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Cílem této diplomové práce je vývoj a optimalizace metod pro analýzu vybraných 

antivirotik a zároveň srovnání vhodnosti módu RP a HILIC pro tuto aplikaci. Vybraná antivirotika 

jsou užívána v terapii HIV a hepatitidy B a/nebo C. 

Analýzy proběhly s využitím systému ACQUITY UPLC I-Class PLUS s hmotnostním 

detektorem typu trojitého kvadrupólu. Nejprve byla optimalizována MS/MS metoda. Pro RP 

mód bylo testováno celkem 6 stacionárních fází (BEH Shield RP18, BEH Phenyl, BEH C18, CSH 

Fluoro-phenyl, CSH Phenyl-hexyl a CSH C18) a 4 fáze mobilní (acetonitril v gradientové eluci 

s vodnou složkou: kyselina mravenčí, kyselina octová, mravenčan amonný pH 3 a octan amonný 

pH 9). Podmínky separace byly nastaveny následovně: teplota 40 °C, průtok 0,3 mL/min, 

gradientová eluce od 5 % ACN do 98 % ACN do 5. minuty, s izokratickým krokem na konci 

analýzy. Pro mód HILIC bylo testováno 10 stacionárních fází (BEH Amide, BEH HILIC, Cortecs 

HILIC, Ascentis Express HILIC, Ascentis Express OH5, Syncronis HILIC, Kinetex HILIC, Luna HILIC, 

Luna Omega SUGAR a Zorbax HILIC plus) a 4 fáze mobilní (acetonitril v gradientové eluci 

s vodnou složkou: kyselina mravenčí, kyselina octová, mravenčan amonný pH 3 a octan amonný 

pH 6). Podmínky separace byly nastaveny následovně: teplota 40 °C, průtok 0,3 mL/min, 

gradientová eluce od 98 % ACN do 50 % ACN do 5. minuty, s izokratickým krokem na konci 

analýzy. Byla vybrána stacionární fáze a optimalizováno složení mobilní fáze, průtoková rychlost 

a složení rozpouštědla vzorku. Pro obě metody byly nastaveny podmínky pro dosažení co 

nejvyšší citlivosti a selektivity. Pro RP byla nejvhodnější kolona BEH Shield RP18 a mobilní fáze 

10 mM kyselina mravenčí s ACN v gradientové eluci. Pro HILIC byla vybrána Ascentis Express 

HILIC a jako mobilní fáze 25 mM mravenčan amonný pH 3 opět s ACN v gradientové eluci. Pro 

zajištění vhodného tvaru píku tenofoviru byl nutný přídavek 0,1 % kyseliny medronové do 

mobilní fáze v případě HILIC i RP. Porovnáním kalibračních křivek v obou módech byla zjištěna 

vyšší citlivosti pro 19 analytů v módu HILIC, a pro 5 analytů (efavirenz, lopinavir, simeprevir, 

tenofovir a tenofovir monoester) v módu RP. 

Byla vyvinuta a optimalizována µ-SPE-PT metoda pro extrakci antivirotik z biologického 

materiálu, kterým bylo Hanksovo vyvážené solné (HBS) médium pH 6,5 a 7,4. Optimalizována 

byla chemie i množství sorbentu, složení promývacího a elučního činidla. Jako nejvhodnější 

sorbent se ukázala kombinace 2 vrstev měniče aniontů a 2 vrstev C18. Optimalizované 

promývací činidlo byl 5 mM amoniak ve vodě a elučním činidlem byla 25 mM kyselina mravenčí 

v 90 % ACN. Do metody byl následně pro zvýšení citlivosti zařazen krok odpaření elučního činidla 

a rekonstituce vzorku rozpouštědlem optimalizovaným pro danou metodu, HILIC i RP. Vyvinutá 

mikroextrakční metoda byla následně ověřena validací v obou módech, RP-UHPLC-MS/MS i 

HILIC-UHPLC-MS/MS. 
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