
Chem. Listy 106, 677680(2012)                                                                                                        Laboratorní přístroje a postupy 

677 

SOUBĚŽNÉ STANOVENÍ  
VORIKONAZOLU A POSAKONAZOLU 
V PLAZMĚ METODOU HPLC 
 
LUDMILA MALÁŠKOVÁ

a, JANA  
WINTEROVÁ

b, MILAN DASTYCH
a, ZDENĚK 

RÁČIL
b, IVA KOCMANOVÁ

c, MARTINA  
TOŠKOVÁ

a a Jiří MAYER
b 

 

a Oddělení klinické biochemie a hematologie, Fakultní 
nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno; Katedra la-
boratorních metod Lékařské fakulty Masarykovy univerzity 
b Interní hematoonkologická klinika, Lékařská fakulta Ma-
sarykovy Univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 
20, 625 00 Brno, c Oddělení klinické mikrobiologie, Fa-
kultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno 
jwinterova@fnbrno.cz 
 
Došlo 18.11.10, přepracováno 18.10.11, přijato 11.11.11. 
                           

Klíčová slova: HPLC, antimykotická léčba, vorikonazol, 
posakonazol 

 
 
Úvod 

 
Vorikonazol (V-fend®) a posakonazol (Noxafil®) jsou 

širokospektrální triazolová antimykotika používaná 
v profylaxi i léčbě invazivních mykotických infekcí u imu-
nodeficietních pacientů. Vyznačují se velkou variabilitou 
dosahovaných plazmatických koncentrací, která je způso-
bená rozdílnou resorpcí při perorálním podávání, rozdíl-
nou metabolizací a četnými lékovými interakcemi1. Varia-
bilita plazmatických koncentrací těchto systémových anti-
mykotik může vést na jedné straně k selhávání terapie 
nebo naopak k toxickým projevům na straně druhé1. 
Z výše uvedeného vyplývá přínos monitorování plazmatic-
kých koncentrací těchto azolových antimykotik při jejich 
podávání s cílem optimalizovat terapii, zvláště pak u kri-
tických nemocných s malignitou, u kterých je protinádoro-
vá terapie komplikována závažnou invazivní mykotickou 
infekcí1. 

Cílem naší práce bylo zavedení metody rutinního 
monitorování vorikonazolu a posakonazolu v plazmě pro 
určení optimální léčebné dávky při profylaxi a léčbě my-
kotických onemocnění u pacientů s hematoonkologickým 
onemocněním. Na našem pracovišti jsme v roce 2005 za-
vedli nejdříve stanovení vorikonazolu metodou HPLC 
s UV detekcí podle Pennicka a sool.2 z roku 2003. V roce 
2007 jsme tuto metodu aplikovali i na stanovení posakona-
zolu a odzkoušeli možnost simultánního stanovení voriko-
nazolu a posakonazolu. Výhodou je použití společného 
standardu a kontrolních vzorků. Nyní předkládáme rych-
lou a jednoduchou metodu vhodnou pro souběžné rutinní 
monitorování vorikonazolu a posakonazolu. 

Experimentální část 
 
Odběr vzorků 

 
Odběr krve na stanovení byl proveden před podáním 

další dávky léčiva do nádobek s heparinátem lithným. 
Vzorky krve byly po odběru odeslány do laboratoře 
a ihned centrifugovány. Plazma byla do doby analýzy 
uložena při 20 °C.  

 
Reagencie 

 
Standard vorikonazolu (UK-109,496, PfizerPharma-

ceuticals, New York, USA), standard posakonazolu (SCH 
56592, Schering-Plough, New Jersey, USA). H3PO4, Na-
OH (Lach:Ner, Neratovice, ČR). Acetonitril, ethylacetát, 
methanol, hexan, TEMED  N,N,N,N-tetramethylenamid, 
clozapin (vše Sigma-Aldrich, St. Louis, USA). 

Všechny použité chemikálie byly čistoty p.a. nebo 
pro HPLC.  

Základní standardní roztok vorikonazolu, posakona-
zolu a vnitřního standardu clozapinu o koncentraci 
100 mg l1 byl připraven rozpuštěním těchto látek v me-
thanolu. Pro přípravu kontrolních vzorků byly připraveny 
zásobní roztoky vorikonazolu a posakonazolu v methanolu 
o koncentracích 200 mg l1. Roztoky jsou při uložení 
v lednici (2–8 °C) stálé minimálně 6 měsíců. 

Společný pracovní standard vorikonazolu a posakona-
zolu byl připraven přidáním základních standardních roz-
toků k plazmě prosté sledovaných triazolů a clozapinu. 
Stejným způsobem byly připraveny i kontrolní vzorky ze 
zásobních roztoků. Zamražené alikvóty pracovního stan-
dardu a kontrolních vzorků jsou při 20 °C stálé minimálně 
6 měsíců. 

 
Příprava vzorků 

 
K 500 l plazmy bylo přidáno 10 l základního roz-

toku vnitřního standardu clozapinu, 200 l 0,2M-NaOH 
a 1 ml směsi ethylacetát : n-hexan (3:7). Po intenzivním 
protřepání byl vzorek 5 min třepán na třepačce. Pro oddě-
lení vrstev byl vzorek centrifugován 10 min při 4000 
RPM. Organická vrstva byla odpařena dosucha ve vakuo-
vé sušárně (Heraeus Instruments GmbH, Hanau, Němec-
ko) při 50 °C. Odparek byl rozpuštěn v 200 l mobilní 
fáze. 

 
Analýza HPLC  

 
Stanovení bylo prováděno na vysokoúčinném kapali-

novém chromatografu Agilent HPLC s DAD detektorem 
(HP 1100 Series, Agilent Technologies, Santa Clara, 
USA) izokratickou metodou. Separace probíhala na koloně 
Zorbax Elipse XDB-C18, 4,6  150 mm, 5 m (Agilent 
Technologies) temperované na 27 °C v mobilní fázi 
TEMED  fosfátový pufr (0,01 M TEMED adjustován 
H3PO4 na pH 7,4) a acetonitril v poměru 30:70. Celková 
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doba analýzy od nástřiku 20 l rozpuštěného odparku byla 
3 min při průtoku 1,2 ml min1. Detekce byla provedena 
při vlnové délce 254 nm. Retenční časy byly 1,6 min pro 
vorikonazol, 2,0 min pro posakonazol a 2,8 min pro vnitř-
ní standard (viz obr. 1a, 1b). Vyhodnocení chromatogramu 
bylo provedeno softwarem AgilentChemStation. 

 
 

Výsledky a diskuse 
 
Linearita 

 
Kalibrační standardy byly připraveny přidáním zá-

kladních standardních roztoků o šesti různých koncentra-
cích pokrývajících terapeutickou oblast (0,5–4 mg l1) 
a její dvojnásobek k směsné plazmě prosté sledovaných 
triazolů a clozapinu (blank). Jednotlivé standardy byly 
zpracovány stejným postupem jako vzorky. Výsledné ka-
librační křivky byly pro vorikonazol i posakonazol lineární 
v rozmezí 0,1–10 mg l1 (R2 = 0,9997  shodně pro oba 
analyty). 

 

Mez stanovitelnosti (LOQ) 
 
Jako mez stanovitelnosti byla určena nejnižší koncen-

trace analytu, při které relativní směrodatná odchylka sta-
novení nepřesáhne 10 % a činila 0,1 mg l1 vorikonazolu 
nebo posakonazolu. Variační koeficient byl 9,1 % nebo 
9,2 % (viz tab. I). 

 
Přesnost  

  
Opakovatelnost byla stanovena  proměřením vzorků 

plazmy (blanku) s přídavkem standardů (n=7). Stanovení 
bylo provedeno na 4 různých koncentračních hladinách 
vorikonazolu a posakonazolu (viz tab. I). 

Reprodukovatelnost stanovení byla určena  z dvaceti 
po sobě jdoucích naměřených hodnot kontrolních vzorků 
prováděných 2 týdně (viz tab. I). 

 
Výtěžnost 

 
Výtěžnost byla ověřena analýzou vzorků blanku se 

4 známými koncentračními přídavky základních standar-
dů. Průměrná výtěžnost vorikonazolu byla  105 % (100,0 
až 109,5 %) a posakonazolu 104 % (95,5–110,0 %) (viz 
tab. II). 

Obr. 1. a) Chromatogram blanku (plazma); b) chromatogram standardu vorikonazolu (5,0 mg l1), posakonazolu (2,0 mg l1) 
a vnitřního standardu v plazmě   
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Selektivita 
 
Bylo proměřeno 7 vzorků plazmy od různých pacien-

tů bez terapie vorikonazolem, posakonazolem nebo cloza-
pinem k vyloučení endogenní interference. Na žádném 
z chromatogramů nebyl nalezen pík s retenčním časem 
stanovovaných komponent. 

 
Plazmatické hladiny 

 
Popsanou metodou bylo v naší laboratoři do března 

2010 vyšetřeno 413 vzorků na vorikonazol (74 pacientů) 
a 361 vzorků na posakonazol (112 pacientů). Naměřené 
koncentrace vorikonazolu v plazmě pacientů léčených 
vorikonazolem (při dávce 200800 mg/den)se pohybovaly 
v rozmezí 0,1–19,0 mg l1 s mediánem 1,08 mg l1. Namě-
řené koncentrace vorikonazolu u poloviny vzorků nedosa-
hovaly terapeutických hodnot nad 1 mg l1. 

Při léčbě posakonazolem (2001000 mg/den) byly 
koncentrace léčiva v plazmě v rozmezí 0,1–6,36 mg l1 
s mediánem 1,00 mg l1. Rovněž koncentrace posakonazo-
lu u téměř poloviny vzorků nedosahovaly terapeutických 
hodnot nad 1 mg l1. 

Diskuse 
 
Nejčastěji používanou metodikou pro sledování 

plazmatických koncentrací jednotlivých azolových anti-
mykotik je HPLC. Dosud byl postup simultánního stano-
vení vorikonazolu a posakonazolu metodou HPLC publi-
kován dvakrát. V roce 2007 byla publikována práce Chhun 
a spol.3 a v roce 2009 práce Khale a spol.4. Tyto metody se 
od naší metody i navzájem odlišují zejména v použití 
vnitřního standardu, složením mobilní fáze a použitím 
extrakčního činidla. Jsou dobře srovnatelné v přesnosti, 
správnosti i citlivosti. Pouze u posakonazolu je citlivost 
v publikovaných postupech vyšší, obě práce udávají mez 
stanovitelnosti 0,05 mg l1. Námi ověřenou mez stanovitel-
nosti 0,1 mg l1 však považujeme pro klinické hodnocení 
hladin posakonazolu v plazmě za dostatečnou. Přínosem 
pro rutinní stanovení plazmatických hladin uvedených 
antimykotik naší metodou jsou nízké retenční časy. Celko-
vá doba naší analýzy je 3 min, dle Chun 3 je to 12 min a dle 
Kahle4 necelých 15 min. 

Jedním z nejdůležitějších faktorů pro monitorování 
plazmatických hladin vorikonazolu a posakonazolu je 
velká variabilita jejich dosahovaných plazmatických kon-
centrací. Denning a spol.5 ve svém souboru nemocných 
popisuje široké rozpětí naměřených hladin vorikonazolu 
od < 0,1 do 9,7 mg l1. Naše analýza tento nález velmi 
širokého rozpětí koncentrací sledovaného antimykotika 
potvrdila. Také u posakonazolu naše výsledky ukazují 
velký rozptyl v dosažených plazmatických koncentracích, 
který však je o něco menší než u vorikonazolu. Tyto vý-
sledky souhlasí s prací Walshe a spol.6, který ve svém 
sledování pacientů s refrakterní aspergilózou léčených 
posakonazolem udává ve čtyřech skupinách nemocných 
při různém dávkování průměrné plazmatické koncentrace 
0,142, 0,467, 0,852 a 1,480 mg l1 s variačním koeficien-
tem 1551 %. 

Tabulka I 
Přesnost a mezilehlá přesnost při současném stanovení vorikonazolu a posakonazolu pomocí HPLC 

  Průměr ± směrodatná odchylka [mg l1] Variační koeficient [%] 

  vorikonazol posakonazol vorikonazol posakonazol 

  přesnost (n=7) 

0,1   0,11 ± 0,01 0,11 ± 0,01 9,1 9,2 

0,2   0,19 ± 0,01 0,20 ± 0,01 2,9 2,8 

1,0   1,15 ± 0,05 1,07 ± 0,06 4,5 5,3 

2,0   1,82 ± 0,07 1,85 ± 0,08 4,0 4,6 

  mezilehlá přesnost (n=20) 

0,2      0,22 ± 0,01   5,7 

0,4    0,39 ± 0,04    9,9   

1,2      1,25 ± 0,06    5,1 

2,0    1,93 ± 0,10    5,2   

Koncentrace 
[mg l1]   

Koncentrace 
[mg l1] 

Výtěžnost [%] 
(n=3) 

  vorikonazol posakonazol 

0,1 100,0 110,0 

0,4 107,5 107,5 

2,0 109,5 95,5 

5,0 102,4 103,2 

Tabulka II 
Výtěžnost při stanovení vorikonazolu a posakonazolu po-
mocí HPLC 
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Dalšími důvody pro sledování plazmatických hladin 
těchto azolových antimykotik je vztah dosažené koncen-
trace k léčebnému efektu na jedné straně a k toxicitě na 
straně druhé. Nízká koncentrace je spojována 
s nedostatečným léčebným efektem7. O posakonazolu je 
méně informací, optimální terapeutická koncentrace udá-
vaná v literatuře je nad 1 mg l1, pro profylaktické podává-
ní bude pravděpodobně nižší3. V našem sledovaném sou-
boru pacientů ale velké procento nemocných nedosahuje 
během léčby tuto optimální plazmatickou hladinu anti-
mykotik spojovanou s lepší léčebnou odpovědí. 

Neurologickou symptomatologii spojenou s hladinou 
vorikonazolu nad 5,5 mg l1 uvádí Pascauala spol.7, od 
hladiny 6 mg l1 pak Denning a spol.5 hovoří o zvýšeném 
riziku hepatotoxicity. Posakonazol je látka velmi málo 
toxická a pro posakonazol v současnosti nejsou data sledu-
jící vztah toxicity a dosažené plazmatické hladiny3. 
V našem souboru sledovaných nemocných jsme hladinu 
vorikonazolu nad 5 mg l1 naměřili celkem ve 31 vzorcích. 
Projevů toxicity spojovaných s léčbou jsme zaznamenali 
velmi málo, u posakonazolu žádný, a u vorikonazolu jeden 
případ neurotoxicity a dva případy hepatotoxicity.  

 
 

Závěr 
 
Výše popsaná metoda souběžného stanovení je tedy 

vhodná pro rychlé a přesné rutinní monitorování plazma-
tických hladin vorikonazolu a posakonazolu a přispívá 
k individuální optimalizaci léčebných dávek. 

Měření a sledování plazmatických koncentrací v prů-
běhu léčby vorikonazolem nebo posakonazolem umožňuje 
průběžně upravovat dávky pro jednotlivého pacienta, což 
vede k dosažení optimální efektivní koncentrace a zlepšení 
odpovědi na léčbu u vysoce rizikových hematoonkologic-
kých pacientů. Zároveň stanovení plazmatické koncentrace 
umožňuje rozpoznání případných nežádoucích účinků 
a minimalizace rozvoje projevů toxicity souvisejících 
s touto léčbou. 

 
Podpořeno IGA MZ ČR NS/10441-3/2009 

a NS10442-3/20. 
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Voriconazole and posaconazole are azole broad-

spectrum pharmaceuticals used in treatment and prophy-
laxis of invasive fungal infections. Determination of both 
the antifungals in blood plasma in the course of treatment 
makes it possible to achieve optimal dosing. Our aim was 
to integrate voriconazole and posaconazole monitoring in 
the treatment of fungal infections in hematooncological 
patients. At present the simple and rapid ultra performance 
liquid chromatography (UPLC) monitoring of both the 
antifungals is a part of daily routine. 

 
 


