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Dopis redakci

Standardizační program VDSP 2017 a aspekty současných požadavků na laboratorní 
vyšetření vitaminu D
Friedecký B., Vávrová J., Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Fakultní nemocnice Hradec Králové

V časopise Journal AOAC International (časo-
pis Asociation of Analytical Communities) bylo v roce 
2017 publikováno několik prací, shrnujících dosavadní 
výsledky mezinárodního standardizačního programu 
pro vitamin D VDSP. 

Mezinárodní srovnávací studie byla provedena v 16 
laboratořích, z nichž osm použilo některé z metod imuno-
analýzy (dále IA) a osm metody na bázi LC-MS/MS. Kaž-
dá laboratoř analyzovala 50 vzorků individuálních dárců. 
K vyhodnocení bias byly použity referenční metody NIST 
a/nebo Ghent, které jsou v podstatě ekvivalentní. Téměř 
všechny výsledky metody LC-MS/MS (> 99 %) vykázaly 
splnění kritérií VDSP pro preciznost (CV % < 10) a bias 
(b % < 5). U metod imunoanalýzy vyhovělo kritériu kvality 
preciznosti VDSP CV % ≤ 10 jen 50 % laboratoří a kritériu 
bias jen 3 z 8 laboratoří [1]. 

Interval bias se pohyboval u IA metod v intervalu od 
-20 až 23 %, u LC-MS/MS metod v intervalu -6 až 7 %. 
Celková preciznost metod IA byla CV % = 10,8 zatímco 
u metod LC-MS/MS měla hodnotu CV % = 4,9 %. Vše 
ukazuje na významně vyšší kvalitu LC-MS/MS metod, 
bez ohledu, zda metody IA jsou v programu VDSP cer-
tifikované nebo nikoliv. 

Hodnocení výsledků programu DEQAS, který je 
součástí VDSP od roku 2012, bylo provedeno pomo-
cí výsledků 90 kontrolních vzorků programu. Hodno-
ta bias, kalkulovaná jako diference mezi referenčními 
hodnotami, stanovenými referenčními metodami NIST 
a Ghent byla 5,6 %. To je více, než požadovaná hod-
nota 5 % [2]. Hodnoty bias u metod LC-MS/MS v pro-
gramu DEQAS nepřekračují 10 %, zatímco hodnoty 
bias u některých imunoanalytických metod pravidelně 
překračují hranici 35 %. V analytické kvalitě současné-
ho měření vitaminu D jsou tedy značné rezervy, mající 
silnou souvislost s nízkou frekvencí používání metod 
na bázi LC-MS/MS. 18 % účastníků programu DEQAS 
používalo v roce 2017 rutinně metod LC-MS/MS. Pro 
srovnání bylo takových laboratoří v programu RfB 
Bonn jen 2,7 % a v programu SEKK jen jeden z účast-
níků (v cyklu BM 2/17). Výsledky, dosažené v DEQAS 
umožňují díky občasnému používání spikingu někte-
rých použitých kontrolních vzorků metabolity vitaminu 
D přispět k znalostem interferencí zvýšeného množství 
vitaminu D2, 3-epi vitaminu D3 a 24,25 dihydroxyvita-
minu D při měření 25 hydroxyvitaminu D. 

Velká studie VDSP komutability referenčních mate-
riálů byla provedena pomocí 50 vzorků individuálních 
dárců krve v 17 laboratořích, používajících jak metod IA, 
tak i LC-MS/MS. Testován byl referenční materiál SRM 
972a a kontrolní vzorky EHK CAP ABVD a DEQAS. Vel-
ká většina výsledků ukazovala komutabilitu testovaných 
referenčních materiálů při použití obou typů metod [3]. 
Zatím jsou CAP VDAB a DEQAS jediné kontrolní mate-
riály s validovanou komutabilitou, vhodné pro výpočet 

bias. Trvalý nedostatek jiných vhodných komutabilních 
kontrolních materiálů v programech EHK je kritický [3] 
a působí spolu s nízkou četností používaných metod 
LC-MS/MS jako faktor snižující efektivitu současných 
programů EHK. 

Souhrnný popis nástrojů standardizace měření vita-
minu D a klíčové role NIST v programu VDSP je uveden 
v práci [4]. Zahrnuje referenční metody NIST a Ghent, 
certifikované referenční materiály SRM 972a, valida-
ci a certifikaci rutinních metod a validaci komutability 
referenčních materiálů schopných v programech EHK 
průběžně hodnotit nejen analytickou kompetenci labo-
ratoří, ale i porovnávat kvalitu použitých metod a pří-
strojů. 

Zvýšený podíl frakce vitaminu D2, zvýšené kon-
centrace 3-epi vitaminu D3 a 24,25-dihydroxyvitaminu 
D3 ovlivňují signifikantním způsobem výsledky měření 
celkového 25-hydroxyvitaminu D. K dosažení lepší-
ho hodnocení kvality za podmínek přítomnosti těch-
to metabolitů byl nyní vyvinut další referenční materiál 
SRM 2973. Ten disponuje certifikovanými hodnotami 
celkového 25-hydroxyvitaminu D o koncentraci blízké 
hodnotě 100 nmol/l a navíc hodnotami 25-hydroxyvi-
taminu D2, 3-epi-25-hydroxyvitaminu D3 a 24,25-di-
hydroxyvitaminu D3 [5]. 

Byla provedena první analytická studie mezilabo-
ratorní srovnatelnosti výsledků měření 24,25-dihydro-
xyvitaminu D3 šesti laboratořemi v několika zemích. 
Metodou LC-MS/MS byly stanoveny hodnoty mezila-
boratorní reprodukovatelnosti a bias u materiálů SRM 
972a a 2973 a materiálů kontrolního programu DEQAS. 
Bias byl kalkulován jako diference mezi výsledky tes-
tujících laboratoří a výsledkem dosaženým navrženou 
referenční metodou v NIST. Interval bias v testujících 
laboratořích byl vysoký: od -1,6 % až po 36 % [6]. 

Někteří autoři připisují větší klinický význam, než vita-
minu D hodnotě VMR (vitamin D metabolite ratio). Jde 
o poměr 24,25(OH)2D3/ 25-OH D ( %) a je považován 
za marker s vysokou potenciální klinickou hodnotou. 
Čerstvě publikovaná a srovnáním s referenční metodou 
validovaná byla metoda LC-MS/MS, použitá k srovná-
ní hodnot VMR u skupin pacientů v různých klinických 
stavech [7]. Byla určená hodnota bias 3 % a reprodu-
kovatelnost CV % = 6,4 %. Diference VMR ( %) u šesti 
studovaných skupin (zdraví bílí jedinci, Afričané, těhot-
né ženy, pacienti s osteoporózou, pacienti na hemo-
dialýze, pacienti s chronickou ledvinovou chorobou) 
byly významné a pohybovaly se v intervalu cca 1 - 8 %. 
Nejnižší hodnotu VMR zjistili u skupiny hemodialýzova-
ných pacientů (1 %), nejvyšší u skupiny zdravých bílých 
Evropanů (8 %). 

Odmítání populačního screeningu, regulace 
požadavků na vyšetření podle klinických situací a z ní 
plynoucí omezení počtů vyšetření vitaminu D a zamě-
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ření požadavků na skupiny pacientů s CKD, osteo-
porózou a specifickou terapií poruch elektrolytového 
a kostního metabolismu, jsou základním rysem racio-
nalizace přístupu k požadavkům na vyšetření vitaminu 
D v diagnostice a terapii [8]. 

K zajištění regulace požadavků přístupu „choosing 
wisely“ u vitaminu D bylo nedávno demonstrováno 
použití elektronické regulace laboratorních vyšetře-
ní - computerised physician order entry (CPOE) - na 
podkladě EHR (elektronické databáze pacientských 
dat), s jehož použitím bylo údajně dosaženo pokle-
su „nevhodných“ požadavků ze 44 na 30 % a nárůst 
„vhodných“ požadavků z 56 na 70 %. Počet osob, 
u nichž proběhl screening, poklesl z 24 na 74/1000 
pacientů [9]. 

Mezinárodní doporučení KDIGO CKD-MBD 2017 
recentně definuje aplikaci vyšetření vitaminu D u pacien-
tů pro diagnózu a terapii chronických ledvinových cho-
rob, hemodialyzovaných pacientů, pacientů po trans-
plantaci, pacientů s osteoporózou a pacientů s terapií, 
ovlivňující koncentrace Ca, P, PTH a také doporučuje 
frekvenci požadavků na laboratorní měření [10]. 

Mezinárodní standardizace měření vitaminu D jas-
ně ukazuje významně vyšší kvalitu metod LC-M/MS ve 
srovnání a imunochemickými metodami. Úspěchem 
programu je poskytnutí a ověření certifikovaných refe-
renčních materiálů SRM-NIST (972a, 2973) a validace 
komutability dvou kontrolních materiálů. Jsou již k dis-
pozici důležité informace o efektu některých metabolitů 
vitaminu D a také metody jejich měření. 

Závěrem je vhodné zmínit racionalizaci požadavků 
na měření vitaminu D (choosing wisely) a publikování 
mezinárodního doporučení KDIGO CKD MBD, tuto 
racionalizaci významně podporující. 
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