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Vyšetřování   
imunosupresiv  
metodikou LC/MS na  
OKB FN Olomouc

D. Friedecký, M. Švábová,  
T. Semeniuk, J. Peřinová,  
K. Mičová, T. Adam

Úvod:
Na našem pracovišti má vyšetřování imunosupresiv 
(IS) dlouholetou historii. S pořízením analyzátorů 
AxSYm a IMx jsme mohli začít poskytovat klinikům 
výsledky stanovení cyklosporinu  už od počátku 90. 
let minulého století. Postupem času jsme se podíleli 
na studii japonské firmy Fujisawa a zahájili stanovení 
takrolimu MEIA technologií na přístroji IMx. Násle-
dovala další léčiva sirolimus a everolimus, které byly 
zavedeny do klinické praxe v následujících letech. 
Až do konce roku 2010 jsme měli možnost pracovat 
s imunochemickými soupravami. Jejich výhodou je 
jednoduchost, rychlost analýz a také snadná obsluha. 
Nevýhodou je naopak finanční náročnost a u cyklo-
sporinu možnost zkřížených reakcí s jeho metabolity. 
Proto jsme chtěli vyzkoušet novou technologii LC/
MS, která je po zavedení metod finančně nenáročná 
(pokud se na pracoviště nemusí pořizovat nový pří-
stroj). Po nastavení počátečních podmínek měření 
a zvládnutí preanalytické fáze přípravy vzorků z plné 
krve jsme zahájili v dubnu 2011 vyšetřování imunosu-
presiv cyklosporinu, takrolimu, sirolimu a everolimu 
v rutinním režimu. V následujícím sdělení bychom 
rádi shrnuli naše krátké dosavadní zkušenosti.

Technologie LC/MS:
Pro terapeutické monitorování léků se v současnosti 
rozvíjí technika kapalinové chromatografie ve spojení 
s tandemovou hmotnostní spektrometrií na principu 
trojitého kvadrupolu. Právě tento typ hmotnostního 
spektrometru umožňuje rychlou a přesnou kvantifikaci 

s vysokým dynamickým rozsahem, a to především díky 
sledování produktu rozpadu molekulárního iontu. 
Tento mód poskytuje selektivní detekci s minimalizací 
intereferencí. Další výhodou této technologie je vysoká 
citlivost, díky níž není zapotřebí složitá příprava vzorků 
nebo zakoncentrování pomocí SPE, ale pouze jedno-
duchá deproteinace před samotnou analýzou. 

Experimentální část:
K vlastní analýze byly použity vzorky plné krve (50 µl) 
odebrané do  K3EDTA, které byly smíchány s vnitřním 
standardem ascomycinu a cyklosporinu D v metano-
lu (20 µl) a deproteinačním činidlem (0.3M vodný 
roztok ZnSO4 + metanol; 30:70; 100 µl). Vzorky byly 
promíchány a centrifugovány 5 minut při 10 000 g. 
Supernatant byl analyzován technikou UHPLC-MS/
MS (Obrázek 1). Analýzy byly prováděny na přístroji 
UHPLC (Dionex Ultima 3000 RS). Studované analyty 
byly separovány na koloně s reverzní fází Acquity BEH 
C18 1,7 um (2,1 x 50 mm; Waters) v gradientu mobilní 
fáze složené z formiátu amonného o koncentraci 20 
mmol/L a pH 3,2 (A) a acetonitrilu (B) při teplotě 
50 °C. Průtoková rychlost 0,4 ml/min. Pro detekci 
a kvantifikaci byl použit tandemový hmotnostní 
spektrometr (API 4000, Applied Biosystems) s ionizací 
elektrosprejem pracující v režimu sledování produktu 
rozpadu molekulárního iontu (MRM = multiple re-
action monitoring). Za optimálních podmínek (Tab. 
1) byly separovány standardy TKI s celkovou dobou 
analýzy 2,2 min (Obr. 2).

Tabulka 1:  Molekulární ionty, produkty a retenční časy studovaných látek

Analyt Prekurzor (m/z) Produkt (m/z) retenční čas (min)
Takrolimus 821,4 768,5 1,16
Sirolimus 931,5 864,4 1,16
Everolimus 975,5 908,4 1,16
Askomycin 809,5 756,4 1,16
Cyklosporin A 1219,7 1202,7 1,25
Cyklosporin D 1233,8 1216,6 1,31

Obrázek 1:  Instrumentace UHPLC-MS/MS
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Obrázek 2:  Separace vzorku vnitřní kontroly kvality

Tabulka 2: Základní analytické parametry LC/MS metody

Analyt Kalibrační 
rozsah 

(ng/ml)

LOQ 
 

(ng/ml)

Opakovatelnost 
 

(CV %)

Reprodukovatelnost 
 

(CV %)

Bias 
 

(%)

Systematický  
rozdíl  
(%)

cyklosporin 5 – 1500 10,0 5,56 6,46 6,74 1,5
takrolimus 1 – 50 1,0 6,53 8,21 6,42 23,2
sirolimus 1 – 50 1,0 4,55 13,55 5,42 12,2
everolimus 1 – 45 1,0 5,71 7,61 11,8 45

Validační studie analyzovaných 
metod:
Nově vyvinutá metoda byla validována a srovnána 
s rutinně používanou imunochemickou metodou 
(Tabulka 2). Metody byly srovnány pomocí regresní 
analýzy. Metody vykazují velmi dobrou korelaci 
při významné odchylce 45 a 23 % pro everolimus 
a takrolimus.

Zhodnocení nové technologie:
Naše pracoviště zvolilo novou alternativu vyšet-
řování imunosupresiv zejména proto, že doposud 
používané imunoanalytické soupravy jsou finanč-
ně  nákladné. Také jsme chtěli v praxi odzkoušet 
nově se rozvíjející technologie LC/MS, které nám 
mohou otevřít další možnosti stanovení i jiných 
druhů léčiv (antihypertenziva, psychofarmaka 
aj.). Dále  se naskýtá otázka vyřešit simultánní 
stanovení metabolitů cyklosporinu a hlavně vý-
hodně stanovit v jedné analýze všechny dostupné 
látky, tedy cyklosporin, takrolimus, sirolimus 
a everolimus, popř. kyselinu mykofenolovou MPA, 
neboť je často pacientům poskytována kombinač-
ní léčba. Technologie LC/MS skýtá velmi široké 
možnosti dalšího rozvoje metod v oblasti léčiv 

a farmakologicky zajímavých a účinných látek, 
a proto bychom chtěli v této započaté práci dále 
pokračovat a rozvíjet ji.
Metoda LC/MS zaznamenala v posledních letech 
velký boom pro svou jednoduchost, finanční ne-
náročnost a rychlost stanovovaných analytů, na 
našem pracovišti tedy imunosupresiv. Zatím s ní 
pracujeme krátký čas, ale i tak lze říci, že se její 
dobré charakteristiky projevily v plné míře. Lze 
předpokládat, že nynější rutinní provoz rozšíří-
me i o statimový, jakmile se nám podaří zaškolit 
většinu pracovníků a vytvořit lepší podmínky pro 
práci na systému LC/MS. Dále bychom rádi rozší-
řili stávající stanovení o primární metabolity CyA 
a kyselinu mykofenolovou MPA.
Největší limitací jsou v současné době náklady na 
pořízení instrumentace a požadavek na školený 
personál v problematice hmotnostní spektrometrie, 
která přece jenom stále není tak jednoduchá na 
údržbu ve srovnání s imunochemickými analy-
zátory. Také je třeba vzít v potaz odlišné portfolio 
řešených problémů vycházejících z principu 
a uspořádání spojení kapalinové chromatografie 
s hmotnostní spektrometrií.


