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Zpráva o srovnatel-
nosti, standardizaci 
a hodnocení  
výsledků vitaminu D 

B. Friedecký, J. Vávrová

Hot topic nebo hot dog?
Vitamin D by měl hrát roli momentálně největší 
celebrity mezi analyty v laboratorní medicíně (hot 
topic) za poslední 2-3 roky (na rozdíl od odporných 
celebrit současnosti i celebrity užitečné). Navzdory 
tomu vyšlo z dílen klinických biochemiků v čes-
kém písemnictví jen několik povrchních zpráv bez 
závažného informačního obsahu. Relativně velmi 
malé množství prací o analytice vitaminu D, přes-
něji 25-hydroxyvitaminu D je však i v písemnictví 
světovém. Při vyhodnocení údajů databáze Pubmed 
k 4. 1. 2012 bylo nalezeno 55 736 publikací po zadání 
hesla „vitamin D“, ale jen 129 prací při zadání hesla 
„analytical performance“ a pouhých 20 publikací 
u hesla „reagent kits“. Práce, věnované analytickým 
problémům tvoří jen nepatrný zlomek z celkového 
vysokého počtu publikovaných. To jsou dobré dů-
vody k věnování několika řádků analytickým pro-
blémům vitaminu D v informačním bulletinu naší 
společnosti, které by byly něco víc, než analytický hot 
dog. Naše informace je založena na několika recent-
ních pracích světového písemnictví a na výsledcích 
malého srovnávacího experimentu. 
Vysoká poptávka po stanovení vitaminu D ze 
strany lékařů a laboratoří má za následek zvýšenou 
nabídku nových diagnostik ze strany výrobců. Pře-
devším jsou vyvíjeny, trhem nabízeny a klinickými 
laboratořemi používány imunoanalytické metody 
stanovení technicky snadno zvládnutelné s použitím 
v rutinních podmínkách běžně používaných imuno-
chemických analyzátorů. Ze známých a v klinických 
laboratořích často se vyskytujících jsou v současnosti 
na trhu k dispozici například systémy měření Dia-
Sorin/Liaison, Siemens/Immulite, Roche/Modular, 
Abbott/Architect, založené na principech imuno-
chemiluminiscence nebo imunoelektroluminiscen-
ce. My jsme využili k provedení již výše zmíněného 
malého experimentu diagnostik firem DiaSorin, 
Abbott a Roche. 

Parametry požadované analytické 
kvality
Stöckl (2009) uvádí, že je zapotřebí používat metod 
s precizností CV% ≤ 10 a systematickou chybou 
b% ≤ 5. Viljoen (2011) došel na podkladě hodnot 

biologických variací k poněkud jiným hodnotám, 
a to k CV% 5 a bias b%≤10. Výsledky externího 
hodnocení kvality programu SEKK Imunochemic-
kou metodu o hodnotě preciznosti 5 % až 10 % si 
lze představit snadno, nicméně výsledky preciznosti 
měření v kontrolních cyklech programů SEKK 
(český), DGKL (německý) i DEQA (mezinárodní) 
jsou podstatně horší s obvyklými hodnotami CV% 
u jednotlivých metod mezi 10-25 a někdy i vyššími. 
Hodnoty bias v rozmezí 5-10 % spadají pak bez pro-
vedené standardizace do oblasti snů. Standardizace 
měření však není zdaleka hotová a funkční a sys-
tematické diference mezi výsledky různých metod 
jsou podstatně vyšší, než požadované. Jedním z klíčů 
standardizace je návaznost kalibrátorů rutinních 
měření na certifikovaný referenční materiál NIST 
SRM 972 (Singh 2008). Výrobci sice deklarují, že ho 
používají k ustanovení hodnot jejich kalibrátorů, ale 
navzdory tomu není srovnatelnost různých metod 
dostatečná. Diference mezi nimi jsou rozhodně 
vyšší, než teoreticky požadované hodnoty 5 (10)%. 
Účinná standardizace si vyžádá v budoucnosti vy-
tvoření referenčního systému měření, sestávajícího 
z mezinárodně akceptované referenční metody na 
bázi tandemové hmotnostní spektrometrie LC-
MS/MS a z certifikovaného referenčního materiálu 
(NIST-SRM 972). 

Srovnatelnost a interpretace 
výsledků
Roth a spol. (2008) nenalezli dobrou srovnatelnost 
výsledků, získaných šesti různými metodami (z toho 
pěti s imunochemickým principem a jedné metody 
HPLC) ani mezi sebou, ani s metodou LC-MS/MS. 
Hodnoty směrnic Passingových-Bablokových 
vztahů mezi jednotlivými metodami a referenční 
LC-MS/MS se pohybovaly v intervalu 0,6-1,0. Re-
centní přehled výsledků mezinárodně uznávaného 
programu EHK pro hodnocení vitaminu D DEQAS 
konstatuje roky přetrvávající významné systematické 
diference a vysokou mezilaboratorní variabilitu. 
(Carter, 2011) Vysoká hodnota mezilaboratorní 
variability a významné systematické diference mezi 
metodami ztěžují možnosti spolehlivé klinické in-
terpretace výsledků měření. Australští autoři (Lei 
a spol., 2010) zjistili při použití imunochemické 
metody 57 % probandů pod cut-off 50 mmol/l, 
kdežto u metody LC-MS/MS takových bylo jen 41 
%. Ve skandinávské studii (Snellman a spol., 2010) 
bylo jen 8 % výsledků HPLC pod cut off 50 mmol/l, 
u metody RIA (DiaSorin) to bylo již 22 % a u meto-
dy DiaSorin Liaison (chemiluminiscence) již 43 % 
Francouzský tým (Cavalier a spol., 2010) odhadli 
pro metody Diasorin RIA. Diasorin Liaison, Roche 
Elecsys a HPLC Chromsystems nejistotu měření 
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20 nmol/l , takže předpokládaná koncentrace 80 
mmol/l se ve skutečnosti pohybuje v intervalu 60-
100 nmol/l. 

Jsou výsledky Roche, Siemens, 
Abbot zaměnitelné a srovnatelné?
Po počátečních rozpacích, kdy občas nebyla potřeb-
ná orientace ani v předmětu měření se situace v tom-
to ohledu vyjasnila. Produkci imnunoanalytických 
diagnostik začínají ovládat velcí výrobci (Abbott, 
DiaSorin, Roche, Siemens) a všichni deklarují mě-

ření analytu celkový (total) 25-hydroxy vitamin D 
včetně Roche, který poskytoval donedávna měření 
25-hydroxyvitaminu D3. 
V tabulce 1 jsou ve stručnosti shrnuty klíčové údaje 
o srovnatelnosti výsledků 75 pacientů odebraných 
od počátku února do poloviny května 2011. Grafy 
1. a 2. dokumentují výsledky Passingovy-Bablokovy 
regrese a rozdíly mezi metodami získané Blandový-
mi-Altmanovými diagramy. Séra byla skladována 
při -70°C. K měření bylo použito systémů Abbott 
Architect, DiaSorin Liaison a Roche Modular. 

Tabulka 1. Shrnutí výsledků

Diference mediánů  
(%)

Korelační  
koeficienty

Výsledky pod 30 nmol/l  
(%)

DiaSorin vs Roche 2 0,80 -
Abbott vs Roche 17 0,84 -
Abbott vs DiaSorin 18 0,94 -
Abbott - - 21
DiaSorin - - 16
Roche - - 34

Výsledky ukazují nezanedbatelné rozdíly mezi vý-
sledky, které se nepříznivě projeví zejména jsou-li 
použity ke klasifikaci stavu saturace vitaminem D 
u jednotlivých pacientů.
Výrobci považují ve vzorném srozumění koncent-
raci 250 nmol/l jako cut off, nad nímž je již oblast 
možného rizika předávkování. Americký IOM 
(Institute of Medicine) zvolil jako hranici možné-
ho rizika dokonce již hodnotu 125 nmol/l. Vzorek 
s rizikem předávkování při kriteriu 125 nmol/l byl 
jen jeden (při použití DiaSorinu), při hodnotě limitu 
250 nmol/l nebyl takový žádný.
Výrobci neuvádějí, jak a zdali vůbec validovali ve své 
dokumentaci uvedené cut off hodnoty. Všichni pou-
žívali stejných hodnot, které jsou však již historické 
a odvozené původně z metody DiaSorin RIA.
Skepse nutričních odborníků k jiným, než LC-MS/
MS metodám je pochopitelná. Diverzifikace meto-
dologie zpochybňuje (jak tomu v imunoanalýze bývá 
často) hodnocení podle cut off limitů. 

Klinická interpretace
V pracovní dokumentaci výrobců diagnostik 
je uváděna hodnota 25 nmol/l jako cut off pro 
deficienci, hodnota 50 nmol/l jako hraniční 
hodnota nedostatečné saturace a až hodnota 75 
nmol/l a víc je často považována za symptom 
dostatečné saturace. V roce 2011 byla publikována 
zajímavá data NHANES-National Healthy and 

Nutrition Examination Surveys –IOM (Locker 
a spol., 2011). Jsou uvedena v tabulkách 2 a 3. 
Co z nich plyne?
Počty nedostatečně saturovaných jedinců rostou 
s jejich věkem a u žen jsou významně vyšší, než 
u mužů. U těhotných žen počet nedostatečně satu-
rovaných významně roste. Čtvrtina populace USA 
má snížený vitamin D (pod 50 nmol/l), 8 % dokonce 
závažný nedostatek (pod 30 nmol/l). Závažné jsou 
etnické rozdíly. Deficit pod 30 nmol/l byl zanamenán 
u 32 % černých, 9 % Hispánců a 3 % bílé populace. 
Při hodnocení klinického stavu je třeba také brát do 
úvahy vliv roční doby (sluneční svit). 
Nedostatečná standardizace, působící vysokou me-
zilaboratorní variabilitu a významné systematické 
diference mezi metodami však klinické hodnocení 
stavu saturace organismu vitaminem D komplikují. 

Tabulka 2. Kriteria NHANES pro 25-hydroxyvi-
tamin D (nmol/l)

Stav 25-hydroxyvitamin D 
(nmol/l)

nedostatek  < 30
neadekvátní 30 - 50
dostačující 50 - 125
riziko  
hypervitaminózy

> 125
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Tabulka 3. Četnost nedostatku (pod 30 nmol/l) 
u populace US-závislost na věku a pohlaví (%)

Věk muži ženy
14 - 18 7 10
19 - 30 8 11
31 - 50 7 12

Viljoen a spol. (2011) vypočetli hodnotu indexu 
individuality 0,3. Tato nízká hodnota signalizuje, 
že hodnoty populačních referenčních intervalů 
vykazují nízkou klinickou efektivitu a že vyšetření 
vitaminu D má hlavní význam pro sledování stavu 
jednotlivých pacientů v čase. Například při sledování 
efektu suplementace vitaminem D. 
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