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Stanovení 25-hyd-
roxyvitaminu D 
u postmenopauzálních  
žen a porovnání 
imunochemického 
a chromatografického  
stanovení
Klapková E., Čepová J., Průša R., 
Pechová M.

Vitamin D je steroidní prohormon rozpustný 
v tucích. Jeho deficit v USA a Evropě postihuje 
odhadem 30 až 50 % populace. Jedná se o velmi 
závažný problém s mnoha dalšími následky. Dopo-
ručené hladiny 25-hydroxyvitaminu D jsou v roz-
sahu 75 – 250 nmol/l. Jelikož se většina populace 
nachází pod hranicí 75 nmol/l, byla doporučená 
hladina 25-hydroxyvitaminu D upravena na 50 – 250 
nmol/l. Avšak hodnotu mezi 50 – 75 nmol/l můžeme 
hodnotit jako insuficienci. Hodnoty pod 50 nmol/l 
označujeme jako deficit. Nadbytek 25-hydroxyvi-
taminu D se pohybuje v rozmezí 250 – 375 nmol/l. 
Za intoxikaci 25-hydroxyvitaminem D považujeme 
hodnoty vyšší než 375 nmol/l [1,2].
Velmi diskutovaným je nedostatek vitaminu D  
u pacientů s osteoporózou. Nejdůležitějším 
a základním lékem v její léčbě zůstává kalcium 
a vitamin D, a to při podávání všech dalších léků 
na osteoporózu. V České republice neexistuje 
jednoznačné doporučení, jakou dávku vitaminu D,  
v kterém období, komu nebo jaký typ vitaminu D  
podávat. Běžnou praxí je podávání vitaminu D 
ve formě ergokalciferolu či cholekalciferolu  (bez 
rozlišení účinnosti forem vitaminu D) dětem do 
jednoho roku věku, resp. dětem narozeným v zimě 
až do dvou let věku.
Další věková období nemají doporučen příjem vita-
minu D, pouze se v literatuře uvádí, že by bylo dobré 
užívat vitamin D v hodnotách 200 až 400 IU/den.
Pro postmenopauzální ženy a ženy s osteoporózou 
je denní doporučený příjem vitaminu D k dispozici. 
Doporučená denní dávka je 800 IU denně. Tato 
dávka je schopna zvýšit hladinu kalcidiolu, snížit 
hladiny sérového PTH a zvýšit svalovou sílu [3]. 
V posledních letech začaly laboratoře častěji stano-
vovat hladinu 25-hydroxyvitaminu D, díky nabídce 
imunochemických a chromatografických souprav. 
Výsledky poskytované různými kity se někdy značně 

liší. Jak uvádí článek autorů Friedecký et al., problém 
srovnatelnosti výsledků jednotlivých analytických 
metod spočívá v nedostatku standardizace měření. 
Vyplývá to také z výsledků programů externích 
hodnocení kvality [4].

Metody stanovení 25-
hydroxyvitaminu D
Rutinně se na Ústavu lékařské chemie a klinické 
biochemie stanovuje hladina celkového 25-hyd-
roxyvitaminu D pomocí chemiluminiscenční 
imunoanalýzy na přístroji Abbott Architect i4000SR 
(Abbott Laboratories, Německo). Tento kit používá 
polyklonální ovčí protilátku. Zkřížená reakce 25-OH 
vitaminu D3 je 105 % a 25-hydroxyvitaminu D2 82 %.  
Další významnou interferencí je reakce s meta-
bolitem 24,25-dihydroxyvitaminem D3 - 112 %  
(dle údajů v příbalové dokumentaci). V rámci 
výzkumného záměru jsme porovnali hladiny, které 
byly stanoveny pomocí vysokoúčinné kapalinové 
chromatografie (HPLC), kde jsme použili kit fir-
my Recipe (Německo). Analýza byla prováděna 
na přístroji Agilent 1200 (Agilent Technologies, 
USA), detekce probíhala při 264 nm a byl dodržen 
postup uváděný výrobcem. Metoda byla úspěšně 
validována a bylo dosaženo validačních parametrů 
uvedených v Tab. 1. 

Soubor vzorků
Vzorky krve byly odebrány na Ústavu lékařské che-
mie a klinické biochemie ve FN Motol do vakuových 
zkumavek s akcelerátorem hemokoagulace s čer-
veným uzávěrem (Vacuette). První skupinu tvořily 
postmenopauzální ženy s prokázanou osteoporózou, 
které dosud nebyly léčeny. Po vstupní prohlídce jim 
byl nasazen Vigantol. Další kontrola následovala 
vždy po 3 měsících léčby. Druhou skupinu tvořily 
postmenopauzální ženy bez prokázané osteoporózy. 
Analýzy byly prováděny ze séra. Vzorky byly po 
přijetí stočeny při 1000g po dobu 10 minut. Takto 
připravený vzorek byl nejdříve analyzován ve stej-
ný den na analyzátoru Abbott Architect i4000SR 
(Abbott) a poté zamrazen a uskladněn při –70 °C. 
Tyto vzorky byly měřeny na sestavě Agilent 1200 
nejpozději do tří měsíců. 

Výsledky měření
Naměřená data byla statisticky vyhodnocena 
pomocí softwaru GraphPad Prism 6.0. Nejprve 
jsme porovnávali hodnoty 25-hydroxyvitaminu D3 
měřeného pomocí HPLC s hodnotami 25-hydro-
xyvitaminu D měřeného imunochemicky. Dále byl 
porovnán součet hodnot 25-hydroxyvitaminu D3 
a 25-hydroxyvitaminu D2 s 25-hydroxyvitaminem 
D. První porovnání bylo vyhodnoceno pomocí 
Mann Whitney testu, druhé pomocí nepárového  
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t-testu. Byly prokázány statisticky významné rozdíly: 
p = 0,0061 pro první skupinu dat a p < 0,0001 pro 
druhou skupinu dat. 
Výsledky jsme dále rozdělili podle ročních období 
tak, jak pacientky přicházely na kontrolu (Tab. 2).  
V tabulce jsou uvedeny mediány a směrodatné 
odchylky 25-hydroxyvitaminu D měřeného imu-
nochemicky a 25-hydroxyvitaminu D3 měřeného 
pomocí HPLC. V průběhu léčby se zvyšoval roz-
díl mezi jednotlivými metodami. Obě skupiny 
tvořily pacientky, u kterých byly imunochemicky 
naměřeny nízké hladiny 25-hydroxyvitaminu D. 
Pokud jsou pacientky posuzovány podle výsledků 
imunochemického stanovení, tak kromě zdravých 
postmenopauzálních žen měřených v průběhu léčby 
v letních měsících, se mediány stanovení nacházejí 
pod spodní hranicí referenčního rozmezí,  čili 
v insuficienci. Naopak pokud bychom posuzovali 
hodnoty podle chromatografického stanovení, tak 
by se mediány jednotlivých stanovení, kromě hod-
not u pacientek s osteoporózou na začátku léčby, 
nacházely v referenčním rozmezí. 

Závěr
Byla zavedena HPLC metoda na stanovení 25-hydro-
xyvitaminu D3 a 25-hydroxyvitaminu D2 a hodnoty 
těchto analytů byly změřeny u skupiny postme-

nopauzálních pacientek. Současně byly stanoveny 
i hodnoty 25-hydroxyvitaminu D imunochemicky. 
Mezi oběma metodami  byly prokázány statisticky 
významné rozdíly. Naším předpokladem bylo, že 
hodnoty naměřené pomocí HPLC budou částečně 
nižší, jelikož se při měření neprojeví zkřížené reakce, 
které jsou popisovány u kitu firmy Abbott. Naše 
měření prokázalo opak a většina hodnot měřených 
pomocí HPLC byla vyšší. Stanovení 25-hydro-
xyvitaminu D měřené imunochemicky se úspěšně 
účastní pravidelné externí kontroly kvality, čímž by 
měla být zajištěna také metrologická návaznost na 
RMP (reference method procedure). Část vzorku 
zaslaného pro externí kontrolu kvality jsme měřili 
i chromatograficky a vyšel nám stejný výsledek jako 
při imunochemickém měření, přesto u některých 
pacientek byly rozdíly mezi metodami téměř 100 %.  
Přestože firma Abbott uvádí zkříženou rekaci 
s 25-hydroxyvitaminem D2 82 %, z našeho měření 
u několika málo pacientek, u kterých jsme detekova-
li 25-hydroxyvitamin D2,  se zdá, že imunochemické 
stanovení téměř nedetekuje 25-hydroxyvitamin D2 
(Tab. 3). To je zřejmé zejména u pacientek 6 a 7, 
kterým byla v průběhu léčby změněna medikace 
z Vigantolu na Vitamin D (ergokalciferol). Dalším 
významným faktorem odlišnosti dat by mohla být 
určitá závislost uvolnění vitaminu D z vazby na pro-

Tab. 1: Validační parametry HPLC metody

Opakovatelnost Reprodukovatelnost
Analyt koncentrace 

(nmol/l) 
(průměr ± SD)

CV 
(%)

BIAS 
(%)

koncentrace 
(nmol/l) 

(průměr ± SD)

CV 
(%)

BIAS 
(%)

25-(OH)-vit. D3

64,1 ± 3,7 5,7 4,0 60,4 ± 2,3 3,7 1,3
211,8 ± 3,9 1,7 4,4 205,0 ± 7,7 3,6 7,5

25-(OH)-vit. D2

47,3 ± 1,3 2,8 3,7 45,8 ± 2,5 6,4 6,1
183,6 ± 4,2 2,3 8,0 173,9 ± 5,7 3,3 12,7

Tab. 2: Výsledky 25-hydroxyvitaminu D3 (HPLC) a 25-hydroxyvitaminu D (Abbott) u postmenopau-
zálních žen 

Postmenopauzální ženy s osteoporózou (nmol/l)
zima jaro léto

HPLC Abbott HPLC Abbott HPLC Abbott
medián ± SD 51,5 ±28,3 51,8 ± 18,7 85,6 ± 37,3 70,4 ± 13,4 105,8 ± 36,2 74,0± 17,8

Postmenopauzální ženy bez osteoporózy (nmol/l)
zima jaro léto

HPLC Abbott HPLC Abbott HPLC Abbott
medián ± SD 82,2 ±41,0 63,8 ± 27,2 79,3 ± 32,0 63,9 ± 21,1 115,1 ± 34,1 90,3 ± 9,0
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tein vázající vitamin D (DBP). Uvolnění vitaminu D 
z vazby na DBP závisí na hodnotě pH reakční směsi. 
Koncentrace DBP se u jednotlivých pacientů liší, a to 
může také ovlivnit výsledky měření.
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Tab. 3: Porovnání výsledků pacientů s detekcí obou forem 25-hydroxyvitaminu D

Vzorek 25-(OH)-vit D3  
(nmol/l) 
(HPLC)

25-(OH)-vit D2  
(nmol/l)  
(HPLC)

25-(OH)-vit D  
(nmol/l)  
(Abbott)

1 36,5 27,8 38,9
2 62,2 11,9 53,1
3 53,6 22,3 59,1
4 54,2 17,5 39,8
5 76,6 30,0 55,5
6 30,9 94,6 48,2
7 49,2 70,4 34,2
8 80,4 13,4 53,7
9 100,9 23,1 64,9
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