol/L skal et resultat være ændret med mere end 18 % i
forhold til et forudgående resultat fra samme patient, for at ændringen er statistisk signifikant.

3) Analysetekniske data
Analyseudstyr:
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Cobas 6000
Cobas 8000
Analysemetode /beregningsmetode:
Enzymatisk metode.
Ekspanderet kombineret relativ måleusikkerhed (k=2):
10 % mellem 89 – 339 µmol/L. Den sande værdis relative afvigelse fra resultatet kan med 95 %
sandsynlighed forventes at være mindre end den her angivne %.
Maksimal dag-til-dag (intermediær) impræcision:
5%
Svarafgivelsesinterval:
5 - 2700 µmol/L
Sporbarhed:
Analysen er standardiseret overfor ID/MS.
Specificitet og interferens:
N-ethylglycin i terapeutiske koncentrationer og DL-prolin i koncentrationer, som er større end 1
mmol/l, giver falsk forhøjede resultater.
Rifampicin, levodopa og calciumdobesilat (f.eks. Dexium) giver falsk for lave resultater.
Phenindiol (2-phenyl-1,3-indandion) i terapeutiske koncentrationer interfererer med analysen.
Dicynon(etamsylat) i terapeutiske koncentrationer kan føre til falsk lave resultater.
Ved analysering i forhold til anbefalinger fra CLSI forårsagede methyldopa kunstigt lave
koncentrationer.
I meget sjældne tilfælde kan gammopati, især type IgM (Waldenströms makroglobulinæi), give
unøjagtige resultater.
Der skal udføres venepunktur før administration af metamizol. Venepunktur umiddelbart efter eller
under administration af metamizol kan føre til falsk lave resultater. En signifikant interferens kan ses
ved alle metamizolkoncentrationer i plasma.
Bilirubin i høj koncentration giver falsk for lave resultater:
Analyseudstyret beregner for alle prøver et serum index for graden af ikterus i prøven (I-index). Ved
analysering af P-Kreatinin godkendes resultater automatisk af analyseudstyret, hvis I-index ligger i
intervallet 0-15 (I-index 15 svarer til en bilirubinkoncentration på ca. 15 mg/dl = 256,5 µmol/L).
Her vil størrelsen af differencen ved evt. interferens være mindre end 10 %. Er I-index højere, vil
analyseresultatet blive blokkeret og svaret afgivet som ikterus.
Ved højere bilirubinkoncentrationer øges differencen til ca. 20-25 % ved I-index 35 (ca. 600 µmol/L
bilirubin) og ca. 40 % ved I-index 70 (ca 1200 µmol/L bilirubin). Differencen ser desuden ud til at
være større for konjugeret bilirubin end ukonjugeret og større for prøver med lav
kreatininkoncentration end høj.
Ved behov for et ca. svar på P-Kreatinin ved I-index > 15 kan vagthavende læge, Klinisk Biokemisk
Afdeling, kontaktes. Ud fra det målte resultat og I-index kan et ca. svar estimeres.
F eks. vil målt P-Kreatinin på 70 µmol/L ved I-index 29 (ca. 500 µmol/L bilirubin) svare til en reel
værdi på ca. 88 µmol/L, da den målte værdi estimeres til at udgøre ca. 80 % af den reelle. Analogt
hermed vil en målt P-Kreatinin på 90 µmol/L ved I-index 41 (ca. 700 µmol/L bilirubin) svare til ca.
129 µmol/L, da den målte værdi her forventes at være ca. 70 % af den reelle værdi.
Akkrediteret analyse:
Ja

Distribution
1: Hjemmeside
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Version
Godkendt
4
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Ændringskommentar
Forsendelse fra praksis ændret, idet der kun modtages ikkecentrifugerede prøver pr. 1. september 2020. Tilrettet link,
så det kan åbnes fra KBA hjemmeside.
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