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Úvod 

 
Díky novým poznatkům v biologii a patofyziologii 

některých onemocnění byla v poslední době vyvinuta řada 
léků působících přímo na molekulární úrovni více-méně 
selektivně v cílových buňkách. K těmto lékům se řadí také 
inhibitory tyrosinkinas (TKI), které způsobily průlom 
v léčbě některých nádorových onemocnění, jako například 
imatinib (Glivec) v léčbě gastrointestinálního stromálního 
tumoru (GIST). Imatinib společně s dasatinibem (Sprycel) 

a nilotinibem (Tasigna) zaznamenal rovnež velký úspěch 
v léčbě chronické myeloidní leukemie (CML) a lapatinib 
(Tykerb) v léčbě karcinomu prsu (obr. 1). Ukazuje se, že 
léčebná odpověď na TKI může souviset s jejich dosažený-
mi plasmatickými hladinami. 

Práce byla zaměřena na stanovení TKI v krevní 
plasmě pacientů s CML a karcinonem prsu na terapii ima-
tinibem, nilotinibem, dasatinibem a lapatinibem technikou 
vysoce účinné kapalinové chromatografie ve spojení 
s tandemovou hmotnostní spektrometrií.  

 
Chronická myeloidní leukemie  

 
CML je klonální myeloproliferativní onemocnění 

vznikající transformací hemopoetické kmenové buňky. 
Toto onemocnění tvoří 1/4 všech leukemií dospělého vě-
ku. Fúzí genu BCR na 22. chromosomu s genem ABL na 
9. chromosomu vzniká tzv. chromosom Philadelphia (Ph) 
obsahující onkogen BCR/ABL1, který exprimuje protein 
p210 – konstitutivně aktivní tyrosinkinasu aktivující řadu 
signálních transdukčních drah, které podporují množení 
buněk a blokují apoptózu. Dřívější možnosti léčby 
(interferon alfa, alogenní transplantace krvetvorných bu-
něk) nezaznamenaly takový úspěch jako v posledních le-
tech nově vyvinuté selektivní TKI cíleně inhibující prolife-
raci nádorového klonu. K těmto novým přípravkům řadí-
me deriváty 2-fenylaminopyrimidinu imatinib, dasatinib 
a nilotinib3,4. 

Imatinib (IM) a nilotinib jsou účinné inhibitory tyro-
sinkinasy Bcr/Abl. IM dále interferuje s recep-torem pro 

Obr. 1. Strukturní vzorce TKI 
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stem cell factor (c-kit) a receptorem pro růstový faktor 
odvozený z destiček (PDGF platelet-derived growth fac-
tor), proto se využívá i v léčbě GIST, systémové mastocy-
tosy, hypereozinofilního syndromu a chronické eozinofilní 
leukemie5,6,8,9. Dasatinib je navíc účinný inhibitor kinas 
rodiny Src, které mohou přispívat k proliferaci a přežívání 
myeloidní řady buněk exprimujících BCR/ABL1 (cit.7,9). 

 
Karcinom prsu 

 
Karcinom prsu je jedním z nejčastějších zhoubných 

onemocnění postihující ženskou část populace. Jeho inci-
dence neustále stoupá, ovšem díky novým diagnostickým 
a terapeutickým možnostem dochází ve vyspělých zemích 
včetně ČR k poklesu úmrtí způsobených tímto onemocně-
ním. Pro cílenou molekulární biologickou léčbu je nutné 
znát strukturu molekuly proteinu, jehož inhibicí dochází 
k narušení základních signálních drah vedoucích k maligní 
transformaci buňky. Tento typ léčby již není pouze před-
mětem výzkumu, ale je již s úspěchem používán v klinické 
praxi. Základními nástroji terapie jsou monoklonální proti-
látky a nízkomolekulární tyrosinkinasové inhibitory, jako 
např. lapatinib1. 

Lapatinib je selektivní duální inhibitor tyrosinkinas 
ErbB-1 (EGFR; je zodpovědný za regulaci normálního 
buněčného růstu, jeho porucha vede k neregulovatelné 
proliferaci a potenciální malignizaci procesu) a ErbB-2 
(HER2; onkogen zaručující predispozici ke karcinomu, je 
pomalu aktivovatelný a má dlouhodobý vliv na prolifera-
ci). Řadí se mezi cytostatika účinná v léčbě mozkových 
metastáz díky tomu, že prochází hematoencefalitickou 
bariérou1,2,9. 

Mechanismus účinku TKI spočívá v reverzibilní vaz-
bě na intracelulární cytoplasmatické ATP-vazebné místo 
tyrosinkinasové Abl domény a zablokování fosforylace 
tyrosinu bílkovin, které patří k substrátům onkoproteinů, 
čímž dochází ke znemožnění přenosu signálů vedoucích 
k maligní transformaci a proliferaci buněk17. 

 
 

Experimentální část 
 
Pacientům s CML (n = 682, Hemato-onkologické 

oddělení FN Olomouc) byla odebrána nesrážlivá krev do 
zkumavek s EDTA v průměru 24 ± 6 hodin po užití po-
slední dávky léku. Krev byla poté zcentrifugována a získa-
ná plasma byla zamražena na 20 °C.  

Imatinib, deuterovaný imatinib, desmethylovaný 
imatinib (Novartis; Curych, Švýcarsko), dasatinib, nilo-
tinib a lapatinib (LC Laboratories; Woburn, MA, USA) 
byly rozpuštěn v methanolu na výslednou koncentraci 
103 mol l1. Tyto standardní roztoky byly použity pro 
přípravu všech ostatních standardů. Všechny reagencie 
měly analytický stupeň čistoty a byly získány od firmy 
Sigma (St. Louis, MO, USA).  

Plasma (20 l) byla deproteinována methanolem 
(180 l) s přídavkem interního standardu – deuterovaného 

imatinibu (D8IMA). Poté byl vzorek 3 min třepán na vor-
texu a následně 5 min centrifugován při 14 000 RPM. Su-
pernatant byl analyzován technikou UHPLC-MS/MS. 

Analýzy byly prováděny na přístroji UHPLC (Dionex 
Ultima 3000 RS). Studované analyty byly separovány na 
koloně s reverzní fází Acquity BEH C18 1,7 m (2,1  50 
mm; Waters). Mobilní fáze se skládala z formiátu amonné-
ho o koncentraci 4 mmol l1 a pH 3,2 (A) a acetonitrilu 
(B). V čase 01 min bylo složení mobilní fáze 17 % B; 1 
až 2 min byl aplikován gradient 1750 % B; 2,02,1 obsa-
hovala mobilní fáze 50 % B a v 2,12,2 min byly nastave-
ny iniciální podmínky. Na koloně termostatované na 40 °C 
byla nastavena průtoková rychlost 0,5 ml min1. Pro detek-
ci a kvantifikaci byl použit tandemový hmotnostní spektro-
metr (API 4000, Applied Biosystems) s ionizací elektro-
sprejem. Podmínky sběru dat jsou shrnuty v tab. I. Za opti-
málních podmínek byly separovány standardy TKI 
s celkovou dobou analýzy 2,2 min (obr. 2). 

 
 

Výsledky 
 
Metoda byla aplikována na vzorky pacientů s CML 

a karcinomem prsu na terapii imatinibem (obr. 3), nilotini-
bem, dasatinibem a lapatinibem. Analyty byly kvantifiko-
vány pomocí interního standardu D8IM. Dále byla práce 
zaměřena na stanovení korelace mezi plasmatickou hladi-

Obr. 2. Fragmentace IM, separace standardů jednotlivých 
TKI  
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nou imatinibu a molekulární odpovědi. Bylo zpracováno 
600 vzorků od 120 pacientů, jimž byla krev odebírána 
v průměru 24 ± 6 hodin od poslední podané dávky 
400 mg. Data byla zlogaritmována za účelem dosažení 
normálního rozdělení a poté byla porovnána pomocí dvou 

nezávislých výběrů (QC Expert, P = 0,05). Skupina paci-
entů s dobrou odpovědí na léčbu vykazovala statisticky 
významně vyšší hladiny IM v plasmě; průměrné hodnoty 
byly 1010 ng ml1 pro optimální a 785 ng ml1 pro subop-
timální odpověď (obr. 4). 

 
 
Závěr 

 
Tato práce byla zaměřena na vývoj nové metody pro 

stanovení TKI v krevní plasmě pacientů trpících chronic-
kou myeloidní leukemií a rakovinou prsu, a to technikou 
ultraúčinné kapalinové chromatografie ve spojení s tande-
movou hmotnostní spektrometrií. 

Metoda se v současné době dostává do rutinní praxe 
v laboratoři dědičných metabolických poruch, Oddělení 
klinické biochemie, FN Olomouc. Výsledky plasmatic-
kých hladin pomáhají při individuálním rozhodování 
o změně dávkování léčby především u pacientů se subopti-
mální odpovědí a nízkou hladinou IM nebo na druhé straně 
u pacientů s vysokou hladinou IM při úplné molekulární 
odpovědi. Provádění stanovení hladin TKI má velmi důle-
žitou roli v posouzení compliance nemocných. 

Další výzkum bude směřován do oblasti stanovení 
imatinibu v leukocytech pacientů s CML. Předpokládá se, 
že stanovení hladiny intracelulárního IM a v kombinaci se 
stanovením plasmatické hladiny při současném vyšetření 
aktivity transportních systémů umožní lépe předpovědět 
vznik rezistence na IM a bude mít lepší praktický dopad na 
rozhodování o léčbě u nemocných s CML léčených IM. 

Nově vyvinutá metoda pro stanovení TKI v krevní 
plasmě metodou UHPLC-MS/MS je vysoce účinná a časo-
vě nenáročná. 

 
Autoři děkují za finanční podporu projektům IGA 

MZCR NS9627, MSM 6198959205 a A/CZ0046/2/0011. 
 
 

Zkratky 
 
ABL Abelson tyrosin kinase gen 
BCR  breakpoint cluster region 

Obr. 3. Analýzy reálných vzorků pacientů s CML na terapii 
IM; pacient s nízkou (A), střední (B) a vysokou hladinou (C)  

Obr. 4. Krabicové grafy logaritmů koncentrací imatinibu 
v plasmě u pacientů s optimální (A) a suboptimální moleku-
lární odpovědí (B) 

Tabulka I 
Optimalizace MS/MS 

Analyt MRM  
přechod [m/z] 

Čas měření 
[ms] 

DP 
[V] 

CE 
[V] 

CXP 
[V] 

IM 494→394 50,00 116,00 37,00 26,00 
D8IM 502→394 50,00 116,00 37,00 26,00 
desIM 480→394 5,00 126,00 37,00 28,00 
NIL 531→290 50,00 101,00 41,00 20,00 
LAP 582→366 50,00 111,00 47,00 24,00 
DAS 489→402 100,00 86,00 45,00 28,00 

CAD:  6,00 psi 
CUR:  20,00 psi 
GS1:  50,00 psi 
GS2:  50,00 psi 
IS:  5500,00 V 
TEM:  500,00 °C 
EP 10,00 V 
Typ skenu: MRM 
Polarita: pozitivní  
Iontový zdroj: Turbo Spray  
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CAD kolizní plyn 
CE kolizní energie  
CML chronická myeloidní leukemie  
CUR „curtain gas“ 
CXP výstupní potenciál kolizní cely 
D8IM deuterovaný imatinib 
DAS dasatinib 
desIM desmethylovaný imatinib 
DP deklasterizační pitenciál 
Dwell čas přechodu 
EGFR receptor pro epidermální růstový faktor 
EP vstupní potenciál 
GIST gastrointestinální stromální tumor  
GS1 zmlžovací plyn 
GS2 sušící plyn 
HER2 lidský epidermální receptor 
IM imatinib 
IS napětí na vstupní kapiláře 
LAP lapatinib 
MRM multiple reaction monitoring 
NIL nilotinib 
PDGF destičkový růstový faktor 
Src rodina nereceptorových (celulárních)  

tyrosinkinas podílející se na růstu buňky 
TEM teplota zmlžujícího plynu 
TKI tyrosinkinasové inhibitory 
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K. Mičováa, D. Friedeckýa, A. Polýnkováa, E. Fa-

berb, and T. Adama (a Laboratory for inherited metabolic 
disorders, University Hospital and Palacky University 
Olomouc; b Hemato-oncological clinic, University Hospi-
tal, Olomouc): Determination of Tyrosine Kinase In-
hibitors in Human Plasma by UHPLC-MS/MS 

 
The aim of this study was to develop new rapid and 

sensitive UHPLC method with tandem mass spectrometry 
detection for determination and quantification of plasma 
concentration of tyrosine kinase inhibitiors nilotinib, la-
patinib, imatinib and its main metabolite (CGP74588). 
Pacients' plasma (20 l) was deproteinated by 180 l of 
methanol with addition of internal standard (deuterated 
imatinib), sample was shaken, centrifugated 5 min at 
14 000 RPM and supernatant was analysed. Chroma-
tographic separation of drugs and internal standard was 
achieved on a reverse phase analytical column Acquity 
BEH C18 1.7 m (2,1  50 mm; Waters). Mobile phase 
consisted of acetonitrile (B) and 4mM ammonium for-
miate; pH 3,2 (A). The total run time of the analysis was 
2,2 min at a flow rate 0,5 ml min1. A triple quadrupole 
detector (API 4000, Applied Biosystems) with electros-
pray ionization in positive mode was used for detection. 
Mass spectrometer was operated in multiple-reaction 
monitoring (MRM) mode (m/z transitions for IM 
494→394, CGP 74588 480→394, D8-IM 502→394, NIL 
531→290, and for LAP 582→366). We demonstrated the 
suitability of this assay for TKIs using to quantify their 
concentrations in plasma of patients with chronic myeloid 
leukemia on imatinib and nilotinib therapy and for patients 
with breast cancer on lapatinib therapy. 


