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Cílem této práce byl vývoj rychlé a selektivní metody pro stanovení maraviroku 

v placentárních perfúzích. Pro separaci byla použita ultra-vysokoúčinná kapalinová 

chromatografie v systému reverzních fází s kolonou BEH C18 spojená s tandemovou 

hmotnostní spektrometrií (UHPLC-MS/MS). Byla zvolena gradientová eluce s mobilní 

fází se složkou A (0,1% vodný roztok kyseliny mravenčí) a B (acetonitril) při průtoku 

0,35 ml/min a 40 ºC v kolonovém prostoru. Parametry hmotnostního spektrometru 

byly optimalizovány a následně nastaveny: ionizace elektrosprejem v pozitivním módu; 

napětí na kapiláře 1,0 kV; napětí na vstupním kuželu 35 V; napětí na extraktoru 3,0 V; 

napětí na RF čočce 0,1 V; průtok desolvatačního plynu 1000 l/h; teplota desolvatace 

450 ºC; průtok plynu na vstupním kuželu 100 l/h; teplota iontového zdroje 130 ºC. Pro 

kvantifikaci byl použit SRM mód. Jako metoda přípravy vzorků byla zvolena extrakce 

z kapaliny do kapaliny (LLE). Nejlepší výtěžnost (>90%) byla získána při použití 

dichlormetanu. Metoda byla validována v kalibračním rozmezí 1-1000 ng/ml na pěti 

koncentračních hladinách (1 ng/ml, 2,5 ng/ml, 50 ng/ml, 500 ng/ml a 1000 ng/ml). 

Dolní mez kvantifikace (LLOQ) byla 1 ng/ml, mez detekce (LOD) byla 0,3 ng/ml. 

Přesnost (RSD %) a správnost (% odchylka) byla stanovena pro každou koncentrační 

úroveň: 1 ng/ml (RSD = 8,1%, odchylka = +17,5%), 2,5 ng/ml (RSD = 13,0%, odchylka = 

+13,5%), 50 ng/ml (RSD = 2,6%, odchylka = +3,3%), 500 ng/ml (RSD = 2,7%, odchylka = 

+0,4%), 1000 ng/ml (RSD = 1,7%, odchylka = -0,6%). Dalším parametrem validace byla 

linearita (R2 = 0,9983) a matricové efekty (99,1% - 109,2%) stanovené na čtyřech 

koncentračních úrovních (1 ng/ml, 50 ng/ml, 500 ng/ml, 1000 ng/ml). Pro kvantifikaci 

byl použit isotopicky značený standard d6-maravirok. Metoda umožňuje citlivé a 

selektivní stanovení maraviroku v placentárních perfúzích.  

 


