
Chem. Listy 103, s185−s188 (2009)                                                                                                                          Cena Merck 2009 

s185 

KATEŘINA MIČOVÁa, DAVID FRIEDECKÝa, 
EDGAR FABERb a TOMÁ� ADAMa 
 
a Laboratoř dědičných metabolických poruch, Lékařská 
fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, I. P. Pavlova 6, 
775 20 Olomouc, b Hemato-onkologická klinika, Fakultní 
nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc 
K.Micova@seznam.cz 
 
 
Úvod 

 
Chronická myeloidní leukemie je myeloproliferativní 

onemocnění charakteristické přítomností Filadelfského 
chromosomu, který vzniká translokací chromosomu 9 
a 22. Nově vzniklý gen BCR/ABL má za následek produk-
ci proteinu p210, konstitutivně aktivní tyrosinkinasy zapří-
čiňující vznik choroby. Její léčba je v současnosti úspě�ná 
díky nově vyvinutým lékům (Imatinib, Dasatinib, Niloti-
nib) zalo�ených na selektivní inhibici těchto tyrosinkinas. 
Imatinib poskytuje velmi dobrou hematologickou, cytoge-
netickou a molekulární odpověď, ale znevýhodňuje jej 
mo�ný vznik rezistence. Monitorování hladin léku 
v tělních tekutinách nám poskytuje informace o jednotli-
vých odpovědích na látku u léčených pacientů, čím� mů�e 
být léčba vhodně modifikována. 

Práce je zaměřena na stanovení imatinibu v krevní 
plasmě pacientů s CML na terapii Glivecem metodou vy-
soce účinné kapilární elektroforézy. Plasma byla deprotei-
novaná methanolem, zcentrifugována, vysu�ena v proudu 
dusíku a následně rozpu�těna ve vodě. Separační pufr je 
slo�ený z kyseliny citronové (c = 50 mmol l−1) titrované 
kyselinou γ-aminomáselnou na pH 3,6. Analýza byla pro-
vedena na nepokryté křemenné kapiláře o efektivní délce 
20 cm (celková délka 27 cm) a průměru 75 µm, při napětí 
15 kV a nástřiku 3 nebo 6 s. 

Nově vyvinutá metoda pro stanovení imatinibu 
v krevní plasmě pomocí HPCE je vysoce účinná, časově 
nenáročná a má nízké náklady na provoz. 

 
Chronická myeloidní leukemie (CML) 

 
CML je klonální myeloproliferativní onemocnění 

vznikající transformací hemopoetické kmenové buňky. 
V krvi pacientů se nachází velké mno�ství nemocných 
nezralých buněk − blastů, v případě CML se jedná 
z největ�í části o basofilní granulocyty. Charakteristickým 
rysem patologické buněčné populace je v 90 % případů 
CML přítomnost chromosomálního markeru � Ph chromo-
somu (Filadelfský chromosom, BCR/ABL). Filadelfský 
chromosom vzniká v důsledku reciproké translokace 
t(9;22)(q34;q11), která byla poprvé popsána u pacientů 

s CML ve Filadelfii v roce 1960. Fůzí genu BCR � 
�breakpoint cluster region� na 22. chromosomu s genem 
ABL − �Abelson tyrosine kinase gen� na 9. chromosomu 
vzniká onkogen BCR/ABL, který vede ke vzniku chime-
rického onkogenního proteinu BCR/ABL s molekulovou 
hmotností od 185 do 230 kD (dle oblasti breakpointu 
v BCR genu). U vět�iny pacientů s CML se exprimuje 
protein o velikosti 210 kD zvaný p210bcr-abl. Tento protein 
je konstitutivně aktivní tyrosinkinasa (2.7.10.2.), která 
aktivuje cytoplasmatické a jaderné signální transdukční 
dráhy, které podporují buněčné dělení a blokují apoptózu, 
co� vede k neregulovanému mno�ení hemopoetických 
kmenových buněk. Tato kinasa rovně� ovlivňuje reparaci 
DNA, co� mů�e podporovat dal�í chromosomální změny 
a mutace zahrnuté v progresi choroby a mohou hrát roli 
v agresivní povaze pozdních stádií CML. 

Onemocnění má tři fáze vývoje: chronickou fázi 
(zvý�ený počet leukocytů či krevních destiček a počet 
blastů v kostní dřeni nepřesahující 10 %), akcelerovanou 
fázi (zvý�ená splenomegalie a leukocytosa, zvý�ený počet 
blastů od 10 do 30 % a basofilů do 20 %) a blastický zvrat 
(počet blastů v kostní dřeni překračuje 30 %, myeloidní 
prekurzory mohou rovně� tvořit nádory v lymfatických 
uzlinách, ků�i a kostech). Přechod mezi jednotlivými fáze-
mi je plynulý, ale obrazy jednotlivých fází se výrazně li�í. 
Rovně� se li�í vlastnosti nádorových buněk v průběhu 
onemocnění. 

Cílem léčby je redukce nádorové masy, eliminace Ph-
pozitivního chromosomu a zabránění vývoje nemoci do 
akcelerované a blastické fáze. Úspě�nost léčby je hodnoce-
na dosa�ením hematologické remise (normalizace počtu 
krevních buněk), cytogenetické remise (eliminace dřeňo-
vých buněk pozitivních na Ph chromosom) a molekulární 
odpovědi (vymizení Ph chromosomu). Díky novým po-
znatkům v molekulární biologii a patofyziologii CML jsou 
hledány vysoce účinné a cílené metody léčby. Nadějným 
objevem nových léků se stal vývoj selektivních inhibitorů 
tyrosinkinas pou�ívaných k inhibici maligního růstu buněk 
a utváření metastází. V druhé polovině 90. let vedla tato 
snaha k objevení derivátů 2-fenylaminopyrimidinu, kam 
řadíme Imatinib, Dasatinib a Nilotinib. 

 
Imatinib (STI571, Glivec) 

 
Tento selektivní inhibitor konstitutivně aktivní tyro-

sinkinasy je derivát fenyalminopyrimidinu označovaný 
také jako STI-571 (signal transduction inhibitor) nebo 
CGP57148B. Konkrétně se jedná o 4-[(4-methylpiperazin-
1-yl)methyl]-N-[4-methyl-3-[(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-
yl)amino]-fenyl]-benzamid (obr. 1). 

Imatinib (IM) interaguje s bílkovinou p210bcr/abl tak, 
�e obsadí ABL doménu enzymu ve vazebném místě pro 
ATP, stabilizuje protein v inaktivní konformaci a nedochá-
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zí k fosforylaci tyrosinu bílkovin patřících k substrátům 
p210bcr/abl. Zablokováním fosforylace tyrosinových zbytků 
bílkovin dochází k zastavení celé řady signálních drah, 
které hrají roli ve vzniku leukemického fenotypu buňky. 
Působením IM dochází k apoptóze buněk exprimujících 
p210bcr/abl a také k inhibici jejich proliferace. 

Navzdory prvotní velké úspě�nosti léčby CML pomo-
cí imatinibu − velkému stupni hematologických i cytoge-
netických odpovědí, je sledován stále vzrůstající počet 
pacientů stávajících se na léčbu rezistentní, a to hlavně u 
pokročilej�ích fází nemoci. V dne�ní době známe 5 hlav-
ních mechanismů rezistence na IM. 

Jako první mechanismus je velmi pevná vazba IM na 
δ-1-kyselý glykoprotein, dále dochází ke zvý�enému vylu-
čování léku pomocí P-glykoproteinové pumpy, zvý�ené 
expresi a amplifikaci genu BCR/ABL a dále k aktivaci 
signálních drah nezávislých na BCR/ABL. Pátou a záro-
veň nejhlavněj�í příčinou rezistence jsou BCR/ABL geno-
vé mutace � mutace ABL kinasové domény, které zabra-
ňují vazbě IM.  

Stanovení léčebné dávky IM je problematické, proto-
�e rezistentní CML mutace mohou být selektivní a rychle 
se �ířící. Monitorování hladiny IM je velmi u�itečné, ale 
jen málo laboratoří je schopno toto měření vykonávat 
zejména kvůli náročné instrumentaci a vysokým finančním 
nákladům. Nicméně nově generovaná data naznačují, �e 
hladina IM zcela určuje stupeň odpovědí (HR, CR a MR). 

 
 

Experimentální část 
 
Plasma byla získána z hemato-onkologického odděle-

ní FN Olomouc. Pacientům s CML byla odebrána nesrá�li-
vá krev do zkumavek s EDTA v průměru 18 hodin po u�ití 
poslední dávky přípravku Glivec. Krev byla poté zcentri-
fugována a získaná plasma byla zamra�ena na −20 °C.  

Imatinib obdr�ený od firmy Novartis (Curych, �vý-
carsko) byl rozpu�těn v dimethylsulfoxidu (DMSO) 
a deionizované vodě (18,3 MΏ cm−1) na výslednou kon-
centraci 10−3 mol l−1. Tento standardní roztok byl pou�it 
pro přípravu v�ech ostatních standardů. 

V�echny reagencie měly analytický stupeň čistoty 
a byly získány od firmy Sigma (St. Luis, MO, USA). 
K přípravě citrátového pufru byla pou�ita pevná kyselina 

citronová, která byla rozpu�těna v deionizované vodě na 
koncentraci 50 mmol l−1 a následně titrována kyselinou γ-
aminomáselnou (GABA) na pH 3,6. 

Příprava vzorku spočívala v deproteinaci 90 µl 
plasmy pomocí 400 µl methanolu. Poté byl vzorek 3 min 
třepán na vortexu a následně 1 min centrifugován při 
10 000 RPM. Supernatant byl vysu�en v proudu dusíku, 
vysu�ený vzorek byl rozpu�těn v 50 µl vody a následně 
analyzován nebo uchován při −20 °C pro pozděj�í analýzu. 
Modifikovaný postup byl převzat z publikace Velpanldian 
T. a spol., 2004. 

Ve�keré experimenty byly prováděny na přístroji 
Beckman P/ACE 5510 s detektorem diodového pole 
(Fullerton, USA).  

Kapilára: Elektroforetická separace probíhala 
v nepokryté kapiláře z taveného křemene (75 µm i.d. × 
375 µm o.d.; Polymicro Technologies). Její efektivní délka 
činila 20 cm, celková délka 27 cm.  

Termostat: Systém byl termostatován na teplotu 25 °C.  
Detektor: Byla pou�ita UV detekce v rozmezí 190 a� 

300 nm. Pro dosa�ení lep�í citlivosti metody byl aplikován 
součet vlnových délek v rozmezí 255�275 nm, čím� bylo 
dosa�eno 7× lep�í odezvy ve srovnání se standardním zá-
znamem. Analyty byly kvantifikovány integrací plochy 
píků korigovaných na migrační čas. 

Zdroj napětí: Na kapiláru bylo aplikováno napětí 
o velikosti 15 kV, co� odpovídá intenzitě elekrického pole 
555,56 V cm−1. Frekvence sběru dat byla 2 Hz.  

Vzorky byly dávkovány pou�itím nízkotlakového 
nástřiku (0,5 psi; 3 s; 2 %). Pufr byl filtrován pomocí 
13 mm nilonového filtru (0,45 µm; Fisons Ins., Mountain 
View, CA, USA) a před analýzou byl 0,5 minuty sonifik-
ován pro eliminaci vzduchových bublin. Před začátkem 
analýzy byla kapilára v�dy promyta aplikací vysokého 
tlaku (20 psi) 5 minut HCl (0,1 mol l−1), NaOH (1 mol l−1) 
a SDS (50 mmol l−1) a mezi jednotlivými analýzami vodou 
po dobu 0,3 min a separačním pufrem po 0,7 min. 

 
 

Výsledky 
 
Při iniciálním experimentu se vycházelo ze struktury 

látky, která se v kyselém prostředí chová jako kation. Pro-
to bylo testováno několik pufrů: fosfátový (100 mmol l−1, 
pH 1,8 a 2), formiátový, chloridový a citrátový (50 mmol l−1, 
pH 3,6). Mimo citrátový pufr byl systém v těchto podmín-
kách velmi nestabilní díky vysokému proudu a generaci 
velkého Jouleova tepla v kapiláře, dále docházelo k variaci 
migračních časů, účinnosti a selektivity. Píky byly chvos-
tující a z důvodu extrémně kyselého pH elektroforegram 
obsahoval mno�ství interferujících kladně nabitých analy-
tů. Chloridový pufr poskytoval velmi �patné rozli�ení 
a účinnost. 

Na základě těchto experimentů byl pro dal�í optima-
lizaci zvolen citrátový pufr (c = 50 mmol l−1) titrovaný 
GABA (díky lep�ím pufračním schopnostem), u kterého 
díky hodnotám pK citrátu (pKa1 = 3,15; pKa2 = 4,77; pKa3 = 
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Obr. 1. Molekula Imatinibu 
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6,40) bylo mo�no zvolit pH základního elektrolytu v �iro-
kém rozmezí. Dále byl pufr v rozmezí pH 2,8�4,4 testován 
na reálných vzorcích (obr. 2). S rostoucím pH se výrazně 
zvy�uje účinnost separace (tab. I), ale zároveň klesá rozli-
�ení mezi imatinibem a jeho metabolitem. Jako kompromis 
mezi účinností a rozli�ením bylo zvoleno pH 3,6.  

Dále byla sledována doba nástřiku (obr. 3). S rostoucí 
dobou nástřiku se zvy�uje účinnost separace, ale zmen�uje 

Tabulka I 
Účinnost citrátového pufru v závislosti na pH. Měřeno na 
reálném vzorku 

pH  
vzorku 

t [min] W1/2  N N/m 

4,4 3,170 0,027 76366 381830 
4,2 3,233 0,024 100531 502655 
4,0 3,166 0,030 61701 308505 
3,8 3,092 0,033 48636 243180 
3,6 2,775 0,038 29544 147720 
3,4 2,616 0,045 18722 93612 
3,2 2,695 0,058 11961 59805 
3,0 2,524 0,057 10863 54315 

Obr. 2. Porovnání účinnosti citrátového pufru o různých hod-
notách pH 

Obr. 3. Účinnosti různé délky nástřiku; a � 6 s; b � 12 s, c � 
18 s a d � 36 s 

Obr. 4. Měření koncentrace imatinibu v plasmě v závislosti na 
denní dávce u�ívané pacientem: a) standard (c = 10−5 mol l−1); 
b) denní dávka 400 mg; c) denní dávka 800 mg 
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se rozli�ení mezi látkou a jejím metabolitem. Optimální 
doba nástřiku je 6 s. Při nástřiku 18 s byl dosa�en limit 
detekce roven 8⋅10−8 mol l−1. Vysoký nástřik byl umo�něn 
nízkou vodivostí vzorku díky deproteinaci methanolem. 

Finální pufr pou�itý pro validaci metody měl slo�ení 
kyselina citronová o koncentraci 50 mmol l−1 titrovaná 
GABA na pH 3,6. 

Koncentrace imatinibu v plasmě byla měřena na 116 
vzorcích pacientů s CML a pohybovala se v rozmezí 0,46 
a� 9,14 µmol l−1. V �ádném analyzovaném vzorku nebyly 
pozorovány interference. Plasmatická koncentrace imatini-
bu byla v souladu s mno�stvím u�ívané dávky (200 a� 
1600 mg den−1) (obr. 4, 5), s dobou odběru krve po posled-
ní podané dávce (0,5�28 h) a s jinými parametry pacientů 
(váha, věk, ...). 

 
 

Závěr 
 
Tato práce je zaměřená na vývoj nové metody pro 

stanovení imatinibu v krevní plasmě pacientů trpících 
chronickou myeloidní leukemií, a to pomocí techniky vy-
soce účinné kapilární elektroforézy. 

V experimentální části byla popsána optimalizace 
a aplikace metody. Metoda se v současné době dostává do 
rutinní praxe v laboratoři dědičných metabolických po-
ruch, Oddělení klinické biochemie, FN Olomouc. 

Dal�í výzkum bude směřován do oblasti stanovení 
imatinibu v leukocytech pacientů s CML. Předpokládá se, 
�e stanovení hladiny intracelulárního IM a v kombinaci se 
stanovením plasmatické hladiny při současném vy�etření 
aktivity transportních systémů umo�ní lépe předpovědět 
vznik rezistence na IM a bude mít lep�í praktický dopad na 
rozhodování o léčbě u nemocných s CML léčených IM, 
ne� izolované stanovení plasmatické hladiny IM. 
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Obr. 5. Aplikace metody na reálné vzorky pacientů  
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