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Metodický list č. 1  

Metodika stanovenia aktivity enzýmu tiopurín-S-metyl transferázy 

metódou HPLC-DAD/MS. 

CHARAKTERISTIKA:  

Tiopurín-S-metyl transferáza (TPMT) je jedným z hlavných enzýmov, ktoré sú zapojené do 

metabolizmu tiopurínov. Tiopuríny, ako skupina liečiv s imunosupresívnymi účinkami, sú 

jednou z ekonomicky výhodných možností liečby nešpecifických zápalových ochorení čriev 

(Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy). Medzi najčastejšie používané liečivá tejto skupiny 

patria azatioprín (AZA), 6-merkaptopurín (6-MP) a 6-tioguanín (6-TG). Enzým TPMT 

premieňa tieto liečivá (AZA až po biotransformácii na 6-MP) alebo ich metabolity na 

neúčinné metylované metabolity. Avšak aktivita tohto enzýmu je výrazne ovplyvnená 

genetickým polymorfizmom a preto sa v populácii vyskytujú jedinci so zvýšenou (tzv. "wild-

type") alebo zníženou enzymatickou aktivitou, čo často vedie k výskytu nežiaducich účinkov 

u takýchto pacientov. V prípade zvýšenej aktivity TPMT hrozí riziko hepatotoxicity 

spôsobenej nadmerným hromadením metylovaných metabolitov, naopak v prípade zníženej 

aktivity je zvýšené riziko vzniku myelosupresie ako dôsledok hromadenia aktívnych 

metabolitov. Z toho dôvodu sa pred začiatkom liečby tiopurínmi odporúča stanovenie TPMT 

aktivity, aby sa nastavila optimálna terapeutická dávka. Vyvinutá HPLC metóda bola v 

kombinácii s metódou štandardných prídavkov použitá pre fenotypové stanovenie aktivity 

TPMT u zdravého dobrovoľníka, kde sa sledovalo množstvo 6-metylmerkaptopurínu (6-

MMP) vytvorené v priebehu 1 hodiny enzýmom TPMT zo substrátu (6-MP) pridaného 

k erytrocytovým lyzátom in-vitro. Táto metóda je použiteľná pre hodnotenie TPMT aktivity u 

pacientov začínajúcich tiopurínovú liečbu, popr. u pacientov už nastavených na takúto liečbu, 

kde sa sleduje vplyv užívaných liečiv na aktivitu daného enzýmu. Na rozdiel od doteraz 

najviac zaužívanej metódy HPLC-UV-(DAD) alternatívna HPLC-MS metóda umožňuje 

minimalizovať nároky na množstvo vzorky vďaka nižším limitom detekcie a kvantifikácie 

(viď. Tabuľka 2) a zároveň minimalizuje vplyv koeluujúcich zložiek matrice vďaka 

špecifickej odozve MS detektora (viď. obrázok 3), čím zvyšuje spoľahlivosť produkovaných 

výsledkov (dát). 

PRÍPRAVA VZORKY:  

Príprava zmesného štandardu:  

Pripravené boli jednotlivé zásobné roztoky 6-MP; AZA a 6-MMP rozpustením štandardu 

liečiva v 50 % metanole. Následne bol pripravený roztok zmesného štandardu zmiešaním 

zásobných roztokov jednotlivých štandardov a následným riedením 50 % metanolom. Finálne 

koncentrácie v zmesnom štandarde boli 0,657 μmol.dm
-3

 pre 6-MP; 3,607 μmol.dm
-3 

pre AZA 

a 0,602 μmol.dm
-3

 pre 6-MMP. 

Príprava roztokov štandardu 6-MMP použitých pri validácii HPLC-DAD/MS metódy:  

Pripravený bol zásobný roztok štandardu 6-MMP s koncentráciou 100 μmol.dm
-3

 rozpustením 

štandardu v 50 % metanole. Následne bola pripravená séria roztokov s koncentráciami           

5,0 μmol.dm
-3

; 1,0 μmol.dm
-3

; 0,5 μmol.dm
-3

 a 0,1 μmol.dm
-3

 riedením 50 % metanolom. 

Príprava erytrocytového lyzátu 

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

pri 3000 rpm po dobu 10 min, následne bola odobratá plazma a vzniknuté erytrocyty boli 



dvakrát premyté fyziologickým roztokom. Získané a premyté erytrocyty boli spočítané, 

lyzované a skladované pri - 20 °C. 

Príprava a inkubácia vzoriek 

K 1,0 mL erytrocytového lyzátu bolo pridaných 200 μL roztoku 6-MP (15 mmol.dm
-3

) 

v NaOH (0,1 mol.dm
-3

), 100 μL roztoku S-(5-adenozyl)-L-metionínu (6 mol.dm
-3

), 100 μL 

roztoku ditiotreitolu (40 mol.dm
-3

), 200 μL roztoku kyseliny chlorovodíkovej (0,1 mol.dm
-3

) a 

3,0 mL fosfátového tlmivého roztoku (69,9 mol.dm
-3

, pH 7,6). Takto pripravená vzorka bola 

inkubovaná po dobu 1 hod pri teplote 37 °C. Po 1 hod bola enzymatická reakcia zastavená 

prídavkom 2,0 mL kyseliny chloristej (60 %), čím došlo k precipitácii proteínov. 

Precipitovaná vzorka bola centrifugovaná pri 4700 rpm po dobu 15 min. Po centrifugácii bol 

vzniknutý supernatant odobratý a použitý na prípravu jednotlivých vzoriek erytrocytových 

lyzátov inkubovaných (ELI) so štandardnými prídavkami nasledovne: 

ELI 1:  450 μL supernatantu + 50 μL H2O 

ELI 2:  450 μL supernatantu + 10 μL roztoku 6-MMP (0,1 mmol.dm
-3

) + 40 μL H2O 

ELI 3:  450 μL supernatatnut + 20 μL roztoku 6-MMP (0,1 mmol.dm
-3

) + 30 μL H2O 

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:  

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

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

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:   acetonitril  

Dávkovaný objem vzorky:  10,0 µL 

Gradient: 

T (min) A % B % 
Prietok 

(mL/min) 

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

15,0 90,0 10,0 0,400 

18,0 0,0 100,0 0,400 

22,0 0,0 100,0 0,400 

25,0 90,0 10,0 0,400 

30,0 90,0 10,0 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 



 

Obrázok 1: Chromatografický záznam EIC zmesného štandardu (AZA, 6-MP a 6-MMP) 

Tabuľka 1: Základné chromatografické parametre 

Parameter 6-MP 6-MMP AZA 

tR  (min) 3,828 9,096 11,098 

w1/2 0,176 0,388 0,591 

N 2623,13 3047,47 1955,31 

R - 6,56 1,86 

m/z [M+H]
+ 

 153,0201 167,0356 278,0416 

 

 

Obrázok 2: Chromatografické záznamy in-vitro inkubovaného erytrocytového lyzátu 

s prídavkom 6-MP. Hore: EIC profil. Dole: DAD profil s prídavkami štandardu 6-MMP. ELI 

1 (reálny obsah in-vitro vytvoreného 6-MMP), ELI 2 (prídavok 2 μmol.dm
-3

) a ELI 3 

(prídavok 4 μmol.dm
-3

)  

 



Tabuľka 2: Základné validačné parametre HPLC-DAD/MS metódy pre štandard 6-MMP 

Parameter HPLC-MS HPLC-DAD 

Rozsah (μmol.dm
-3

) 0,1 - 5,0 0,1 - 5,0 

SDtR (min), n = 3  0,0000477 0,007892 

RSDtR (%), n = 3  0,005238 0,087864 

a  0,9464 133,52 

SDa, n = 3  0,011023 0,851926 

RSDa (%), n = 3  0,011647 0,006380 

b  0,1285 11,125 

SDb, n = 3  0,029498 38,33906 

RSDb (%), n = 3  0,229556 3,446207 

r
2
  0,9987 0,9995 

LOD (mol.dm
-3

), LOD = 3σb/a  0,093802 0,884092 

LOQ (mol.dm
-3

), LOQ = 10σb/a  0,312674 2,946972 

 

 

 
Obrázok 3: Záznamy z DAD detektora in-vitro inkubovaného erytrocytového lyzátu 

s prídavkom 6-MP (ELI1) a blanku (erytrocytový lyzát bez prídavku 6-MP). 
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