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D-VITAMIN TESZT MAGYAR PIAC: 2007-2011

2011 Becsült

  LIAISON® 25 OH Vitamin D 
TOTAL

A D-vitamin mint a kalcium- és foszfor-anyagcsere egyik 
kulcsfontosságú regulátora vált ismertté. Az utóbbi évtized- 
ekben azonban nyilvánvalóvá vált, hogy hiánya számos  
más betegségben (cardiovascularis kórképek, magas  
vérnyomás, daganatos betegségek, diabétesz, sclerosis 
multiplex, rheumatoid arthritis, infekciók kialakulása) is 
jelentőséggel bír. Több, mint 200 gén szabályozásában 
játszik szerepet. Mérésének fontosságát egyre szélesebb 
körben hangsúlyozzák.

A DiaSorin évtizedek óta nagy figyelmet fordít teljesen 
automatizált rendszerein vizsgálható csontanyagcsere 
markerek (25-OH D-vitamin, parathormon, csontspecifikus 
alkalikus foszfatáz, oszteokalcin) mérésére alkalmas, kiváló 
analitikai minőségű reagensek fejlesztésére.

A DiaSorin a D-vitamin mérésére alkalmas kitek fejlesztésé-
ben 25 éves tapasztalattal rendelkezik. 
A szakirodalomban megjelent, D-vitamin méréssel kapcso-
latos cikkek több, mint 65%-ában DiaSorin reagenseket 
alkalmaztak a meghatározásokhoz. 

A 2011 közepéig forgalmazott LIAISON® 25 OH Vitamin 
D TOTAL teszek száma meghaladta a 125 milliót!
Jelenleg világszerte havonta közel 4 millió D vitamin 
meghatározást végeznek LIAISON módszerrel. 

2011-ben a mintegy ezer résztvevő adatait értékelő nem-
zetközi D-vitamin külső minőségértékelési rendszerben 
(DEQAS) a LIAISON® 25 OH Vitamin D TOTAL tesztet alkal-
mazó laboratóriumok képezték a legnépesebb csoportot.

A 25-hidroxi-D-vitamin referencia intervallumai

D-vitamin hiány < 10 ng/ml (< 25 nmol/l)

Elégtelen  
D-vitamin szint

10 – 30 ng/ml (25 – 75 nmol/l)

Megfelelő  
D-vitamin szint

30 – 100 ng/ml (75 – 250 nmol/l)

Toxikus  
D-vitamin szint

> 100 ng/ml (> 250 nmol/l)
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A LIAISON® 25 OH Vitamin D TOTAL  
analitikai jellemzői

Funkcionális érzékenység 
< 4,0 ng/ml (< 10,0 nmol/l) 
– a D-vitamin hiány megbízható kimutatására
Minden más módszernél nagyobb érzékenység!

Méréstartomány 
4,0 – 150,0 ng/ml (10,0 – 375,0 nmol/l) 
– mind a hiányállapotot, mind a toxikózist megbízhatóan jelzi

Kiváló pontosság a teljes méréstartományban
Intra-assay CV: 2,9 – 5,5 %
Inter-assay CV: 6,3 – 12,9 %

Specificitás
•	 25-hidroxi-D2-vitamin:	104%
•	 25-hidroxi-D3-vitamin:	100%
•	 	Nincs interferencia a 25-hidroxi-D-vitamin 3-epi  

izomerjével

 
LIAISON® 25 OH Vitamin D TOTAL  
DEQAS eredmények

A Vitamin D External Quality Assessment Scheme (DEQAS) 
jelenleg már több mint 1000 résztvevő mérési adatait  
dolgozza fel. 5 szérumminta poolt osztanak szét 4 alkalom-
mal az év során. A kapott adatok statisztikai kiértékelése 
után megállapított összlaboratóriumi átlaghoz (ALTM) és a 
módszercsoporthoz viszonyított torzítás mellett megadják 
a módszercsoportok szórását, variációs koefficiensét, s 
elkészítik az egyénre szabott hisztogramot.

A DEQAS 2011 évi adatai alapján a DiaSorin 25OH 
Vitamin D TOTAL eredmények az adatok 42%-át 
tették ki. 
2008-ban a LIAISON 25OH Vitamin D TOTAL éves 
inter-assay CV értéke <12,2%-nak, az éves torzítás 
-9%-nak bizonyult. A referenciamódszer LC-MS/
MS mérések éves torzítása -1,3 és +9,5, inter-assay 
CV értéke 9 és 21,3% között mozgott 2005-2008 
között (A.M Wallace, Steroids, 2010). 

LC-MS/MS mérések és a  
LIAISON® 25 OH Vitamin D TOTAL

Jelenleg a D-vitamin meghatározás legmegbízhatóbb  
módszerének a deuterált 25-hidroxi-D-vitamin belső stan-
dardot alkalmazó folyadék-kromatográfia – tandem tömeg-
spektrometria (LC-MS/MS) rendszert tartják. A módszer 
azonban drága műszert, speciális szakképzettséget igé-
nyel és átbocsátó képessége nem közelíti meg a páciens 
szelektív immunoassay analizátorokét, így jelenleg rutin 
mérésre nem terjedt el. 

A LIAISON D-vitamin tesztek mestergörbéjét két különböző 
amerikai LC-MS/MS referencialaborban tesztelik, illetve 
157 páciens minta összehasonlító mérését is elvégezték 
és a következő eredményt kapták:

LIAISON® 25 OH Vitamin D TOTAL=  
0,9907*LC-MS/MSA-3,4149, R=0,9480

LIAISON® 25 OH Vitamin D TOTAL=  
1,0244*LC-MS/MSB-2,7068, R=0,9585

(A két LC-MS/MS módszert összehasonlítva:  

LC-MS/MSA=1,0042*LC-MS/MSB+1,6993,  R=0,9820)

Másik független irodalmi forrás [H.J. Roth, Annals of 
Clinical Biochemistry,2008] a LIAISON® 25 OH Vitamin D 
TOTAL és az LC-MS/MS mérések összehasonlításakor rank 
korrelációval a rho együtthatót 0,95- nek találta a LIAISON® 
25 OH Vitamin D TOTAL és az LC-MS/MS mérések össze-
hasonlításakor, a LIAISON assay torzítása az LC-MS/MS- 
hez képest -8%-nak adódott, az inter-assay CV 8-10% 
között mozgott.
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A LIAISON® 25 OH Vitamin D TOTAL  
és más immunoassay analizátorok  
D-vitamin tesztjeinek összehasonlítása

101 betegminta összehasonlító méréseit végezték német-
országi laboratóriumokban a következő módszereket alkal-
mazva:
•	 Siemens	ADVIA	Centaur® Vitamin D Total
•	 Abbott	ARCHITECT	25-OH	Vitamin	D
•	 Roche	Elecsys	Vitamin	D	total
•	 LIAISON® 25 OH Vitamin D TOTAL

Referencia módszerként LC-MS/MS szolgált 
(40 minta, melyek koncentrációja 12 és 139 ng/ml között volt).

 
Eredmények 

3. ábra: Az immunoassay módszerek és a referenciamódszer  
összehasonlítása 

A 3. ábra mutatja a különböző módszerek viszonyát a refe-
rencia rendszeren mért adatokhoz képest. 
A módszerek a korrelációs koefficiensek sorrendjében:  
DiaSorin (R2=0.8855, azaz R=0,9410), 
Abbott (R2=8707, azaz R=0,9331), Siemens (R2=0,8544, 
azaz R=0,9243), Roche (R2=0,7019, azaz R=0,8374)

A 4. ábra torzítás grafikonjain (e–h) látható, hogy 
a DiaSorin eredmények torzításának 95%-os kon-
fidencia intervalluma a legszűkebb a többi mód-
szerrel összehasonlítva, s az értékek a legkevésbé 
szóródnak az átlagtorzítás körül. 

A legszélesebb +/-1,96 SD tartomány a Roche rendszeren 
volt tapasztalható, továbbá az értékek a legnagyobb varia-
bilitást mutatták az átlag torzítás körül.

A 5. ábra Bland-Altman grafikonjai a 35 ng/ml-nél alacso-
nyabb koncentrációjú minták torzítását mutatják az  
LC-MS/MS mérésekhez viszonyítva: a: Abbott és DiaSorin; 
b: Siemens és DiaSorin; c: Roche és DiaSorin. 
Ebben a tartományban is a DiaSorin esetében  leg-
kisebb a torzítás. 
Mind a Siemens, mind az Abbott mérések egyértelmű pozi-
tív eltérést mutatnak.

A 6. ábrán látható, hogy az Abbott mérési adatok korre-
lálnak legjobban a DiaSorin mérésekkel (R2= 0,9512 azaz  
R= 0,9753), ugyanakkor az alacsony koncentráció- 
tartományban jelentős az eltérés a két módszer között.

Ezek alapján a DiaSorin D vitamin mutatta a legjobb 
korrelációt az LC-MS/MS mérésekkel, és ez bizo-
nyult a legmegbízhatóbbnak és a legérzékenyebb-
nek a vizsgált 4 immunoassay módszer közül. 
A Siemens reagensekkel mért adatok az egész méréstar-
tományban jelentős negatív torzítást bizonyítottak, a Roche 
assay kifejezett variabilitást mutatott az aranystandard 
technikához képest.
Azokban az országokban, ahol  D-vitamin méréssel és  
pótlással kapcsolatos módszertani útmutatót dolgoztak ki 
(pl. GRIO, Franciaország), a < 10 ng/ml méréstartomány 
megbízható értékelését követelményként emelik ki. 
Összegezve: jelenleg az orvosi gyakorlatban alkal-
mazott immunoassay módszerek közül a LIAISON® 

25 OH Vitamin D TOTAL teszt analitikai jellemzői a 
legmegbízhatóbbak (pontosság, érzékenység). 
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4.1. ábra: Az immunoassay módszerek összehasonlítása az LC-MS/MS rendszerrel külön-külön: lineáris regresszió (a-d) és Bland-Altman torzítási grafikon (e-h)



7

6. ábra: Siemens, Abbott és Roche asssayk egyenként a DiaSorin teszttel 
összehasonlítva: lineáris regresszió (a-c); Bland-Altman torzítási grafi-
konok (d-f) – a legnagyobb és legvariábilisabb torzítás a Roche teszt 
esetén észlelhető.

5. ábra: Alacsony koncentrációjú minták értékeinek torzítása az LC-MS/
MS adatokhoz képest (Bland-Altman grafikonok a-c)
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LIAISON® 1-84 PTH

A parathormon a D-vitamin mellett a másik jelentős csont-
anyagcsere szabályozásában szerepet játszó paraméter.  
Információértéke a hypercalcaemia, a primer, szekunder és 
tercier mellékpajzsmirigy túlműködés, a mellékpajzsmirigy 
elégtelenség diagnosztikájában, valamint a végstádiu-
mú veseelégtelenségben szenvedők osteodystrophiájának 
monitorozásában jól ismert. A mellékpajzsmirigy hormonja 
a keringésbe kerülve rövid időn belül fragmentumokra 
bomlik. A kezdeti C-terminális vagy N-terminális fragmen-
tumot mérő tesztek után megjelentek a második generációs 
„intact PTH” tesztek, melyek azonban továbbra is bemérték 
az inaktív 7-84 fragmentumot. Ennek koncentrációja főként 
a végstádiumú vesebetegek esetén számottevő. 
A legújabb harmadik generációs LIAISON® 1-84 
PTH teszt kizárólag az 1-84 fragmentumot méri.
A teszt jelentőségét bizonyítja az a végstádiumú vesebete-
geken végzett prospektív multicentrikus tanulmány [M.L. 
Melamed et al.: Nephrol Dial Transplant (2008)  23: 1650 
– 1658] is, mely az 1-84 PTH teszt kizárólagosságát bizo-
nyította a betegek mortalitásának megítélésében.

A LIAISON® 1-84 PTH referencia intervallumai

Minta Medián
95%-os tar-

tomány
Abszolút tar-

tomány

Szérum (n=125) 15,3 pg/ml
6,5 – 36,8 

pg/ml
4,6 – 58,1 

pg/ml

EDTA-plazma 
(n=125)

16,1 pg/ml
6,7 – 38,8 

pg/ml
4,0 – 57,1 

pg/ml

Minta
Abszolút tartomány, ha  

a 25OH-D-vitamin szint >30ng/ml

Szérum (n=82) 4,6 – 38,4 pg/ml

EDTA-plazma (n=82) 4,0 – 39,4 pg/ml

Minta
Abszolút tartomány, ha a 25OH- 

D-vitamin szint >30ng/ml és  
2,13 mmol/l < totál szérum Ca < 2,53 mmol/l

Szérum (n=82) 5,5 – 38,4  pg/ml

EDTA-plazma (n=82) 4,6 – 39,4 pg/ml

A LIAISON® 1-84 PTH analitikai jellemzői

Funkcionális  
érzékenység

< 4,0 pg/ml  
(kimutathatósági határ: < 1,7 pg/ml)

Méréstartomány 4,0 – 1800 pg/ml

Ismételhetőség 3,0 – 5,9 % (n=160)

Reprodukálhatóság 5,4 – 9,0 %  (n=160)

Specificitás

Fragment Keresztreaktivitás 

hPTH 7-84 0%

hPTH 1-34 0%

hPTH 13-34 0%

hPTH 39-68 0%

hPTH 44-68 0%

hPTH 39-84 0%

hPTH 53-84 0%
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LIAISON® BAP Ostase®

A csont-specifikus alkalikus foszfatáz (Bone Alkaline Phos- 
phatase, BAP) az osteoblastos csontépítés szérummarkere, 
koncentrációja az osteoblastos csontépítés sebességével 
korrelál. A BAP használható a Paget-kór és az osteoporosis 
diagnosztizálásához és ezekben a betegekben az anti-
resorptiv kezelésre adott válasz monitorozásához.
A BAP és a máj-specifikus (liver) ALP (LAP) a közös 
TNALP locus terméke, ezért primer szerkezetében 100% 
homológiát mutat. A LAP és a BAP immunoreaktivitásbeli 
különbségei poszt-transzlációs módosulásukból adódnak: 
mindkét izozim öt N-glikolizációs hellyel (N123, N213, 
N254, N286 és N413) rendelkezik, de csak a BAP-ra jel-
lemzőek az O-glikolizációs helyek. Normál emberi szérum-
ban az ALP aktivitás kb. 95%-át a BAP és LAP adja, közel 
egyenlő arányban. 
A BAP alkalmas vesebetegek csontképződésének monito-
rozásához, mivel a BAP azon kevés markerek közé tartozik, 
melyek szintjére a veseműködés nincs hatással.  A BAP 
ugyancsak fontos szerepet kap az adynamiás (alacsony 
csont turnover) csontbetegség és az osteitis fibrosa (magas 
csont turnover) elkülönítésében. 

A LIAISON® BAP OSTASE® egy direkt szendvics assay, mely 
kétféle, affinitás kromatográfiával tisztított, monoklonális 
egér antitestet (egyet a szilárd fázishoz kötéshez, egyet a 
detektáláshoz) használ.

A LIAISON® BAP Ostase® referencia intervallumai

N=120 Cut-off (µg/l) 90%-os CI (µg/l)

Férfiak 20,3 16,1 – 25,2

Nők menopauza előtt 23,6 16,9 – 26,6

Nők menopauza után 20,4 17,8 – 25,0

Gyermekkori értékek; 2,5 és 97,5 percentilis  
(életkori csoportonként n=25)

Életkor, évek Fiúk, µg/l Lányok, µg/l

0 - 3 43,4 – 104,8 41,9 – 107,0

3 - 4 29,7 – 84,8 29,5 – 108,5

5 - 6 48,8 – 109,0 21,9 – 115,4

7 - 8 52,6 – 123,0 37,1 – 147,9

9 - 10 52,3 – 105,4 42,0 – 107,6

11 - 12 55,7 – 152,3 38,6 – 111,2

13 - 14 15,5 – 134,0 13,7 – 109,8

15 - 16 16,6 – 127,9 10,2 – 72,6

17 - 18 11,0 – 77,6 5,9 – 20,0
[E. Cavalier et al.:Clin Chem Lab Med 2010; 48(1): 67-72]

A LIAISON® BAP Ostase® analitikai jellemzői

Funkcionális  
érzékenység

< 1,5 µg/l   
(kimutathatósági határ: < 0,1 µg/l)

Méréstartomány 1,5– 120 µg/l

Ismételhetőség 3,3 – 4,3 % (n=80)

Reprodukálhatóság 6,1 – 8,1 %  (n=80)

Összehasonlíthatóság:
Access Ostase= 0,9123*LIAISON Ostase+2,0025  
(R2= 0,9006 azaz R=0,9490)
[E. Cavalier et al.:Clin Chem Lab Med 2010; 48(1): 67-72]
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LIAISON® Osteocalcin
 
Az osteocalcin egy K-vitamin-függő protein, melyet a 
csontban lévő nem-kollagén fehérjék egyik legnagyobb 
mennyiségben jelenlévő tagjaként tartanak számon.  
Az osteocalcin az összes csontfehérje 3%-át is alkothatja. 
Három g-karboxi-glutaminsavat (GLA) is tartalmaz, ezért 
csont-GLA-proteinként (BGP) is emlegetik. A BGP kizárólag 
a csontszövetben található meg, az osteoblastok termelik. 
Úgy tartják, hogy a mineralizációs folyamatban vesz részt 
és más kalcium-anyagcserét szabályozó hormonok befo-
lyása alatt áll. Mivel a BGP szintje közvetlenül tükrözi a 
csontforgalmat, koncentrációja szoros összefüggést mutat 
a beteg csontanyagcseréjének aktuális állapotával. 

A LIAISON® Osteocalcin két monoklonális humán BGP 
ellen termelt egér-anitestet alkalmazó kemilumineszcens 
immunoassay, mely az intakt (1-46) molekulát és a nagy 
fragmentumot (1-43) méri.

A LIAISON® Osteocalcin referencia intervallumai

Populáció (n) Medián  
(ng/ml)

95%-os tartomány  
(ng/ml)

Férfiak (61) 26,1 12,0 – 52,1

Nők menopauza előtt (73) 17,6 6,5 – 42,3

Nők menopauza után (66) 21,4 5,4 – 59,1

A LIAISON® Osteocalcin analitikai jellemzői

Funkcionális érzékenység < 3,0 ng/ml

Méréstartomány 3,0– 300 ng/ml

Ismételhetőség 3,0 – 8,0 % (n=80)

Reprodukálhatóság 4,0 – 9,0 %  (n=80)

Specificitás

Vizsgált anyag Tesztelt koncentráció 
(ng/ml)

Keresztreaktivitás 
(%)

Osteocalcin 1-43 
fragmentumja

100 87

Calcitonin 100 0

BAP 500 0

PTH 100 0

LIAISON® csontmarkerek fejlesztés alatt

1,25-diOH Vitamin D

FGF-23

Sclerostin
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Új generációs immunkémiai automata

www.budalabor.hu   

Nordenskjöld Design 2014

Cikkszám Termék

310600 LIAISON® 25-OH Vitamin D Total Assay (100)

310601 LIAISON®  25-OH Vitamin D Total Control Set 

310602 LIAISON® 25-OH Vitamin D Specimen Diluent 

310630 LIAISON® 1-84 PTH Assay  (100)

310631 LIAISON® 1-84 PTH Control Set

310632 LIAISON® 1-84 PTH Specimen Diluent

310950 LIAISON® Osteocalcin Assay (100)

310951 LIAISON®  Osteocalcin control set 

310952 LIAISON®  Osteocalcin Specimen diluent 

310970 LIAISON® BAP OSTASE (100)

310971 LIAISON® BAP OSTASE Control Set 

310972 LIAISON® BAP OSTASE Specimen Diluent

Stratégiai   

partner  a  

laboratóriumi   

diagnosztikában


