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Základní informace o VDSP
Probíhá od konce roku 2010. 
Cíle VDSP:
- standardizace měření 25-OH vitaminu D
- harmonizace výsledků měření vitaminu D 

(dosažení jejich nezávislosti na metodě a labo-
ratoři) 

- standardizace diagnostik, používaných k měření
- zajištění analytické kvality metod, výzkumných 

i rutinních laboratoří (certifikací) 
- zajištění účinnosti analytické kontroly kvality 

vitaminu D
- vytvoření podmínek pro srovnatelnost interpre-

tace výsledků, a tím i posouzení stavu saturace 
pacienta vitaminem D

Organizace VDSP
- NIH ODS (National Institutes of Health-Office 

of Dietary Supplements) 
- NIST (National Institute for standards and 

Technology) 
- CDC (Center for Disease Control and Preven-

tion) 
- Universiteit Ghent
- DEQAS (Vitamin D External Quality Assess-

ment Schema UK) 
- CAP (College of American Pathologists) 
- AACC (American Association of Clinical Che-

mistry) 
- IFCC (International Federation of Clinical 

Chemistry and Laboratory Medicine) 
Seznam hlavních organizátorů svědčí pro klíčový 
význam vitaminu D v diagnostice a terapii chorob, 
ale také pro závažnost problémů jeho měření.
Informace o VDSP jsou volně přístupné na adrese 
http://www.ods.od.nih.gov/vdsp

Struktura a plán činnosti VDSP
- Tvorba referenčního systému (referenční meto-

da a certifikovaný referenční materiál) 
- Kalibrace metod s návazností na referenční 

systém

- Vytvoření systémů EHK, dovolujících hodnotit 
pravdivost měření srovnáním s hodnotami, 
získanými referenční metodou

- Verifikace návaznosti v rutinních laboratořích 
certifikací, prováděnou na bázi hodnocení pre-
ciznosti a pravdivosti (bias) v systémech exter-
ních hodnocení kvality, používajících materiálů 
s hodnotami, určenými referenční metodou

Požadavky VDSP na hodnoty 
indikátorů analytické kvality
- reprodukovatelnost (mezilaboratorní preciz-

nost) CV%≤ 10
- bias (% diference od referenční hodnoty) ≤ 5
To odpovídá celkové chybě měření laboratoře v cyklu 
EHK 21 %

Preferované systémy EHK
 Používají k hodnocení výsledků účastníků jejich 
odchylek od hodnot referenční metody (bias). VDSP 
uvádí zatím tři takové programy:
- DEQAS UK
- ABVD (CAP US) 
- VitDQAP (NIST US) 

Referenční systém
- referenční metoda LC-MS/MS NIST
- referenční metoda LC-MS/MS Ghent
- referenční materiál SRM –NIST 972 (v současné 

době šarže SRM 972a), Certifikát je dostupný na 
http://www.nist.gov oddíl Standard reference 
materials

SRM NIST 972a
Čtyři lahvičky o různých složeních s hodnotami.
určenými metodou LC-MS/MS NIST.
Certifikované jsou následující hodnoty:

Lahvička Certifikované analyty

Level 1 25-OH vitamin D3, 3-epi-25-OH 
vitamin D3

Level 2 25-OH vitamin D2, 25-OH vitamin D3, 
3-epi-25 OH vitamin D3 

Level 3 25-OH vitamin D2, 25-OH vitamin D3

Level 4 25-OH vitamin D3, 3-epi-25-OH 
vitamin D3

Analytická kvalita v roce 2014 
(DEQAS červenec 2014) 
Preciznost:
hodnoty CV% u pěti vzorků v cyklu se pohybují 
v intervalu 11,1-19,8 %
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Bias: 
hodnoty diference od referenční hodnoty jsou 
v intervalu -28 % až +38 %
Potřeba standardizace je jasná a akutní. Metody 
LC-MS/MS, používané v rutinních laboratořích 
neposkytují významně kvalitnější výsledky, než 
řada ostatních. Potřeba certifikace kvality laboratoří 
a jejich personálu je tedy rovněž zřejmá.

Kriteria certifikace
Preciznost ≤ 10 %, bias ≤ 5 %. Platnost certifikátu  
1 rok. Výrobce odpovídá za úroveň variability mezi 
šaržemi.
Lze očekávat, že výrobci diagnostik se postupně 
zapojí do certifikačního procesu VDSP. To by mohlo 
vést k zlepšení srovnatelnosti výsledků, dosahova-
ných použitím metod různých principů a výrobců. 
Nicméně důležitější, než certifikační dokumentace 
budou kvalitnější laboratorní výsledky.

Perspektivy zlepšení kvality pomocí 
VDSP
Zlepšení srovnatelnosti výsledků měření (harmo-
nizace) díky návaznosti kalibrace na referenční 
systém. Zvýšení potenciálu programů EHK použitím 
kontrolních materiálů s hodnotami návaznými na 
referenční systém.
Problematické faktory, které nemusí být ani pomocí 
VDSP vyřešeny: 
- vliv VDBP (vazebného proteinu pro vitamin D) 

na imunochemické metody
- vliv různého poměru metabolitů 25-OH vita-

minu D ve vzorcích a u různých metod (D3, D2, 
3-epi D3) 

- křížové reakce u imunochemických metod
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