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Metodický list č. 2  

Stabilitná štúdia pre odber, prípravu a skladovanie klinických vzoriek IBD 

pacientov s terapiou na báze tiopurínov pomocou HPLC-MS metódy 

CHARAKTERISTIKA:  

Tiopurínové nukleotidy sú (aktívne) metabolity vznikajúce biotransformáciou po podaní 

liečiva zo skupiny tiopurínov. Tieto liečivá sú používané ako jedna z možností liečby 

nešpecifických zápalových ochorení čriev, ale aj ďalších ochorení. Sledovanie hladín 

tiopurínových nukleotidov bolo navrhnuté ako jedna z možností monitoringu a optimalizácie 

terapie týchto liečiv. Avšak tieto metabolity sa vyznačujú obmedzenou stabilitou aj pri 

znížených teplotách a rýchlou premenou medzi jednotlivými fosfátovanými formami (mono-, 

di- a tri- fosfáty). Aj preto je dôležité definovať a následne dodržiavať detailný protokol 

týkajúci sa odberu, prípravy a skladovania klinických vzoriek, v ktorých sa hladiny 

tiopurínových nukleotidov budú sledovať. Tento protokol je nevyhnutný pre zabezpečenie 

dosiahnutia výsledkov (hladín jednotlivých tiopurínových nukleotidov) neovplyvnených 

nestabilitou analytov obsiahnutých v odobratej klinickej vzorke, čo by mohlo viesť k zisteniu 

falošne pozitívnej/negatívnej korelácii medzi hladinami jednotlivých metabolitov a odpovedi 

na liečbu azatioprínom. Definovaný protokol je dôležité dodržiavať nie len počas klinických 

štúdií, ale aj počas hodnotenia terapeutických hladín tiopurínových nukleotidov v reálnej 

klinickej praxi. 

Vykonané bolo hodnotenie stability tiopurínových metabolitov – nukleotidov. Na základe 

výsledkov stabilitnej štúdie došlo následne k voľbe najvhodnejšieho postupu úpravy a 

skladovania vzoriek krvi, resp. lyzátu červených krviniek získaných od pacientov trpiacich 

nešpecifickým zápalovým ochorením čriev nastavených na tiopurínovú liečbu. Vhodná voľba 

týchto parametrov je esenciálna pre zabezpečenie dostatočnej stability získanej biologickej 

vzorky počas jej úpravy a skladovania.  

Sledované tiopurínové nukleotidy zahŕňali 6-tioinozín monofosfát (TIMP); 6-tioinozín 

difosfát (TIDP); 6-tioinozín trifosfát (TITP); 6-metyltioinozín monofosfát (MeTIMP); 6-

metyltioinozín difosfát (MeTIDP); 6-metyltioinozín trifosfát (MeTITP); 6-tioguanín 

monofosfát (TGMP); 6-tioguanín difosfát (TGDP); 6-tioguanín trifosfát (TGTP); 6-

metyltioguanín monofosfát (MeTGMP); 6-metyltioguanín difosfát (MeTGDP) a 6-

metyltioguanín trifosfát (MeTGTP). Ako interné štandardy boli použité 8-bromoguanozín 

monofosfát (BrGMP); 8-bromoguanozín difosfát (BrGDP) a 8-bromoguanozín trifosfát 

(BrGTP). 

V prvej fáze bol sledovaný vhodný postup analytickej predúpravy vzorky lyzátu červených 

krviniek (po rozmrazení). V literatúre boli identifikované dva postupy úpravy takejto vzorky 

používané pri hodnotení tiopurínových nukleotidov. Prvým postupom bol postup podľa 

Hofmann et al. 2012. V tomto prípade je na stabilizáciu tiopurínových nukleotidov použitá 

EDTA. Druhým postupom bol postup podľa Vikingsson et al. 2014. Pri tomto postupe slúži 

ako stabilizátor fosfátový tlmivý roztok s pH 7,4. Tento postup bol pri našom testovaní 

doplnený o prídavok ditiotreitolu (DTT) do roztoku interných štandardov. DTT pôsobí ako 

antioxidant a chráni voľnú tioskupinu tiopurínových nukleotidov pred oxidáciou na 

ditioskupinu. Na základe týchto dvoch postupov, bola otestovaná stabilita tiopurínových 

nukleotidov v prítomnosti oboch stabilizačných činidiel – EDTA a fosfátový tlmivý roztok. 



Pre porovnanie bola sledovaná stabilita tiopurínových nukleotidov aj v demineralizovanej 

vode. Pripravené roztoky boli skladované v chladenom autosampleri HPLC zariadenia, 

pričom teplota bola nastavená na 4 °C. Každý z roztokov bol analyzovaný v nasledovných 

časových intervaloch: 0 (ihneď po pripravení), 12, 24, 48, 72 a 120 hodín skladovania. 

Následne boli výsledky vyhodnotené porovnaním hodnôt nameraných v jednotlivých 

časových intervaloch so začiatočnou hodnotou (v čase 0). Grafické znázornenie tohto 

vyhodnotenia je znázornené na Obr. 1, 2 a 3. Táto fáza bola vykonaná za použitia Q-TOF 

hmotnostného analyzátora. 

V druhej fáze stabilitnej štúdie boli identifikované, otestované a optimalizované kritické 

parametre z pohľadu stability pri úprave vzorky krvi od odberu vzorky od pacienta po izoláciu 

červených krviniek a ich zamrazenie. Tieto parametre zahŕňali typ odberovej skúmavky, 

akceptovateľný čas státia vzorky po jej spracovanie a druh roztoku použitého na premývanie 

izolovaných červených krviniek. Sledovaný bol taktiež vplyv teploty skladovania, resp. 

teploty pri ktorej došlo k lýze červených krviniek na namerané hladiny tiopurínových 

nukleotidov. Táto fáza bola vykonaná za použitia QqQ hmotnostného analyzátora. 

PRÍPRAVA VZORKY:  

Príprava roztokov pre stabilitné hodnotenie v prvej fáze: 

Pripravené boli roztoky zmesi štandardov TGMP, MeTGMP, TIMP, MeTIMP a Br-GMP, 

kde každý zo štandardov bol obsiahnutý v koncentrácii 5 µmol/l resp. 1 µmol/l. Pripravené 

boli tri série týchto roztokov, pričom v prvej boli štandardy riedené v čistej demineralizovanej 

vode, v druhej sérii boli štandardy riedené v 50 mmol/l roztoku EDTA s pH 10,5 a v tretej 

sérii boli riedené v 5 mmol/l roztoku fosfátového tlmivého roztoku s pH 7,4. Každý z takto 

pripravených roztokov obsahoval prídavok DTT na úrovni 10 mmol/l, ktorý slúžil ako 

antioxidant chrániaci tioskupinu nemetylovaných metabolitov pred oxidáciou na ditioskupinu. 

Následne boli rovnakým spôsobom pripravené roztoky obsahujúce zmes štandardov TGDP, 

MeTGDP, TIDP, MeTIDP a Br-GDP ako aj roztoky obsahujúce TGTP, MeTGTP, TITP, 

MeTITP a Br-GTP. 

Príprava roztokov pre stabilitné hodnotenie v druhej fáze: 

Úprava vzorky krvi – izolácia RBC, premývanie a zamrazenie: 

Dostatočný objem krvi od pacienta bol odobratý do predpísanej skúmavky (EDTA/LiHep). 

Časť vzorky bola spracovaná ihneď, zbytok bol skladovaný po dobu 4 hodín pri teplote 4 °C a 

následne bol spracovaný rovnakým spôsobom ako prvá časť vzorky. Krv bola centrifugovaná 

pri 800g po dobu 10 min. pri 4°C, následne bola odobratá plazma a vrchná časť erytrocytov. 

Získané erytrocyty boli dvakrát premyté predpísaným roztokom (fyziologický 

roztok/fosfátom tlmený soľný roztok) a nakoniec rozsuspendované v tomto roztoku v pomere 

1:1. Takto upravené, izolované a premyté červené krvinky boli následne zamrazené a 

skladované pri -80°C, respektíve časť vzorky aj pri -20°C. 

Predanalytická úprava lyzátu červených krviniek  podľa Hofmannovej: 

K 50 µl čerstvo rozmrazeného lyzátu červených krviniek bolo pridaných 250 µl roztoku 

EDTA (50 mmol/l, pH 10,5), 15 µl roztoku DTT (finálna koncentrácia 10 mmol/l) a 10 µl 

roztoku interných štandardov. Takto pripravená zmes bola následne precipitovaná prídavkom 

50 µl metanolu a 250 µl dichlórmetánu. Precipitovaná vzorka bola centrifugovaná pri 15000g 

po dobu 10 min pri 4°C a získaný supernatant bol prefiltrovaný cez 0,22 µm nylonový filter a 

použitý k HPLC analýze. Celá úprava prebiehala na ľade. 



Modifikovaná predanalytická úprava lyzátu červených krviniek  podľa Vikingssona: 

K 80 µl čerstvo rozmrazeného lyzátu červených krviniek bolo pridaných 20 µl roztoku 

interných štandardov vo fosfátovom tlmivom roztoku (50 mM, pH 7,4), ktorý obsahoval 

prídavok DTT (finálna koncentrácia 10 mmol/l). Takto pripravená zmes bola následne 

precipitovaná pridaním 175 µl zmesi dichlórmetánu a metanolu (10:35, v/v). Precipitovaná 

vzorka bola centrifugovaná pri 15000g po dobu 10 min pri 4°C a získaný supernatant bol 

prefiltrovaný cez 0,22 µm nylonový filter a použitý k HPLC analýze. Celá úprava prebiehala 

na ľade. 

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) a QqQ – Triple Quadrupole vybavený ESI zdrojom 

(6410 Triple Quadrupole LC/MS) (Agilent Technologies, USA). 

HPLC SEPARAČNÉ PODMIENKY:  

IEC-QqQ MS metóda 

Separačná kolóna:  Biobasic AX 2.1 x 100 mm, 5 µm (Thermo Fisher Scientific, Waltham, 

USA)  

Teplota:    30 °C  

Prietok mobilnej fázy: 0.250 mL/min  

Mobilná fáza A:  10 mM octan amónny v 30% acetonitrile, pH upravené kys. 

octovou na 6.0 

Mobilná fáza B:  1 mM octan amónny v 30% acetonitrile, pH upravené 

hydroxidom amónnym na 10,5  

Dávkovaný objem vzorky:  10.0 µL 

Gradient: 

T (min) A % B % Prietok (mL/min) 

0.00 100.0 0.0 0.250 

1.00 100.0 0.0 0.250 

2.50 65.0 35.0 0.250 

5.00 65.0 35.0 0.250 

7.00 35.0 65.0 0.250 

10.00 35.0 65.0 0.250 

10.50 0.0 100.0 0.250 

15.00 0.0 100.0 0.250 

16.00 100.0 0.0 0.250 

21.00 100.0 0.0 0.250 

MS PODMIENKY: 

Napätie na fragmentore:  140 V (Q-TOF) 

Nebulizér:    60 psi (Q-TOF); 20 psi (QqQ)  

Prietok sušiaceho plynu:  12 l/min (N2) (Q-TOF);10 l/min (N2) (QqQ) 

Teplota sušiaceho plynu: 325°C (Q-TOF; QqQ)  

Ionizačný mód:  pozitívny (Q-TOF; QqQ) 

Napätie na kapiláre:  4000 V (Q-TOF); 3500 V (QqQ) 

VÝSLEDKY: 

Prvá fáza stabilitnej štúdie: 



 

 

 
Obr. 1 Grafická závislosť stability jednotlivých štandardov tiopurínových nukleotidov vo vode 



 
Obr. 2 Grafická závislosť stability jednotlivých štandardov tiopurínových nukleotidov pri prídavku EDTA 



 
Obr. 3 Grafická závislosť stability jednotlivých TP nukleotidov pri prídavku fosfátového tlmivého roztoku 



V prípade štandardov vo vode (bez prídavku stabilizačného činidla) bol sledovaný výrazný 

pokles hladín v priebehu času u všetkých sledovaných tiopurínových nukleotidov. Hladiny 

väčšiny nukleotidov klesli pod 90% začiatočnej hodnoty už po 48 hodinách skladovania. Na 

konci sledovaného obdobia (120 hodín) klesli hladiny viacerých nukleotidov až k úrovni 70% 

pôvodnej hladiny nameranej ihneď po pripravení roztokov. Uvedené výsledky potvrdzujú z 

literatúry získané informácie o obmedzenej stabilite tiopurínových nukleotidov. 

V prípade prídavku EDTA došlo k výraznému zlepšeniu stability sledovaných tiopurínových 

nukleotidov a hladiny všetkých nukleotidov sa pohybujú v rozmedzí 90-105% pôvodných 

hladín počas všetkých časových intervalov. Avšak v prípade niektorých nukleotidov boli 

namerané hodnoty výrazne nižšie a dokonca pri koncentračnej hladine 1 µM bol TGMP pod 

úrovňou medze detekcie. Konkrétne išlo o MeTIDP kde nameraná hodnota predstavovala 

19,63% hodnoty nameranej v prípade prídavku fosfátového tlmivého roztoku. Pri ďalších 

nukleotidoch bol tento rozdiel ešte väčší – MeTGMP  2,79%; TGMP  5,6%; MeTIMP  1,4% a 

TIMP 7,6% hodnôt nameraných pri fosfátovom tlmivom roztoku (viď Obr. 4). 

 
Obr. 4 Chromatogramy MeTGMP, TGMP, MeTIMP a TIMP získané pri úprave podľa Hofmannovej (prídavok 

EDTA) a pri úprave podľa Vikingssona (prídavok fosfátového tlmivého roztoku) 

Tento rozdiel je pravdepodobne spôsobený matricovými efektami spôsobenými prítomnosťou 

vysokej koncentrácie EDTA vo vzorke. EDTA eluuje v blízkosti spomínaných nukleotidov, u 

ktorých bol pozorovaný pokles nameraných hodnôt a kvôli prítomnosti v relatívne vysokej 

koncentrácii spôsobuje výrazne potlačenie ionizácie spomínaných nukleotidov v iónovom 

zdroji a tým zníženú odozvu hmotnostného spektrometra (viď Obr. 5). 

 
Obr. 5 TIC chromatogramy získané pri analýze roztoku monofosfátov pri úprave podľa Hofmannovej (prídavok 

EDTA) a pri úprave podľa Vikingssona (prídavok fosfátového tlmivého roztoku) 



 

Najlepšie stabilitné výsledky všetkých 12 tiopurínových nukleotidov boli pri úprave vzorky 

s prídavkom fosfátového tlmivého roztoku. V tomto prípade bola väčšina nameraných hodnôt 

v rozsahu 95-105% hodnoty nameranej ihneď po príprave roztoku. Navyše namerané 

hodnoty, ktoré boli mimo tohto intervalu sú len tesne pod hranicou 95%. Tým pádom bol ako 

najvhodnejší postup analytickej predúpravy vzorky lyzátu červených krviniek pre analýzu 

tiopurínových nukleotidov zvolený modifikovaný (prídavok DTT) postup podľa Vikingssona. 

Táto voľba bola podporená aj potlačením odozvy hmotnostného spektrometra u niektorých 

nukleotidov v prípade úpravy s prídavkom EDTA ako aj celkovo vyššími hladinami analytov 

v takto upravenej vzorky (nižšie zriedenie pôvodného lyzátu v porovnaní s postupom s 

prídavkom EDTA). 

Druhá fáza stabilitnej štúdie: 

V rámci sledovania vplyvu typu odberovej skúmavky boli porovnané poklesy hladín 

tiopurínových nukleotidov v priebehu 4 hodín počas, ktorých vzorka krvi stála po odbere do 

Lítium-heparínovej skúmavky a skúmavky s EDTA. Pri oboch skúmavkách bol na 

premývanie erytrocytov použitý fyziologický roztok (0,9% NaCl). Štúdia bola vykonaná na 

6 pacientoch trpiacich IBD nastavených na liečbu azatioprínom, pričom bolo zistené, že odber 

do skúmavky s EDTA bol vhodnejší z pohľadu stability sledovaných tiopurínových 

metabolitov. 

Následne bol sledovaný vplyv roztoku použitého na premývanie erytrocytov na pokles hladín 

analytov pri odbere do EDTA skúmavky. Porovnaný bol vplyv fyziologického roztoku a 

fosfátom tlmeného soľného roztoku (PBS). Aj v tomto prípade bola štúdia vykonaná na 

6 pacientoch trpiacich IBD nastavených na liečbu azatioprínom. Bolo zistené, že použitie PBS 

ako roztoku pre premývanie erytrocytov a ich následne rozsuspendovanie je lepšou voľbou z 

pohľadu stability ako použitie fyziologického roztoku. Zistené bolo taktiež, že určený 

maximálny čas počas ktorého môže vzorka stáť od odberu po izoláciu erytrocytov (4 hodiny) 

je akceptovateľný z pohľadu stability sledovaných metabolitov. Určený čas je taktiež 

prijateľný  pre klinické laboratóriá, ktoré budú túto časť úpravy vzorky zvyčajne vykonávať. 

Nakoniec bolo taktiež pozorované, že teplota, pri ktorej prebieha lýza erytrocytov 

(skladovacia teplota) nemá vplyv na okamžité hladiny sledovaných metabolitov.  

Na základe výsledkov stabilitnej štúdie bol teda zvolený vhodný postup pre odber, úpravu a 

skladovanie vzorky krvi resp. lyzátu červených krviniek – odber do EDTA skúmavky, 

izolácia erytrocytov maximálne do 4 hodín od odberu, následné premývanie erytrocytov s 

PBS, skladovanie izolovaných erytrocytov pri -80°C (údaj prebratý z literatúry, ktorý bude 

následne overený výsledkami dlhodobej stability). Úprava tesne pred analýzou bude 

prebiehať upraveným postupom podľa Vikingssona – prídavok 50mM fosfátového tlmivého 

roztoku s pH 7,4 ako stabilizačného činidla, prídavok DTT. 



 

 
Obr. 5 EIC chromatogramy sledovaných tiopurínových nukleotidov a interných štandardov získané analýzou 

roztoku zmesi štandardov všetkých analytov pomocou IEC-QqQ MS metódy 

Literatúra:  

de Boer, N.K.H. et al., 2007. Extended Thiopurine Metabolite Assessment During 6-

Thioguanine Therapy for Immunomodulation in Crohn’s Disease. The Journal of 

Clinical Pharmacology, 47(2), pp.187–191. 

Hofmann, U. et al., 2012. Simultaneous Quantification of Eleven Thiopurine Nucleotides by 

Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry. Analytical Chemistry, 84(3), 

pp.1294–1301. 

Karner, S. et al., 2010. Determination of 6-Thioguanosine Diphosphate and Triphosphate and 

Nucleoside Diphosphate Kinase Activity in Erythrocytes: Novel Targets for Thiopurine 

Therapy? Therapeutic Drug Monitoring, 32(2), p.1. 

Neurath, M.F. et al., 2005. 6-thioguanosine diphosphate and triphosphate levels in red blood 

cells and response to azathioprine therapy in Crohn’s disease. Clinical Gastroenterology 

and Hepatology, 3(10), pp.1007–14. 

Vikingsson, S. et al., 2010. How Should Thiopurine Treatment be Monitored ? 

Methodological Aspects. Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids, 29(4–6), pp.278–

283. 

Vikingsson, S. et al., 2013. Monitoring of thiopurine metabolites - A high-performance liquid 

chromatography method for clinical use. Journal of Pharmaceutical and Biomedical 

Analysis, 75, pp.145–152. 

Vikingsson, S. et al., 2009. Monitoring of Thiopurine Metabolites in Patients With 

Inflammatory Bowel Disease-What Is Actually Measured? Therapeutic Drug 

Monitoring, 31(3), pp.345–350. 

Vikingsson, S. et al., 2014. Novel assay to improve therapeutic drug monitoring of 

thiopurines in inflammatory bowel disease. Journal of Crohn’s and Colitis, 8(12), 

pp.1702–1709. 


