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Metodický list č. 1  

Stanovenie TPMT aktivity v lyzátoch erytrocytov HILIC-HPLC-MS 

metódou 

CHARAKTERISTIKA:  

Tiopuríny sú imunosupresívne liečivá používané pri liečbe nešpecifických zápalových 

ochorení čriev (IBD) ako aj pri ďalších autoimunitných ochoreniach, poruchách hematopoézy 

a pri transplantáciách orgánov. Sú to tzv. „pro drug“ liečivá a ich účinku predchádza 

metabolizácia na aktívne metabolity. Po podaní je tiopurínové liečivo (azatioprín) 

metabolizované jednou z troch metabolických ciest. Prvou z nich je metabolizované na 

aktívne metabolity – tiopurínové nukleotidy. Druhou cestou je metabolizácia na kyselinu 

tiomočovú, ktorá je vylučovaná z tela. V tretej ceste je tiopurín pôsobením tiopurín-S-

metyltransferázy (TPMT) premieňaný na metylované neaktívne metabolity – 

metylmerkaptopurín.  TPMT je teda kľúčový enzým metabolizmu tiopurínov, ktorého aktivita 

výrazne vplýva na účinnosť a bezpečnosť tiopurínovej terapie. Navyše aktivita TPMT je 

ovplyvnená relatívne častým genetickým polymorfizmom, ktorého dôsledkom aktivita 

enzýmu u jednotlivých pacientov v rámci populácie výrazne kolíše. Jedinci s nízkou aktivitou 

TPMT sú vystavení riziku tiopurínmi indukovanej myelosupresie, naopak pri vyššej aktivite 

tohto enzýmu sa zvyšuje riziko hepatotoxicity dôsledkom kumulácie metylovaných 

metabolitov. Z toho dôvodu pred nasadením liečiva zo skupiny tiopurínov sa v súčasnej 

klinickej praxi pristupuje k stanoveniu aktivity TPMT u daného pacienta. 

Vyvinuté a porovnané boli tri HPLC metódy určené pre hodnotenie aktivity TPMT. Pri týchto 

metódach bola stanovovaná koncentrácia 6-metylmerkaptopurínu (MMP), ktorý vznikol 

počas inkubácie (37°C, 1 hod) definovaného množstva lyzátu červených krviniek so 

substrátom TPMT, ktorým bol 6-merkaptopurín (6-MP), a donorom metylových skupín, v 

tomto prípade S-adenosyl-L-metionínom (SAM). 

Ako prvá bola vyvinutá HPLC metóda spojená s DAD detektorom využívajúca kolónu s 

obrátenými fázami (RP-HPLC-DAD). Tento typ metód je v súčasnej dobe bežne používaný 

pre hodnotenie aktivity TPMT v klinických laboratóriách. Kvôli nízkej selektivite UV 

detektora však nie je schopná eliminovať matricové interferenty, ovplyvňujúce kvantifikáciu 

TPMT produktu (MMP). To ovplyvňuje spoľahlivosť stanovenia TPMT aktivity a môže byť 

jednou z príčin diskrepancie výsledkov klinických testov. Vyvinutá RP-HPLC-DAD metóda 

teda slúžila ako prototyp metódy používanej v súčasnej klinickej praxi a bola určená pre 

porovnanie so zvyšnými dvoma vyvinutými a modernejšími metódami (viď. Obr. 1). 

Pri druhej metóde bola DAD detekcia nahradená detekciou za pomoci hmotnostnej 

spektrometrie (RP-HPLC-MS). Použitie hmotnostnej spektrometrie, ktorá je v porovnaní s 

DAD výrazne špecifickejšia, prinieslo zníženie až úplne odstránenie vplyvu potenciálnych 

interferencií koeluujúcich v blízkosti píku MMP na správne stanovenie koncentrácie MMP vo 

vzorke. Taktiež prinieslo zvýšenie citlivosti metódy (nižšie LOD a LOQ) ako aj možnosť 

sledovania hladín aj ďalších látok vstupujúcich do reakcie (ako napr. 6-MP alebo SAM) (viď 

Obr. 2). 

Pri tretej a poslednej metóde vyvinutej bola kolóna s obrátenými fázami nahradená za kolónu 

hydrofilnej interakčnej chromatografie (HILIC-HPLC-MS). Použitie HILIC kolóny prinieslo 

viaceré výhody, medzi ktoré možno zaradiť skrátenie celkového času jednej analýzy 



o 7 minút, výrazne nižšie limity detekcie a kvantifikácie, nižšiu spotrebu biologickej vzorky 

(10 násobne riedenie supernatantu pred samotnou analýzou a súčasne 10 násobne nižší 

dávkovací objem), lepšiu presnosť, výťažnosť a v neposlednom rade zlepšenú možnosť 

(vhodnejší tvar píkov v porovnaní s RP-HPLC-MS metódou) sledovať aj ďalšie látky okrem 

MMP, či už látky vstupujúce do inkubačnej reakcie alebo ďalšie látky prítomné v lyzáte 

červených krviniek (viď. Obr. 3). 

Všetky tri vyvinuté metódy boli zvalidované podľa platných ICH guidelinov a požiadaviek na 

validáciu analytických metód. Výsledky dosiahnuté v rámci validácie metód sú 

zosumarizované v tabuľke 1. Pri HILIC-HPLC-MS metóde bola hodnotená taktiež výťažnosť 

metódy, ktorá bola hodnotená na troch koncentračných úrovniach. Dosiahnuté výsledky sú 

uvedené v tabuľke 2. 

Vyvinuté metódy boli nakoniec aplikované na hodnotenie aktivity TPMT u dvoch zdravých 

dobrovoľníkov. Hodnoty dosiahnuté všetkými troma metódami boli pri oboch 

dobrovoľníkoch porovnateľné a pohybovali sa v rozsahu 10,59-10,86 nmol/ml RBC/h u 

prvého dobrovoľníka a 10,62-12,18 nmol/ml RBC/h u druhého dobrovoľníka. Namerané 

hladiny potvrdili vhodnosť vyvinutej HILIC-HPLC-MS metódy pre využitie v klinickej praxi. 

PRÍPRAVA VZORKY:  

Príprava roztokov štandardov:  

Kalibračné roztoky MMP boli pripravené v 0,1 mM NaOH a v matrici, ktorá bola upravená 

rovnako ako lyzáty červených krviniek avšak bez prídavku TPMT substrátu (6-MP). 

Kalibračné roztoky pre RP-HPLC-DAD, RP-HPLC-MS a HILIC-HPLC-MS metódy boli 

pripravené v rozsahoch 0,1-10,0; 0,1-5,0; resp. 0,01-1,00 nmol/ml. 

Roztoky použité pre hodnotenie výťažnosti boli pripravené pridaním známej koncentrácie 

MMP do precipitovaného lyzátu červených krviniek (matrica). Výťažnosť metódy bola 

hodnotená na troch koncentračných úrovniach: 0,1; 0,5 a 1 nmol/ml. 

Príprava erytrocytového lyzátu 

Krv od zdravého dobrovoľníka bola odobratá do EDTA skúmavky. Krv bola centrifugovaná 

pri 800g po dobu 10 min pri 4°C, následne bola odobratá plazma a vzniknuté erytrocyty boli 

dvakrát premyté fyziologickým roztokom. Získané a premyté erytrocyty boli rozuspendované 

vo fyziologickom roztoku v pomere 1:1 (v/v). Takto pripravené červené krvinky boli 

zamrazené a skladované pri - 20 °C. 

Príprava a inkubácia vzoriek 

Reakčná zmes (finálny objem 500 µl) pozostáva z 325 µl fosfátového tlmivého roztoku 

(50 µmol/ml, pH 7,4); 10 µl roztoku 6-MP (finálna koncentrácia 600 nmol/ml); 10 µl 

0,1 mmol/ml roztoku HCl; 10 µl roztoku SAM (finálna koncentrácia 120 nmol/ml); 10 µl 

roztoku ditiotreitolu (slúžiaci ako antioxidant chrániaci tioskupinu pred oxidáciou na 

ditioskupinu; finálna koncentrácia 1 µmol/ml) a 10 µl roztoku 6-chlóropurínu (interný 

štandard). Takto pripravená zmes bola premiešaná a inkubačná reakcia bola započatá 

pridaním 100 µl čerstvo rozmrazeného lyzátu červených krviniek. Po inkubácii pri 37°C po 

dobu 1 hodiny bola reakcia ukončená pridaním 25 µl kyseliny chloristej (60%), čo viedlo 

k precipitácii proteínov prítomných vo vzorke. Vzorka bola odcentrifugovaná pri 12500g po 

dobu 10 min pri 4°C. Získaný supernatant bol prefiltrovaný cez striekačkový filter (0,22 µm, 

nylon) a definovaný objem bol použitý pre HPLC analýzu. V prípade HILIC-HPLC-MS 

metódy bol supernatant ešte 10-krát zriedený v začiatočnej mobilnej fáze. 



ZARIADENIE:  

HPLC chromatografické zariadenie 1260 Infinity LC System, tandemový hmotnostný 

analyzátor QTOF – quadrupole-time of flight vybavený ESI zdrojom (6520 Accurate-Mass 

QTOF) (Agilent Technologies, USA), UV detektor 1290 DAD (Agilent Technologies, USA) 

HPLC SEPARAČNÉ PODMIENKY: 

RP-HPLC-DAD & RP-HPLC-MS metóda: 

Separačná kolóna:   LiChroCART 125-4 LiChrospher 100 RP-8  

    (125 x 4,0 mm, 5 µm, Merck KGaA, Nemecko) 

    + guard LiChrospher®100 RP-8, 5 µm, 4 x 4 mm 

Teplota:    35 °C  

Prietok mobilnej fázy: 0,4 mL/min  

Mobilná fáza A:   10 mM mravčan amónny, pH upravené kys. mravčou na 3,1 

Mobilná fáza B:   100% acetonitril  

Dávkovaný objem vzorky:  10,0 µL 

Gradient: 

T (min) A % B % 
Prietok 

(mL/min) 

0,0 85,0 15,0 0,400 

10,0 85,0 15,0 0,400 

12,0 0,0 100,0 0,400 

16,0 0,0 100,0 0,400 

18,0 85,0 15,0 0,400 

23,0 85,0 15,0 0,400 

HILIC-HPLC-MS metóda: 

Separačná kolóna:   SeQuant® ZIC®-HILIC 3.5 μm, 2.1 x 100 mm (Merck KGaA) 

+guard Nucleodur HILIC 5μm, 4x2 mm (Macherey-Nagel, 

Duren,Germany) 

Teplota:    35 °C  

Prietok mobilnej fázy: 0,4 mL/min  

Mobilná fáza A:   10 mM mravčan amónny, pH upravené kys. mravčou na 3,1 

Mobilná fáza B:   100% acetonitril  

Dávkovaný objem vzorky:  1,0 µL 

Gradient: 

T (min) A % B % 
Prietok 

(mL/min) 

0,0 3,0 97,0 0,400 

2,0 3,0 97,0 0,400 

6,0 90,0 10,0 0,400 

10,0 90,0 10,0 0,400 

11,0 3,0 97,0 0,400 

16,0 3,0 97,0 0,400 

MS PODMIENKY: 

Napätie na fragmentore:  140 V  

Nebulizér:    40 psi  

Prietok sušiaceho plynu:  10 L/min (N2)  

Teplota:    300 °C  

Ionizačný mód:  pozitívny  



DAD PODMIENKY: 

Vlnová dĺžka (λ):  280 nm 

 
Obr. 1 Chromatogram získaný pri analýze supernatantu získaného po inkubačnej reakcii metódou RP-HPLC-

DAD  

 
Obr. 2 Chromatogramy získané pri analýze supernatantu získaného po inkubačnej reakcii metódou RP-HPLC-

MS 

 
Obr. 3 Chromatogramy získané pri analýze supernatantu získaného po inkubačnej reakcii metódou HILIC-

HPLC-MS 



Tab. 1 Vybrané validačné parametre testované v rámci validačných štúdii všetkých troch vyvinutých metód 

Parameter RP-HPLC-DAD RP-HPLC-MS HILIC-HPLC-MS 

Rozsah (nmol/ml) 0.1 – 10.0 0.1 – 5.0 0.01 – 1.0 

 (min.), n = 12 9.2605 9.3726 1.2813 

SDtR (min.), n = 12  0.0176 0.0193 0.0049 

RSDtR (%), n = 12  0.1903 0.2057 0.3854 

RSDplocha píku (%), n = 6 0.8332 1.1829 0.5458 

Smernica (b)  108.5 3468952.6 727274.6 

SDb, n = 12  0.9458 42776.5 2560.0 

Úsek (a)  -2.2933 501412.2 260.6 

SDa, n = 12 4.9114 109075.8 1203.1 

Koeficient determinácie (r2) 0.9991 0.9988 0.9999 

LOD (nmol/mL), 3.3σa/b  0.1494 0.1038 0.0055 

LOQ (nmol/mL), 10σa/b 0.4526 0.3144 0.0165 

 

Tab. 2 Zhodnotenie výťažnosti HILIC-HPLC-MS metódy na troch koncentračných úrovniach  

Parameter 
Koncentračná úroveň 

Nízka (0,1 µM) Stredná (0,5 µM) Vysoká (1 µM) 

Rozsah (min % – max %) 93.25 – 96.98 97.48 – 100.37 96.39 – 99.31 

Priemer (%) 94.75 98.89 98.05 

RSD (%) 1.3237 1.1115 1.0638 

 

 
Obr. 4 Chromatogramy získané za použitia HILIC-HPLC-MS metódy. Vľavo - EIC chromatogramy získané pri 

hodnotení matricových efektov – porovnanie píkov (odozvy) štandardu MMP rozpusteného v mobilnej fáze 

a v matrici pri nadávkovaní 1 µl priamo do hmotnostného spektrometra. Vpravo – Chromatogramy MMP 

získané pri analýze samotnej vzorky ako aj vzorky do ktorej bolo pridané známe množstvo štandardu MMP. 



 
Obr. 5 EIC chromatogramy inkubovaných vzoriek lyzátov červených krviniek od dvoch zdravých 

dobrovoľníkov pomocou HILIC-HPLC-MS metódy. 
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