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Metodický list č. 3  

HILIC-HPLC-Q-TOF MS metóda pre simultánne hodnotenie hladín 

dvanástich tiopurínových nukleotidov 

CHARAKTERISTIKA:  

Vyvinutá a optimalizovaná bola HPLC-MS metóda využívajúca HILIC stacionárnu fázu 

schopná simultánne stanoviť dvanásť tiopurínových metabolitov – nukleotidov. Tiopurínové 

nukleotidy sú látky vznikajúce biotransformáciou podaného liečiva zo skupiny tiopurínov 

(najčastejšie azatioprínu), ktoré sú používané ako jedna z možností terapie nešpecifických 

zápalových ochorení čriev (IBD) ale aj iných ochorení. Tiopurínové nukleotidy sú 

považované za aktívne metabolity tiopurínov. Sledovanie ich hladín sa javí ako esenciálne 

z pohľadu monitoringu a optimalizácie terapie IBD. 

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). 

Vyvinutá metóda využíva moderný typ zwitter-iónových stacionárnych fáz založených na 

HILIC chromatografii. Tieto stacionárne fázy sú vhodné pre separáciu polárnych analytov 

medzi, ktoré patria aj tiopurínové nukleotidy a vďaka vysokému obsahu používanej 

organickej mobilnej fáze sú ideálne pre spojenie s hmotnostným spektrometrom. V porovnaní 

s IEC-MS metódou (Hofmann et al. 2012), ktorá v súčasnosti predstavuje najpokročilejší 

prístup k hodnoteniu tiopurínových nukleotidov poskytla vyvinutá metóda približne 2-7 

násobné zlepšenie odozvy hmotnostného detektora. 

V rámci vývoja a optimalizácie metódy bolo otestovaných viacero mobilných fáz. Otestované 

boli viaceré kombinácie acetonitrilu s rôznymi vodnými fázami, vrátane 0,1% vodného 

roztoku kyseliny mravčej, vodného roztoku octanu amónneho (pH 5,8 a 6,8) s koncentráciami 

1 mM, 2,5 mM, 5 mM, 10 mM (tiež pH 4,5), 12,5 mM, 20 mM a 25 mM. Testovaný bol 

taktiež prídavok 5-10% metanolu do vodných fáz, avšak tento prístup nepriniesol žiadny 

benefit z pohľadu selektivity, tvaru píkov či senzitivity metódy. Ako najvhodnejšia voľba sa 

javila kombinácia acetonitrilu s 10 mM vodným roztokom octanu amónneho s pH 6,8. 

Následne bol taktiež optimalizovaný použitý gradient jednotlivých zložiek mobilnej fázy.  

V rámci vývoja tejto metódy bol taktiež optimalizovaný vhodný obsah organickej fázy 

prítomný vo vzorke, keďže HILIC kolóny sú obzvlášť citlivé z pohľadu podobnosti 

dávkovanej vzorky a použitej mobilnej fázy. Študovaný bol vplyv percentuálneho obsahu 

acetonitrilu prítomného vo vzorke v rozsahu 0-90% (po 10%) na získanú odozvu 

hmotnostného spektrometra. Ako najlepší v prípade všetkých analytov sa javil obsah 

acetonitrilu vo vzorke na úrovni 70%, kde dosiahnutá odozva bola výrazne vyššia ako pri 

všetkých ostatných testovaných obsahoch (viď Obr. 2). 

Vyvinutá metóda poskytovala aspoň čiastočnú separáciu sledovaných tiopurínových 

metabolitov (nukleotidiov) a vďaka kombinácii s vysoko špecifickou detekciou pomocou 

hmotnostnej spektrometrie bolo možné stanovenie všetkých 12 sledovaných analytov (viď. 



Obr. 1). Vyvinutá metóda po validácii a otestovaní na reálnych vzorkách je potenciálne 

vhodná pre použitie v klinickej praxi na sledovanie hladín uvedených metabolitov 

a monitoring resp. optimalizáciu tiopurínovej terapie pri IBD. Metóda môže byť taktiež 

využitá v pokročilejších prístupoch sledovania uvedených metabolitov založených na 

dvojdimenzionálnej vysokoúčinnej kvapalinovej chormatografii (2D-HPLC). Tu môže vo 

vyvíjanej (multiple) hearth-cut trap&elute metóde slúžiť ako druhá dimenzia, v ktorej, po 

predchádzajúcou zakoncentrovaní vzorky a oddelení interferentov matrice, bude 

„vystrihnutý“ pík z prvej dimenzie obsahujúci uvedené metabolity separovaný a hladiny 

jednotlivých metabolitov budú stanovené. 

PRÍPRAVA VZORKY:  

Príprava roztoku zmesi štandardov tiopurínových nukleotidov: 

Roztok zmesi štandardov bol pripravený rozpustením štandardov TGMP, TGDP, TGTP, 

MeTGMP, MeTGDP, MeTGTP, TIMP, TIDP, TITP, MeTIMP, MeTIDP a MeTITP v 70% 

acetonitrile, ktorý obsahoval 5 mmol/l roztok fosfátového tlmivého roztoku s pH 7,4 

a následným riedením týmto roztokom na požadovanú koncentráciu. Roztok obsahoval 

prídavok ditiotreitolu (DTT) vo finálnej koncentrácii 10 mmol/l, ktorý slúžil ako ochrana 

tioskupiny pred oxidáciou. 

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). 

HPLC SEPARAČNÉ PODMIENKY:  

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

Teplota:    35 °C  

Prietok mobilnej fázy: 0.300 mL/min  

Mobilná fáza A:  10 mM octan amónny pH 6.8 

Mobilná fáza B:  100% acetonitril  

Dávkovaný objem vzorky:  5.0 µL 

Gradient: 

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

0.00 10.0 90.0 0.300 

15.00 40.0 60.0 0.300 

17.00 40.0 60.0 0.300 

18.00 10.0 90.0 0.300 

27.00 10.0 90.0 0.300 

MS PODMIENKY: 

Napätie na fragmentore:  140 V  

Nebulizér:    40 psi  

Prietok sušiaceho plynu:  10 l/min (N2) 

Teplota sušiaceho plynu: 280°C  

Ionizačný mód:  pozitívny  

Napätie na kapiláre:  4000 V 



OBRÁZKY A TABUĽKY: 

 
Obr. 1 EIC chromatogramy jednotlivých tiopurínových nukleotidov získané pri analýze zmesi ich štandardov za 

použitia vyvinutej HILIC-HPLC-Q-TOF MS metódy  
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Obr. 2 Grafické závislosti odozvy hmotnostného spektrometra pre monofosfáty (A), difosfáty (B) 

a trifosfáty (C) jednotlivých analytov získané pri rôznych obsahoch acetonitrilu v dávkovanej vzorke 

vyjadrené ako pomery k odozve získanej pri analýze vzorky s obsahom acetontrilu na úrovni 90%. 
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