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Abstrakt 

Univerzita Karlova 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy 

Studentka: Marie Šilhanová 

Školitel: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. 

 

Název diplomové práce: Vliv rozpustnosti a adsorpce vybraných látek na plast 

v transportních experimentech  

 

Z transportních experimentů na buněčných modelech získáváme významné 

informace o transportních mechanismech léčiv v organismu. In vitro experimenty jsou 

prováděné například na insertech typu Transwell. Během měření bylo zjištěno, že 

výsledky pro některé látky jsou nehomogenní a patrně dochází k úbytku množství látky 

v roztoku z důvodů horší rozpustnosti lipofilních látek nebo jejich adsorpce na povrch 

plastů, ze kterých jsou inserty vyrobeny atd. Kvůli těmto problémům dochází 

k významnému zkreslování výsledků. 

Tato práce se zaměřila na antivirotika, u kterých byla pozorována při transportních 

experimentech nepřesná data. Nejprve byly vyvinuty HPLC/MS metody, pomocí kterých 

byly stanovovány koncentrace vzorků antivirotik. Vlivy adsorpce na plastové povrchy 

a rozpustnosti pro jednotlivá léčiva byly stanoveny za různých podmínek.  

Látky byly rozděleny do skupin podle jejich chování. Poté byly tyto informace 

porovnány se vzorky získanými z transportních experimentů. Nakonec byly 

prozkoumávány možnosti, které by mohly zlepšit výsledky stanovení na buněčných 

modelech. Mezi zkoušenými možnosti bylo ověření vlivu různých druhů plastů, zlepšení 

pomocí organických rozpouštědel (methanolu) nebo β-cyklodextrinu.  
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Abstract 

Charles University 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department: Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis 

Student: Marie Šilhanová 

Supervisor: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. 

 

Title of diploma thesis: The influence of solubility and adsorption on plastic materials 

on transport experiments 

 

From transport experiments on cell culture models we get valuable information 

about transport mechanism of drugs in organism. In vitro experiments are conducted for 

example on Transwell type inserts. During the experiment it was discovered that the 

results are not homogeneous, and the quantity of a substance in the solution decreases 

apparently, the reason behind this is inadequate solubility of lipophilic substances or  their 

adsorption on the surface of plastic materials used in the experiment. Due to these 

problems we experience significant bias.  

This thesis is focused on antivirotics that did not perform well during transport 

experiments. First, HPLC/MS methods were developed, and they were used for 

concentration measurement of samples containing individual antivirotics. The drugs were 

tested under wide range of conditions so possible changes in effects of adsorption on 

plastic surfaces and solubility of drugs could be observed.  

The substances were divided into groups based on their behaviour in experimental 

conditions. Samples aquired from transport experiments were judged as well. Finally, 

methods that could increase the accuracy of experiments on cell culture models were 

evaluated. Among the tested options there was verification of the influence of different 

kind of plastic material, addition of organic solvent (methanol) or β-cyclodextrin. 
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Seznam použitých zkratek 

ACN  Acetonitril 

AmFm  Mravenčan amonný 

APCI Chemická ionizace za atmosférického tlaku (Atmospheric Pressure 

Chemical Ionization) 

APPI Fotoionizace za atmosférického tlaku (Atmospheric Pressure 

Photoionization) 

β-CD β-cyklodextrin 

DMSO  Dimethylsulfoxid 

EI   Elektronová ionizace (Electron Ionization) 

ESI  Ionizace elektrosprejem (Electrospray Ionization) 

HBSS  Komerční pufr (Hank's Balanced Salt Solution) 

HEPES 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethansulfonová kyselina 

HPLC Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (High performance liquid 

chromatography) 

IEC  Iontově výměnná chromatografie (Ion exchange chromatography) 

IS  Vnitřní standard (Internal standard) 

MeOH  Methanol  

MS  Hmotnostní spektrometrie (Mass spektrometry) 

Opti-MEM Médium bez přídavku séra (Modified eagle´s medium) 

PET  Polyethylentereftalát 

PLA  Kyselina polymléčná (Polylactic acid) 

PP  Polypropylen 

RPC  Chromatografie na reverních fázích (Reversed phase chromatography) 

SRM  Záznam vybraného produktového iontu (Selected reaction monitorings) 
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1. Úvod 

Buněčné modely jsou hojně využívány pro in vitro stanovení farmakokinetických 

parametrů léčiv. Díky svému uspořádání napodobují podmínky in vivo, lze tak získat 

důležité informace týkající se absorpce, metabolismu, interakcí vznikajících na 

buněčných membránách atd.  

Při experimentech vznikají problémy, které mohou ovlivňovat výsledná data, a to 

může dále vést k nesprávné interpretaci. Potíže souvisí s vlastnostmi zkoušených léčiv 

(rozpustnost, lipofilita) nebo podmínkami měření (adsorpce na povrchy, pH prostředí, 

vliv rozpouštědel). Aby šlo zkreslení předejít, je potřeba identifikovat, jak daný problém 

vzniká, a zajistit jeho nápravu. 

Na Katedře farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty UK se při práci na 

transportních experimentech u léčiv s antivirovou aktivitou setkali s nepřesnostmi 

vznikajícími v průběhu měření. Proto vznikla tato práce, aby vyzkoušela pomocí 

experimentů, jaký vliv má na antivirotika adsorpce na plastové povrchy a rozpustnost. 

A dle zjištěných parametrů navrhnout řešení. 

Analýza vzorků byla provedena pomocí spojení vysokoúčinné kapalinové 

chromatografie a hmotnostní spektrometrie (HPLC/MS). Měření dosahují vysoké 

citlivosti a rozlišení a díky tomu jsou výsledná data velmi přesná. HPLC/MS je nejčastěji 

využívaná metoda pro analýzu dat získaných z transportních experimentů na buněčných 

modelech. 
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2. Teoretická část  

2.1. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

Chromatografie byla vynalezena ruským botanikem M. S. Cvetem (1872–1919) 

jako technika pro rozdělení barevných rostlinných pigmentů. Velký podíl na rozvoji 

techniky měli A. J. P. Martin (1910–2002) a R. L. M. Synge (1914–1994), kteří za svou 

práci o rozdělovací chromatografii získali Nobelovu cenu (1952). 1 

Základním principem fyzikálně-chemické metody zvané chromatografie je 

separace, při které jsou komponenty rozdělovány mezi dvě fáze – stacionární 

(nepohyblivá) a mobilní (pohyblivá). V kapalinové chromatografii je mobilní fází 

kapalina a jako stacionární fáze slouží tuhá látka. Díky existenci fázového rozhraní 

dochází při dělení k opakovanému ustalování rovnováhy mezi mobilní a stacionární fázi. 

Každý analyt má jinou afinitu k mobilní a stacionární fázi, proto se po koloně pohybuje 

s rozdílnou rychlostí. 2 

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (High performance liquid 

chromatography, HPLC) je tedy chromatografická metoda, která se vyznačuje použitím 

vysokotlakých čerpadel. Díky nim je separace rychlejší a lze použít kolony s daleko 

menšími částicemi než např. ve sloupcové chromatografii a dosáhnout efektivnější 

separace. Systém lze velmi dobře kontrolovat, proto jsou výsledky přesné 

a opakovatelné. 2 HPLC je hojně využívaná v chemické analýze, bioanalytických 

metodách, v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, environmentální či forenzní 

analýze. Výhodami této metody je vysoká účinnost separace, citlivost při použití 

vhodného detektoru, rychlost a automatizovatelnost, snadná validace metody a malá 

spotřeba vzorku. 3 

2.1.1. Schéma instrumentace kapalinového chromatografu 

Kapalinový chromatograf se skládá několika základních částí, které na sebe 

logicky navazují, viz obr. 1. Uchovávání a transport mobilní fáze zajišťují zásobníky 

mobilní fáze (1) a vysokotlaké čerpadlo (4). Odplynění mobilní fáze je provedeno 

v odplyňovači (degaser; 2). Při gradientové eluci jsou přiváděné kapaliny ze dvou nebo 

více zásobníků míseny ve směšovači (3). Dále je mobilní fáze vedena do dávkovacího 

zařízení (5). Separace látek probíhá na chromatografické koloně (6), která se nachází 

v termostatu, ten zajišťuje rovnoměrnou distribuci teploty v celém prostoru a má 
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zabraňovat lokálním výkyvům. Detekční systémy (7) jsou umístěny přímo za 

chromatografickou kolonou. Za detektor může být na výstupu zařazen ještě sběrač 

jednotlivých frakcí (8). Záznam dat pro následné vyhodnocení probíhá přes software 

v počítači (9). 4 

Obr. 1 Schéma základního hardwary systému HPLC. Jednotlivé popisky 1–9 jsou 

uvedeny v textu. 4 

2.1.1.1. Zásobníky mobilní fáze 

Zásobníky mobilní fáze jsou nádoby vyrobené z odolných inertních materiálů, 

většinou se jedná o skleněné nádoby. Jsou opatřeny víčkem, aby byla mobilní fáze 

uchráněna od prachových částic a bylo zabráněno jejímu odpařování. Jeden zásobník je 

postačující při izokratické eluci, více zásobníků je pak využito při gradientové eluci. 

Hadička nasávající mobilní fázi je opatřena teflonovou nebo nerez-ocelovou fritou 

zabraňující nasávání mechanických nečistot. 5 

2.1.1.2. Odplynění mobilní fáze 

Plyny, které se přirozeně vyskytují v mobilních fázích, mohou zapříčinit 

problémy v chromatografickém systému. Způsobují například nestabilitu základní linie 

detektoru a nepříznivě ovlivňuje fungování vysokotlakých čerpadel, což se projevuje 

nereprodukovatelností retenčních časů. Plyny ovlivňují i opakovatelnost nástřiku. 4 

Existují dva principy odstranění plynu z mobilní fáze – probublávání heliem 

a použití degaseru. Degaser je zařízení, ve kterém mobilní fáze prochází polopropustnou 

kapilárou. Kapilára je propustná pro plyny, které přecházejí z mobilní fáze ven díky 

rozdílu v tlaku, protože trubička je umístěna ve vakuovaném odplyňovači. 3  
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Vliv na zavzdušení mobilní fáze mají i zásobníky. Vhodné je jejich umístění 

nad vysokotlakým čerpadlem a mělo by být zajištěno prodyšné překrytí, aby bylo možné 

vyrovnání tlaků. 3 

2.1.1.3. Vysokotlaká čerpadla, tlumiče pulsů, mísení mobilních fází 

Čerpadla pumpují mobilní fázi do systému a jsou konstruovány z odolných 

materiálů, jako je nerezová ocel nebo titan. U klasického HPLC se tlak pohybuje 

nejčastěji mezi 1 až 20 MPa, lze dosáhnout i vyššího tlaku (až 40 MPa), ale to není 

z dlouhodobého hlediska výhodné. Tlaku až 130 MPa dosahují systémy UHPLC (Ultra-

High Performance Liquid Chromatography). Průtok mobilní fáze lze měnit v rozmezí 

0,01 až 10 ml za minutu. Obvykle ale čerpadla pracují s průtokem 1-2 ml za minutu, kdy 

zpětný tlak bývá v rozmezí 15-30 MPa. 4 

Čerpadla musí zajišťovat přesnost a správnost nastaveného průtoku. Snížení 

opakovatelnosti dochází kvůli pulzaci mobilní fáze. Odstranění těchto změn v průtoku 

mobilní fáze lze dosáhnout díky zapojení dvou paralelních hlav čerpadel, nebo pomocí 

tlumičů, které fungují na principu zachytávání tlakových rázů přes odporové nebo 

kapacitní elementy. 1 

Čerpadla využívaná v kapalinové chromatografii lze obecně rozdělit do dvou 

kategorií dle toho, zda pracují za konstantního tlaku, nebo stálého průtokového objemu. 

Oba typy vytlačují mobilní fázi ze zásobníku, a to pomocí pístu nebo membránou. 

Čerpadla s konstantním tlakem využívají k pohonu pístu tlak plynu, který je přiváděn 

z tlakové nádoby. Konstantní objemový průtok je dosažen naopak díky tomu, že písty 

jsou ovládány mechanicky. 6 

Při izokratických elucích lze mobilní fázi smísit ručně, avšak u gradientové eluce 

je nutné poměry jednotlivých fází měnit, a proto se využívá automatické směšování. 

Existuje typ směšování za nízkého tlaku, kdy dochází k mísení fází před vysokotlakým 

čerpadlem. Vysokotlaký typ je častěji využívaný, každá fáze je přivedena vlastním 

čerpadlem, mezi jeho výhody patří rychlejší odezva, přesnost a lepší opakovatelnost 

gradientu. 4  
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2.1.1.4. Dávkování vzorku 

Nástřik vzorku na kolonu lze provést manuálně a automaticky. Vysokotlaké 

vícecestné dávkovací ventily umožňují manuální aplikaci vzorku. Tento jednoduchý 

princip kopírují automatické dávkovače, které jsou využívány častěji díky možnosti 

sériového měření velkého množství vzorků. 3 

Šesticestný otočný ventil má dvě základní polohy, při plnící fázi se dávkovací 

smyčka naplní vzorkem a mobilní fáze protéká mimo smyčku. Následuje nástřik, kdy se 

ventil pootočí a mobilní fáze vymyje vzorek ze smyčky a unáší jej směrem 

k chromatografické koloně. Existují dva druhy dávkovacích zařízení, dělíme je dle jejich 

náplňového objemu. Smyčky mohou mít stálý objem nástřiku, jejich použití nám zařídí 

velmi přesné výsledky, nevýhodou je ale nutnost vyměnit je při změně objemu nástřiku. 

Druhý mechanismus umožňuje nastříknout částečný objem smyčky. 2 

Autosampler je spojen se zásobníkem vzorků, zde se nachází vialky. Vialky jsou 

vyrobené ze skla nebo plastu, aby se zabránilo vypařování vzorku, jsou uzavřené víčkem 

s pryžovým septem, jehož strana přiléhající ke vzorku je potažena teflonem. Pokud se 

pracuje s velmi malým objemem vzorku, používají se inserty s objemem několik stovek 

mikrolitrů. Vzorek se z vialky nasaje do injekční jehly, která jej poté aplikuje do 

dávkovače. Jehla je vždy před aplikací automaticky omyta. Princip fungování je 

znázorněn pomocí obrázku 2. 3 

 

 

 

Obr. 2 Dávkování vzorku pomocí autosampleru – A separace, B plnění jehly, C 

dávkování vzorku 7 
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2.1.1.5. Kolonový prostor a chromatografické kolony 

Kolona patří mezi základní vybavení systému, dochází zde k separaci látek 

na základě interakcí mezi mobilní fází, která přináší analyt, a stacionární fází. Kolony se 

nachází v temperované komoře, protože teplota má významný vliv nejen na retenční časy, 

ale i na selektivitu. 2 

Pláště kolon jsou vyrobeny z nerezové oceli typ 316, vnitřní povrch by měl být 

hladký, bez chemického či mikrobiologického znečištění a měl by být dobře odolný proti 

chemickému a tlakovému působení. Další materiály používané pro obal kolon jsou 

tvrzené sklo, polyetheretherketon nebo tantal. Kolony bývají obvykle dlouhé 5, 10, 15 

nebo 25 cm, průměr se pohybuje mezi 2,1 až 4,6 mm. 8 

Uvnitř kolony se nachází stacionární fáze, která je na obou koncích ohraničena 

fritou zabraňující vymývání částic stacionární fáze. Kolony jsou na vstupu i výstupu 

opatřeny koncovkami, kterými se připojují pomocí kapilár se šroubem do systému. Pro 

lepší ochranu stacionární fáze před nečistotami je možné přidat předkolonu, která je 

vyrobena podobně jako kolona, ale její délka je 1 až 2 cm. 4 

2.1.1.6. Detektory 

Detektory jsou zařízení pro detekci analyzovaných látek. Pracují na různém 

principu, ale obecně je lze rozdělit na destruktivní a nedestruktivní, při průchodu látek 

nedestruktivním detektorem je zachována jejich chemická integrita a lze je dále využít. 

U destruktivních metod je po detekci komponenta zničena. 4 

Každý druh detekce má své výhody i nevýhody, proto se i jejich využití liší, vždy 

je důležité si zvolit vhodný typ detektoru. Následující vlastnosti detektoru by bylo možné 

považovat za ideální: vysoká citlivost a předvídatelná odezva, univerzálnost pro všechny 

analyty, specifita, široký lineární rozsah, spolehlivost a jednoduché použití, nepřispívání 

k mimokolonovému rozmývání elučních zón, nedestruktivnost, signál nezávislý 

na složení mobilní fáze, signál nezávislý na změně teploty a průtoku a kvalitativní 

informace pro detekované látky. 2 

Definujeme čtyři základní kategorie zařízení dle detekčních vlastností techniky. 

Detektory založené na změně obecných fyzikálně-chemických vlastností, které jsou 

společné pro všechny analyty (refraktometrický, detektor nabitého aerosolu, detektor 

rozptylu světla). Zařízení využívající specifické vlastnosti analytů (spektrofotometrický, 

fluorescenční, elektrochemický, radioaktivní, vodivostní, chemiluminiscenční, 
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dusíkový). Další jsou detektory, které mění mobilní fázi a díky tomu i vlastnosti analytů 

(aerosolový detektor nabitých částic). Lze využít i složitější analytické techniky, které 

můžou sloužit i nezávisle na HPLC (hmotnostní spektrometr). 9 

2.1.2. Chromatografické systémy 

Druhy separací dělíme dle stacionárních a mobilních fází, které používáme při 

analýze.  

2.1.2.1. Stacionární fáze 

Stacionární fáze lze definovat dle různých kritérií. Můžeme je dělit do kategorií 

dle jejich polarity (polární, nepolární, amfoterní), nebo je řadíme k jednotlivým 

separačním módům (normální, reverzní, ionexy, hydrofilní interakční 

chromatografie, …). Další důležitá charakteristika je materiál použitý k jejich výrobě 

(anorganické oxidy, silikagel a jeho modifikace, polymery, fáze na bázi grafitového 

uhlíku). 10 

 Náplň kolony je tvořena stacionární fází, která je navázána na nosič, nebo sám 

nosič může být využit jako stacionární fáze. Náplňové kolony jsou tvořeny částicemi 

ideálně kulovitého tvaru o velikosti od 1,3 do 10 µm. Existují různé druhy částic (porézní, 

pelikulární, s pevným jádrem, perfúzní). Monolitické kolony jsou tvořeny jedním kusem 

materiálu. Na obrázku 3 je znázorněna rozdílná stavba monolitické a náplňové kolony. 

8 

Obr. 3 Schéma A náplňové kolony, B monolické kolony 11  
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2.1.2.2. Materiály používané pro výrobu stacionárních fází 

Silikagel a jeho modifikace 

Silikagel je nejvyužívanější pro výrobu stacionárních fází, protože má vhodné 

vlastnosti – lze připravit monodisperzní částice o různé velikosti a distribucí pórů, má 

velký specifický povrch, lze jej snadno chemicky modifikovat. 4. Nemodifikovaný se 

používá pro separace v systému normálních fází, protože aktivními centry na povrchu 

silikagelu jsou polární silanolové skupiny. Silanolové skupiny mohou být izolované 

(volné), geminální nebo vicinální (asociované). Izolované skupiny jsou nejvíce kyselé, 

naopak vicinální nejméně. Na povrchu se vyskytují také hydrofobní siloxanové skupiny, 

které jsou využívány v separacích s vysokým obsahem vody v mobilní fázi. 8 

Silikagel je nejpoužívanějším materiálem pro výrobu modifikovaných 

stacionárních fází. Modifikaci silikagelu lze provést různými metodami, využívanou 

metodou je reakce silanolových skupin na povrchu s organosilany. Díky různým druhům 

silanizačních činidel můžeme připravit monomerně nebo polymerně vázané stacionární 

fáze, navíc polymerizace může probíhat vertikálně nebo horizontálně, tím vznikají 

stacionární fáze s různou polaritou, propustností atd. 2 Nejčastěji vázané skupiny jsou 

alkyly, aminopropyly, kyanopropyly, diolové, nitrofenylové nebo fluoralkylové. 8 

Čistý silikagel obsahuje asi 8 µmol/m2 silanolových skupin, ale při modifikaci jich 

reaguje maximálně 50 % a zbytek zůstává volný. Volné silanoly můžou elektrostaticky 

interagovat s analyty, těmto nežádoucím interakcím lze předejít pomoc endkapingu nebo 

elektrostatického stínění. Při endkapingu reagují volné silanolové skupiny s malými 

silany; elektrostatické stínění lze využít v kyselém nebo neutrálním prostředí, kdy kladně 

nabité aminoskupiny v navázaných silanech, které odpudivou silou brání, aby kladně 

nabitý analyt reagoval se záporně nabitým povrchem. 12 

Důležitými vlastnostmi vázaných fází jsou stabilita a životnost a jsou závislé na 

typu silikagelu, vázané fázi, složení mobilní fáze a pH. Degradace kolony probíhá rychleji 

při vyšší teplotě, použitím mobilní fáze s větší koncentrací pufrů nebo nižším pH. 12  
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Polymery 

Stacionární fáze z polymeru jsou odolné vůči širokému rozpětí pH a vysoké 

teplotě, mají dobrou životnost a při separacích může být aplikován vysoký průtok. 13 

Polymery se používají jako reverzní fáze a jsou dobře kompatibilní s organickými 

rozpouštědly aplikovanými při RPC, při změně podílu organické složky může dojít 

u polymerů k smršťování či bobtnání. K separacím se využívají polymery 

z polystyrendivinylbenzenu, polyvinylalkoholu nebo methakrylátu. 4 

Grafitizovaný uhlík 

Stacionární fáze z grafitizovaného uhlíku jsou tvořeny zcela porézními částicemi. 

Povrch je uspořádaný hexagonálně z krystalických atomů uhlíku a chová se stabilně 

v prostředí o pH od 1 do 14 a dokáže odolat vysokým teplotám. Nevýhodou tohoto 

materiálu je horší selektivita a nižší účinnost oproti silikagelu. Grafitizované uhlíkové 

kolony se používají pro separace vysoce polárních a ionizovaných látek nebo 

stereoizomerů. 8 

Oxidy kovů 

Oxidy kovů se využívají pro výrobu stacionárních fází, protože jsou velmi odolné 

a také chemicky stabilnější než SiO2. Jejich charakter je polární, používají se oxidy 

zirkoničitý, hlinitý a titaničitý. Kolony z oxidů mají dobrou životnost a při vývoji metod 

lze použít vysokých teplot a širokého rozpětí pH. Mnoho studií bylo provedeno na oxidu 

zirkoničitém, ale v praktickém využití jsou kolony z oxidů kovů vybírány pouze 

minoritně. 14 

2.1.2.3. Separační módy 

Výběr separačního módu závisí na mnoha faktorech jako fyzikálně-chemické 

vlastnosti analytů (polarita, náboj nebo velikost) a také na složení vzorku.  

Rozlišujeme separace v systémech normálních a reverzních fázi, iontově 

výměnnou chromatografii, molekulovou vylučovací chromatografii, hydrofilní interakční 

chromatografii, vícemodální, iontově párovou, micelární, afinitní, hydrofobní interakční 

nebo chirální chromatografii.   
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Chromatografický systém na normální fázi 

Při separaci v systému normálních fází je stacionární fáze polární a mobilní 

nepolární. Stacionární fáze je nejčastěji vyrobena z nemodifikovaného silikagelu nebo 

silikagelu modifikovaného polárními funkčními skupinami například diolovými, 

kyanovými nebo aminoskupinami, nitroskupinami. 4 Normální fáze se využívá 

v chromatografii na tenké fázi nebo při sloupcové chromatografii, při chirální separaci, 

vhodná je pro malé polární i nepolární molekuly. 

Principem separace na normální fázi jsou interakce analytu a mobilní fáze 

s polárními funkčními skupinami stacionární fáze (vodíkovými vazbami, interakcemi 

dipól-dipól apod.). 9 Polarita analytu hraje v retenčních mechanismech velmi důležitou 

roli, polární analyty mají větší afinitu k stacionární fázi. 

Pomocí složení mobilní fáze ovlivňujeme retenci analytu. Eluční síla jednotlivých 

rozpouštědel je shrnuta do eluotropické řady, kde jsou látky seřazeny dle polarity od 

nepolárních k polárním tedy od nejslabších po nejsilnější eluční činidla. 6 

Chromatografický systém na reverzní fázi 

Pokud je stacionární fáze nepolární a mobilní fáze polární, označujeme tento 

systém jako chromatografii na reverzních fázích (RPC). Stacionární fáze je vyráběna 

z chemicky modifikovaného silikagelu, polymerů nebo grafitizovaného uhlíku. 

Nejoblíbenější stacionární fázi pro RPC je C18. 15 Princip retence na reverzní fázi je 

velmi komplexní. Stacionární fáze reaguje s analyty nespecifickými interakcemi – 

dipól-dipól, vodíkovými můstky, hydrofobními interakcemi. 8 

Mobilní fáze je tvořena vodou, pufry a polárními organickými rozpouštědly, 

jednotlivé složky musí být vzájemně mísitelné. Síla organických rozpouštědel klesá 

s jejich polaritou. Analýza slabě kyselých nebo zásaditých látek je při RCP obtížná kvůli 

jejich ionizaci, pro její potlačení a zvýšení retence je prostředí ovlivněno úpravou mobilní 

fáze pomocí pufrů. 15  
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2.2. Hmotnostní spektrometrie 

Hmotnostní spektrometrie (MS) je destrukční analytická metoda. Princip techniky 

spočívá ve vytvoření iontů z anorganických i organických molekul a stanovení jejich 

relativní četnosti podle poměru hmotnosti k náboji iontu (m/z). Výsledky jsou 

zaznamenány v podobě hmotnostního spektra, což je graf závislosti absolutní nebo 

relativní intenzity iontů na poměru m/z. Pík iontu s nejvyšší četností se nazývá základní 

pík spektra a intenzita všech dalších iontů je vztažena relativně na něj. 16 

Mezi výhody této metody patří vysoká citlivost, selektivita, univerzálnost 

a minimální spotřeba vzorku. MS je vhodná pro kvalitativní i kvantitativní analýzu. Mezi 

zápory pak řadíme vysoké pořizovací a provozní náklady a také to, že patří mezi 

destruktivní metody. 17 

Hmotnostní spektrometrie má široké využití napříč různými vědními obory, např. 

v biotechnologii, pro stanovení a identifikaci proteinů a dalších látek biologického 

původu; ve forenzní analýze lze hledat pomocí MS noxy, stopové prvky; v bioanalýze 

léčiv, při identifikaci metabolitů, nebo terapeutickém monitorovaní hladin léčiv, 

v klinických studiích atd. [18 

2.2.1. Ionizace, separace, detekce 

Hmotnostní spektrometr je složen ze tří důležitých celků. Iontový zdroj je první 

část, kde probíhá ionizace molekul analytu – vznikají nabité částice. Dále se zde nachází 

hmotnostní analyzátor, kde dochází k rozdělení nabitých iontů dle poměru hmotnosti 

a náboje. Na závěr prochází separované ionty detektorem, který stanovuje jejich relativní 

četnost. Hmotnostní analyzátor a detektor pracuje ve vakuu, i u některých iontových 

zdrojů (např. EI) je nezbytné použití vakua. 16 

2.2.1.1. Ionizační techniky 

Převedení molekul analytu na nabité částice lze pomocí různých druhů 

ionizačních technik, které jsou založené na odlišných principech. Danou metodu volíme 

podle vlastností analytu – těkavosti, molekulové hmotnosti a polarity, tepelné stability 

látky. Pokud je analyt součástí směsi látek, je vhodné použít spojení MS se separační 

metodou – GS/MS, HPLC/MS. 19  
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Ionizační techniky se dělí podle různých kritérií. Tvrdá a měkká ionizace je 

rozdělená podle množství energie dodané k nabití iontů. Ionizace probíhá buď za 

atmosférického tlaku, nebo vakua. Kladný a záporný mód se od sebe liší napětím 

dodávaným na iontový zdroj. 19 

Elektronová ionizace 

EI (Electron Ionization) je nejtvrdší ionizační technika, katoda je vyrobena 

z rheniového vlákna. Vzniklé elektrony poté ovlivňují valenční elektrony, jeden se uvolní 

a vznikají ionizované částice s kladným nábojem, které jsou dále vedeny a urychlovány 

do analyzátoru. Pokud molekula přijme velké množství energie, dojde k její fragmentaci. 

Díky pravidelnosti fragmentace při vhodně nastavených podmínkách (například ionizační 

potenciál je vždy -70 eV) bylo možné vytvořit knihovny EI spekter, které lze použít pro 

identifikaci látek. Vhodné je propojení elektronové ionizace a plynového chromatografu. 

19 

Ionizace elektrosprejem 

ESI (Electrospray Ionization) probíhá za atmosférického tlaku a řadíme ji mezi 

měkké ionizační techniky. Při spojení technik HPLC a MS bývá elektrosprej velmi často 

využívaný. 20 ESI je vhodné například použít při analýze proteinů a peptidů, klinických 

vzorků, léčiv a jejich metabolitů. 21  

Rozpuštěný analyt je do iontového zdroje přiveden kapilárou, na kterou se vkládá 

vysoké napětí. Po rozprášení vznikají kapičky nesoucí mnoho nábojů. Při vypařování 

mobilní fáze dochází k velké kumulaci náboje na povrchu, kapičky se rozpadají na menší, 

což vede k postupně uvolnění iontů, které jsou vedeny dále do analyzátoru.  Kromě iontů, 

vzniklých odštěpením nebo přijetím protonu, se tvoří také aduktové ionty. Tento princip 

je znázorněn na obrázku 4. 21 

Obr. 4 Schéma principu ionizace pomocí elektrospreje 20 
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Chemická ionizace za atmosférického tlaku (APCI) 

APCI je hojně využívaná technika ve spojení HPLC/MS, lze s ní totiž bez 

problémů používat běžné mobilní fáze a je možné pracovat s normální i reverzní fází. 

APCI je měkkou technikou, a jak již název napovídá, probíhá za atmosférického tlaku 

a probíhá v plynném stavu. Roztok s látkou je poslán přes sprej a zmlžující plyn do 

komory, kde se nachází výbojová jehla. Nejprve jsou ionizovány molekuly mobilní fáze, 

poté ionmolekulárními reakcemi dochází k ionizaci analytu, pro dostatečné rozbití vazeb 

je do komory také přiveden sušící plyn. Vhodné využití je pro nepolární nebo až středně 

polární látky. 22 

Fotoionizace za atmosférického tlaku 

Tato technika je uspořádáním velmi podobná APCI, ale pro ionizaci je použito 

UV záření. Probíhající ionizace je měkká, vznikají při ní ionty se sudým počtem 

elektronů, u nepolárních látek můžou také vznikat ionty s lichým počtem elektronů. Je to 

technika vhodná pro látky nepolární až středně polární. 23 

Ionizaci lze ovlivnit dvěma základními mechanismy, použitím dopantu nebo 

složením mobilní fáze. UV záření obtížně ionizuje částice, proto se do směsí přidávají 

látky, skrze které probíhá ionizace snadněji, označují se jako dopanty. Dopanty mají 

nízkou ionizační energii, proto získají energii z UV záření, a tu poté předají dále 

samotnému analytu. Jako dopanty se používají aceton, toluen, benzen, hexafluorobenzen. 

23 

2.2.1.2. Hmotnostní analyzátory 

Hmotnostní analyzátory jsou zařízení, kde dochází k dělení iontů podle jejich 

poměru hmotnosti a náboje. K analýze dochází ve vakuu a plynném stavu. Rozdělení 

iontů podle m/z pracuje na základě různých fyzikálních principů – doby rychlosti letu 

iontů, odlišné oscilaci iontů při střídavém připojování k stejnosměrnému 

a vysokofrekvenčnímu střídavému napětí, zakřivení dráhy letu ionů v elektrickém nebo 

magnetickém poli. Mezi základní parametry hmotnostních analyzátorů patří rozlišení, 

chyba určení m/z, hmotnostní rozsah, dynamický rozsah (rozmezí koncentrací, kdy je 

odezva závislá na koncentraci), rychlost. 24  
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Kvadrupól a trojitý kvadrupól 

Kvadrupól se skládá z čtyř kovových tyčí, na dvě protilehlé je přivedeno kladné 

stejnosměrné napětí a na druhé dvě záporné, všechny čtyři jsou také napojeny na 

vysokofrekvenční střídavé napětí. Princip práce kvadrupólu spočívá v postupné změně 

U/V, a tak postupně propouští určité ionty o dané m/z, pro které je při dané hodnotě 

oscilace stabilní, proto prochází přes analyzátor. Kvadrupól má hmotnostní rozsah do 

3 000, skenovací rychlost se může dostat až k 10 Hz. 17 

Trojitý kvadrupól má stavbu složenou z tří kvadrupólů následujících za sebou, 

z nichž prostřední slouží jako kolizní cela (obrázek č. 5). Díky tomu lze snímat víc typů 

skenů například pro produktové ionty. 24 

Obr. 5 Schéma stavby trojitého kvadrupólu 20 

Sférická iontová past 

3D iontová past je složena z prstencové elektrody a z dvou koncových elektrod. 

Ionty jsou vpuštěny do pasti, poté jsou díky vloženému napětí zadržovány v pasti a díky 

změně napětí jsou dle jejich m/z vpouštěny na detektor. Díky zachytávání iontů, lze 

snadno provést jejich fragmentaci a měření produktových iontů. Co se parametrů týče má 

sférická iontová past hmotnostní rozsah do 2 000 a skenovací rychlost až 10 Hz. 25 

Lineární iontová past 

2D iontová past je složena z kvadrupólu, ale na obou koncích se nacházejí 

elektrody, díky kterým jsou v pasti zachytávány ionty. V porovnání s 3D pastí (na 

obrázku 6) mají vyšší kapacitu, také rozlišení je vyšší při aplikované stejné rychlosti. 26  
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Obr. 6 Srovnání stavby lineární a sférické iontové pasti 26 

Analyzátor doby letu 

Princip pro rozdělení částic je závislý na různé rychlosti letu iontů podle jejich 

poměru m/z. Analyzátor doby letu lze označit za pulsní analyzátor, protože ionty jsou při 

vstupu do analyzátoru zrychleny napěťovým pulsem. Správnost určení hmotnosti se 

pohybuje mezi 1 až 5 ppm. Hmotnostní rozsah analyzátoru může být teoreticky libovolně 

velký, ale v praxi je limitován nízkou odezvou vysokomolekulárních iontů při detekci. 

27 

Iontová cyklotronová rezonance s Fourierovou transformací  

Iontová cyklotronová rezonance má princip založený na pohybech iontů 

v magnetickém poli a přepočítávání těchto frekvencí přes Fourierovu transformaci na 

výsledné hodnoty m/z. Iontová cyklotronová rezonance má velmi dobré vlastnosti – 

vysoké rozlišení, správnost určení hmotnosti i velký hmotnostní rozsah, ale jeho využití 

je velmi specifické. Probíhá zde přesná detekce iontů. 28 

Elektrostatická orbitální past – Orbitrap 

Orbitrap funguje jako iontová past, ionty rotují kolem elektrody a jsou 

v rovnováze mezi odstřeďující a rotující silou, oscilace iontů jsou zachycovány a dále 

detekovány. Orbitrap má velmi vysoké rozlišení i správnost určení hmotnosti, hmotnostní 

rozsah dosahuje 6 000, skenovací rychlost je pomalejší kolem 1 až 5 Hz. 29 

2.2.1.3. Detektory 

V analyzátoru se dané ionty rozdělí podle hodnoty m/z, signál je ale potřeba 

transformovat – dochází k tvorbě sekundárních elektronů a po dopadu probíhá indukce 

proudu. Využívají se tři základní zařízení. 30 
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Elektronový násobič je tvořen buď systémem dynod, nebo zakřivenou dynodou. 

Ionty dopadnou na povrchy dynody, ze které jsou vyraženy elektrony, jejichž signál se 

zvyšuje při průchodu násobičem. 30 

Fotonásobič je tvořen dynodou, ze které se uvolní elektrony, ty se poté dostanou 

na fosforovou destičku, odtud se vyrazí fotony, k jejich zesílení dochází ve fotonásobiči. 

Faradayova klec zachytává dopadající elektrony na povrch dynod, emitují se 

elektrony a vzniká proud, ten je zesilován a zaznamenáván. Faradayova klec je robustní 

a velmi přesné zařízení, naopak jeho nevýhodou je malá citlivost. 30 

2.2.2. Spojení vysokoúčinné kapalinové chromatografie a hmotnostní 

spektrometrie 

Spojení HPLC/MS je vhodné pro analýzu složitých směsí látek, přináší přesné 

výsledky, měření bývá vysoce citlivé, selektivní, je možné provádět kvalitativní 

i kvantitativní analýzy. HPLC/MS se používá k analýze léčiv a jejich metabolitů 

v biologickém materiálu, při farmakokinetických studiích nebo pro terapeutické 

monitorování hladin léčiv. 31, 32 

2.2.2.1. Ionizační techniky používané ve spojení HPLC/MS 

Pro spojení HPLC/MS jsou dnes nejběžněji využívané ionizační techniky za 

atmosférického tlaku – ESI, APCI a APPI. 31 

Výběr ionizační techniky souvisí s vlastnostmi analytu. Pro nepolární sloučeniny 

je vhodné použít APPI, klasické organické neiontové organické sloučeniny lze ionizovat 

na APCI a ESI je technika aplikovaná na iontové organické sloučeniny, biopolymery, 

komplexy nebo vysokomolekulární polymery. 33 volbu ionizační techniky ovlivňuje 

i separační zvolený separační mód. Při separaci na reverzních fázích je pro HPLC/MS 

vhodné využít ESI a pro normální fáze se spíše využívá APCI. 33 

2.2.2.2. Volba mobilní fáze pro HPLC/MS 

Složení mobilní fáze má velký vliv na kvalitu spekter, je potřeba zajistit, aby byl 

analyt v MP (mobilní fáze) dobře rozpustný, MP snadno přecházela do plynné fáze 

(zmlžení a odpaření) a nekontaminovala iontový zdroj. MP by měla tvořit vhodné 

prostředí pro ionizaci, zároveň významně nerušit výsledné spektrum. 34  
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Ionizaci analytu lze ovlivnit například přidáním aditiv nebo volbou pH. Vhodná 

aditiva pro MS jsou kyselina mravenčí nebo octová, amoniak, octan nebo mravenčan 

amonný. Rozpouštědla by měla být čistá a vhodná pro použití v MS, stejná pravidla platí 

pro vodu používanou pro přípravu mobilní fáze. Při výběru rozpouštědel je také třeba brát 

ohled na typ iontového zdroje, ESI například využívá polární rozpouštědla, která 

podporují vznik iontů. 34 

2.2.3. Typy skenů a záznamů 

Hmotnostní spektrum je graf závislosti intenzity iontů na poměru m/z. Celkový 

iontový proud (TIC, Total ion chromatogram) je záznam všech iontů v nastaveném 

rozsahu. Extrahovaný iontový chromatogram (RIC, Reconstructed ion chromatogram) 

zachycuje záznam vybraného iontu z celkového iontového proudu. Záznam vybraného 

iontu (SIM, Selected ion monitoring) znamenávaný je signál pouze pro vybraný iont dle 

m/z. Záznam vybraného přechodu prekurzorového iontu na produktový ion se označuje 

jako SRM (Selected reaction monitorings).  35  
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2.3. Transportní experimenty 

Transportní experimenty jsou prováděné in vitro na těsných monovrstvách buněk 

kultivovaných na semipermeabilních membránových insertech. V závislosti na 

studovaných parametrech se pro experiment volí vhodná adherentní buněčná linie. Pro 

studium mechanizmu a míry absorpce po perorálním podání léčiv je tak např. používána 

lidská intestinální linie Caco-2. 36, 37  Pro hodnocení interakce s lékovými transportéry 

jsou využívány MDCKII buněčné linie odvozené od psích ledvin a geneticky upravených 

pro expresi studovaného lidského transportního proteinu, např. MDCKII-MDR1 linie 

exprimující ve své buněčné membráně lidský P-glykoprotein. 38, 39  Díky datům 

získaným z experimentů na těchto modelech lze sice zjistit základní informace 

o transportu léčiva, ale je důležité si uvědomit, že nikdy nelze přesně nasimulovat 

podmínky panující v organismu. 40   

2.3.1.  Uspořádání transportního experimentu  

Vybraná buněčná linie je před vlastním transportním experimentem kultivována 

na vkládaných insertech typu Transwell, resp. na jejich semipermeabilních membránách 

(obrázek 7). Po vytvoření těsné monovrstvy jsou v systému vytvořeny dva kompartmenty 

(apikální a bazolaterální), mezi kterými mohou látky po přestoupení buněčné vrstvy 

přecházet. Přítomné membránové transportéry pak mohou tento průchod ovlivňovat 

a urychlovat transport svých substrátu buď ve směru apikálně-bazolaterálním, či opačně 

v bazolaterálně-apikálním směru. Membrána vlastních insertů je volena s ohledem na 

velikost a adhezivní schopnosti zvolených buněk, zpravidla je vyrobena z polykarbonátu 

(PC), polyethylentereftalátu (PET) nebo polytetrafluoroetylénu (PTFE). V některých 

případech je ještě před kultivací buněk tuto membránu potáhnout např. kolagenem. Jako 

vhodné prostředí se využívá pufr (např. HBSS) či živné médium s minimalizovaným 

složením (např. Opti-MEM). Pro zjištění integrity vrstvy se používá měření 

transepiteliální elektrické rezistence či kontrola přestupu makromolekulární látky, např. 

dextranu o velikosti 40 kD. 41  
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Obr. 7 Soustava Transwell 42 

Přes nezpochybnitelný přínos transportních experimentů, využívajících in vitro 

buněčné modely, je nutno při jejich aplikaci počítat mimo jiné s rizikem zkreslování 

výsledků díky adsorpci léčiv na povrch plastů, horší rozpustnosti lipofilních léčiv nebo 

nespecifickým interakcím studované látky s povrchem membrány. 43  

Důležité je při experimentech s buněčnými modely také správně a kvalitně změřit 

výsledky, proto je dnes využívané spojení HPLC/MS. Tato metoda nám zajišťuje 

kvalitativní i kvantitativní výsledky, měření dosahuje vysoké citlivosti i opakovatelnosti. 

44 

2.3.2. Vliv plastového povrchu na ztrátu analytů v transportních 

experimentech 

Mnoho studií 43, 45, 46, 47 je zaměřeno na vliv plastového povrchu na ztrátu 

analytů v transportních experimentech. Lze to dokázat na jednoduchých experimentech, 

ve kterých je léčivo vystavováno různým povrchům, jedná se o různé druhy plastu 

(polykarbonáty, polypropylen atd.), pro srovnání se používá skleněný povrch. 45 

 Studie, která se zabývala vlivem plastů na 4 rozdílná léčiva, přináší přehled 

o různých vlivech, které adsorpci ovlivňují. Léčiva s převážně kyselými skupinami 

nejsou náchylné k záchytu na plast, platí to pro vodné prostředí i médium. Pokud se ale 

jedná o lipofilní molekulu lze adsorpci očekávat. Pokud se bazická léčiva nachází v médiu 

(obsahující DSMO, hovězí sérový albumin), adsorpce není tak výrazná. Ve vodném 

prostředí je efekt adsorpce pro bazické látky výraznější a také lze vidět rozdíly mezi 

různými druhy plastů. Studie také předkládá vliv koncentrace, při vyšších koncentracích 
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kolem 1 µM byl vliv méně výrazný než při koncentrací v desítkách µM. Po propláchnutí 

povrchů vodou a methanolem docházelo k vymývání naadsorbovaného množství léčiva. 

46 

Interakce vedoucí k adsorpci léčiv na plast zahrnují elektrostatické interakce, 

hydrofobní interakce, ale i iontové. 47 Iontové interakce mohou vznikat u hydrofilních 

látek při styku s nabitými skupinami na povrchu, hydrofobní léčiva se naopak adsorbují 

na nepolární polymery. 45 

2.3.2.1. Snížení vlivu adsorpce na plastové povrchy 

Lipofilní látky jsou adsorbovány na plastové povrchy nespecifickými vazbami, 

které způsobují hydrofobní interakce. Sílu vazeb lze snížit pomocí organických 

rozpouštědel – acetonitrilu, methanolu. 45 Organická rozpouštědla se dají použít před 

začátkem experimentu i na závěr pro promytí celé soustavy. Lepší výsledky byly 

dosaženy, pokud inserty obsahovaly organická rozpouštědla již před průběhem zkoušky. 

43 

 Vhodnou úpravou povrchů plastů, pomocí chemických modifikací, lze ovlivnit 

polaritu povrchu a tím zmírnit vliv nespecifické adsorpce. Zamezit nespecifickým 

vazbám lze pomocí vytvořením pláště z neutrálních nebo hydrofilních řetězců nebo 

použitím amfifilních organických rozpouštědel. 45,47 Velký vliv má taky druh 

polymeru, ze kterého je daný povrch vyrobený. 48, 49 

2.3.3. Vliv rozpustnosti léčiv na dostupnost v transportních experimentech 

Dostupnost léčiv v organismu přímo ovlivňují jejich fyzikálně-chemické 

vlastnosti. Právě díky těmto základním parametrům lze získat odhad, jestli bude průchod 

přes membránu obtížný, či nikoliv.  

Lipinského pravidla zjednodušeně definují, na čem je závislá prostupnost látek 

přes membrány. Tyto pravidla byla ale dále upravována, aby lépe odpovídala realitě. 

Vhodná léčiva by měla mít molekulovou hmotnost menší než 460 Da, logP v rozsahu do 

4,5, počet donorů vodíkové vazby menší než 5, počet akceptorů vodíkové vazby menší 

než 10. U látek závisí také na počtu rolovatelných vazeb (maximálně 10) nebo na velikosti 

polárního povrchu, který by měl být menší než 140 Å2. 50, 51 

  Pokud je léčivo špatně rozpustné ve vodném prostředí, může být ohrožen jeho 

transport v organismu. Lipofilní látky mají sice lepší prostupnost přes membrány, ale 
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jejich rozpustnost v hydrofilních médiích je horší. Navíc je důležité brát v úvahu, že právě 

rozpustnost vychází ze struktury léčiva a hraje roli ve vztahu s aktivitou dané látky. 52 

Rozpustnost léčiva je nutné brát při transportních experimentech v úvahu. 

Lipofilní nebo špatně rozpustné látky je obtížnější stanovit na buněčných modelech, což 

je způsobeno jak nespecifickými vazbami s povrchem, ale také zachytáváním ve vrstvách 

buněk. Tyto faktory pak mají za následek nepřesné výsledky a můžou tak vznikat rozdíly 

mezi parametry zjištěnými in vitro a in vivo. 46 

2.3.3.1. Řešení vhodná pro zlepšení rozpustnosti 

Zlepšením chování lipofilních a špatně rozpustných látek na transportních 

modelech se zabývají různé odborné články 46, 53, 54. Jedno z navrhovaných řešení je 

použití DMSO a sérového albuminu, tato média pozitivně ovlivňují problémy 

s nespecifickými vazbami léčiv. Vhodné podmínky byly při měření s 1–5% DMSO na 

apikální straně a 4% hovězího sérového albuminu na straně bazolaterální. 46 

Další možností, jak pozitivně ovlivnit rozpustnost špatně rozpustných látek je 

použití technologických postupů, které se používají pro zvýšení biologické dostupnosti 

léčiv. Mezi takové metody patří například zvýšení smáčivosti, užití kosolventů, chelatace, 

nebo tvorba komplexů s cyklodextriny. 55 

 Komplexy s cyklodextriny mají výhodné vlastnosti, které se dají využít 

pro zlepšení rozpustnosti u léčiv. Cyklodextriny (obecný vzorec na obr. 8) jsou tvořeny 

jednotkami D-glukosy, dle počtu jednotek se od sebe jednotlivé cyklodextriny liší (α-CD 

6 jednotek, β-CD 7 jednotek, γ-CD 8 jednotek). Cyklodextrin má díky své struktuře 

dutinu, do které se můžou zachytit nekovalentními vazbami léčiva. Díky tomu se těžko 

rozpustné látky snadněji solubilizují ve vodném prostředí. 56 

Obr. 8 Obecná struktura molekuly cyklodextrinu 56  
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2.4. Antivirotika 

Antivirotika jsou léčiva využívaná v terapii virových infekcí. Jejich účinnost 

vychází z odlišností mezi virem a hostitelskou buňkou a specificky zasahují do 

vývojového stádia viru, čímž zastavují nebo zpomalují progresi onemocnění.  

Viry jsou intracelulární parazitární částice, jejich životní cyklus je nezbytně 

závislý na jiném živém organismu – nemohou se samostatně rozmnožovat, využívají 

k tomu aktivně metabolismus hostitelské buňky. Viry infikovanou buňku buď zahubí, 

nebo zabudují informace ze své nukleové kyseliny do jejího genomu. Částice se skládají 

z RNA (dvouřetězcové nebo jednořetězcové), nebo DNA, dále z proteinové kapsidy. 

Některé viry mohou být obaleny navíc lipidovou vrstvou nebo v sobě nesou navíc 

enzymy. 57 

2.4.1. Mechanismus účinku antivirotik 

Antivirotika působí na určité životní stádium vývoje viru. Viriony musí nejprve 

penetrovat do hostitelské buňky, dále zde uvolnit svou genetickou informaci 

z proteinového obalu (fáze odpláštění). Dle typu nukleové kyseliny rozlišujeme DNA 

a RNA viry, v dalším kroku tak probíhá buď transkripce virové mRNA, nebo replikace 

virové DNA. Dále může dojít pomocí translace k tvorbě proteinů a vývoji nových částic, 

které se následně uvolní. Nebo může nastat latentní fáze, kdy se nukleová kyselina 

zaintegruje do chromozomu hostitelské buňky. 58 

 Antivirotika, která jsou využívána v experimentální části, lze dle mechanismu 

účinku rozdělit do následujících skupin. Mezi neretrovirová patří léčiva, která působí 

pomocí inhibice RNA-polymerázy (daklatasvir, dasabuvir, elbasvir, ombitasvir), inhibice 

proteáz (grazoprevir, paritaprevir). Retrovirová antivirotika účinkují na základě principů 

inhibice reverzní transkriptázy nukleosidové (abakavir) a nenukleosidové (nevirapin, 

etravirin, rilpivirin), inhibice proteinázy (ritonavir, lopinavir) nebo potlačení funkce 

integrázy (raltegravir, maravirok, elvitegravir, dolutegravir). 59 



30 

 

3. Cíl práce 

Cílem práce bylo vyvinout HPLC/MS metody pro stanovení antivirotik. Pomocí 

jednoduchých experimentů zjistit, jaký vliv má na látky adsorpce a rozpustnost. 

Navrhnout a vyzkoušet možnosti, jak zlepšit chování antivirotik v transportních 

experimentech. 
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4. Experimentální část 

4.1. Použitý materiál, přístroje, pomůcky a chemikálie 

4.1.1. Chromatografický materiál 

Chromatografické kolony: Kinetex Phenyl-Hexyl, s rozměry 1003,0 mm, velikost částic 

2,6 µm, velikost pórů 100 Å (Phenomenex, USA); Kinetex C18, s rozměry 1003,0 mm, 

velikost částic 2,6 µm, velikost pórů 100 Å (Phenomenex, USA) 

Předkolona Security guard cartridge C18 42,0 mm ID (Phenomenex, USA) 

Filtr OPTI-GUARD 1 mm guard column C18 (Sigma-Aldrich, ČR) 

4.1.2. Přístroje 

Hmotnostní spektrometr LCQ Advance MAX, Thermo Finnigan (Massachusetts, USA) 

s iontovou pastí (ESI+ionizace) spojený s HPLC Shimadzu prominence sestavou  

HPLC sestava Shimadzu Prominence (Shimadzu, Japonsko) – 20A3 degasser, dvě 

LC-20AD čerpadla, SIL-20AC auto sampler, CTO-20AC column oven, CBM 20A 

komunikační modul připojený k PC 

Chromatografický program Thermo Finnigan Xcalibur software, Thermo Finnigan 

(Massachusetts, USA) 

Třepačka (Unimed, ČR) 

4.1.3. Pomůcky 

Laboratorní sklo 

Skleněné vialky a inserty pro HPLC 

Mikrozkumavky Eppendorf (Eppendorf, Německo) 

Plastová vlákna – vyrobena z polymléčné kyseliny (PLA), polyethylentereftalátu (PET) 

a nylonu (NYL) (TRILAB, Hradec Králové) 

Automatické mikropipety (Eppendorf, Německo) 
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4.1.4. Chemikálie 

Acetonitril (Sigma-Aldrich, ČR) 

Amoniak 30 % (Fluka analytical, Německo) 

Antivirotika, 10 mM roztok v DMSO (Katedra farmakologie a toxikologie Faf UK): 

abakavir, daklatasvir 2 HCl, dasabuvir, dolutegravir, elbasvir, elvitegravir, 

etravirin, grazoprevir, lopinavir, maravirok, nevirapin, ombitasvir, paritaprevir, 

raltegravir K+, rilpivirin, ritonavir  

β-cyklodextrin (Fluka analytical, Německo) 

2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethansulfonová kyselina (HEPES) 

(Sigma-Aldrich, ČR) 

Iontový roztok podle Hankse (HBSS, Hank's Balanced Salt Solution) (Katedra 

farmakologie a toxikologie Faf UK) 

Kyselina mravenčí (Fluka analytical, Německo) 

Médium bez přídavku séra (Opti-MEM) (Katedra farmakologie a toxikologie Faf UK) 

Methanol (Sigma-Aldrich, ČR) 

Mravenčan amonný (Fluka analytical, Německo) 

Ultračistá voda (Millipore pufication system, Německo) 
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4.2. Experimentální podmínky 

4.2.1. Přehled testovaných antivirotik 

Tabulka 1 obsahuje seznam testovaných antivirotik a vybrané fyzikálně-chemické 

vlastnosti (logP, pKa) a molekulovou hmotnost. Tyto data byla získaná pomocí databáze 

SciFinder 60. 

Tabulka 1 Používaná antivirotika a jejich parametry – logP, pKa, Mr 

Léčivo LogP pKa Mr 

abakavir 1,15 14,86 ± 0,10 286,33 

daklatasvir1 2,51 10,92±0,46 738,88 

dasabuvir 3,91 8,52 ± 0,30 493,57 

dolutegravir 0,39 4,50 ± 1,00 419,38 

elbasvir 5,48 11,22 ± 0,46 882,02 

elvitegravir 3,25 0,44 ± 0,20 447,88 

etravirin 3,87 1,23 ± 0,10 435,29 

grazoprevir 4,37 4,48 ± 0,40 766,90 

lopinavir 5,41 13,89 ± 0,46 628,81 

maravirok 5,30 14,80 ± 0,40 513,67 

nevirapin 2,64 12,05 ± 0,20 266,31 

ombitasvir 6,64 10,92 ± 0,46 894,11 

paritaprevir 5,13 4,41 ± 0,60 765,88 

raltegravir2 2,71 4,50±1,00 444,42 

rilpivirin 4,53 4,56 ± 0,10 366,43 

ritonavir 2.33 11,47 ± 0,46 720,96 

  

 
1 Daklatasvir byl používán ve formě soli daklatasvir 2 HCl (Mr = 811,8). 
2 Raltegravir byl používán ve formě soli raltegravir K+ (Mr = 482,52). 
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4.2.2. Nastavení MS detekce 

Pro detekci jednotlivých analytů byla využita iontová past v kladném záznamu 

iontů. Nastavené parametry byly: teplota na kapiláře 300 °C, napětí na kapiláře 4,5 kV, 

průtok obalového plynu 45 arbitrálních jednotek, průtok pomocného plynu 25 arbitrálních 

jednotek. Pro detekci byl použit SRM sken. Záznamy vybraných produktových iontů 

jednotlivých látek jsou uvedeny v tabulce 2.  

Tabulka 2 Detekční parametry pro SRM přechody sledovaných antivirotik 

 Molekulová hmotnost Kolizní energie 
SRM 

(m/z) 

dolutegravir 419,38 36 % 295, 377 

abakavir 286,33 30 % 191 

ritonavir 720,96 20 % 426 

daklatasvir 738,88 40 % 582 

nevirapin 266,31 40 % 226 

raltegravir 444,42 38 % 361 

elvitegravir 447,88 40 % 430 

etravirin 435,29 50 % 163, 273, 317, 355 

dasabuvir 493,57 35 % 438 

grazoprevir 766,9 35 % 646 

rilpivirin 366,43 48 % 350 

paritaprevir 765,88 35 % 571 

maravirok 513,67 35 % 389 

lopinavir 628,81 20 % 447 

elbasvir 882,02 38 % 725 

ombitasvir 894,11 30 % 588 
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4.2.3. Příprava roztoků  

Antivirotika 

Roztoky antivirotik byly získány naředěním methanolem ze zásobních roztoků, 

které byly uchovány v DMSO při teplotách kolem -20 °C a jejich koncentrace byla 

10 mM. Pro lepší manipulaci byly tyto roztoky ředěny methanolem na koncentraci 

antivirotik 10 µM (1µl 10 mM zásobního roztoku, 999 µl methanolu). Z těchto 

methanolických zásobních roztoků byly látky ředěny na cílovou koncentraci 1 µM 

methanolem (100 µl 10 µM zásobního roztoku, 900 µl methanolu) nebo 50% 

methanolem.  

Vnitřní standardy 

Příslušná antivirotika byla naředěna na 1 µM (z 10 µM zásobních methanolických 

roztoků) 50% methanolem. 

Vodné složky mobilní fáze 

20 mM roztok kyseliny mravenčí: V 100 mililitrové odměrné baňce bylo do 

vody přidáno 76 µl kyseliny mravenčí a pH bylo upraveno na 3,6 pomocí 

koncentrovaného amoniaku.  Baňka byla doplněna vodou po rysku. 

10 mM roztok mravenčanu amonného: 0,06306 g mravenčanu amonného bylo 

rozpuštěno v odměrné baňce o objemu 100 ml. Roztok byl poté vakuově přefiltrován.  

Roztoky mravenčanu amonného o koncentraci 5 mM, 2,5 mM a 1,25 mM byly 

připraveny naředěním z 10mM roztoku mravenčanu amonného.  

4.2.4. Výběr vnitřního standardu 

Poté co byly stanoveny optimální podmínky pro separaci, byly vybírány vnitřní 

standardy. Jako vnitřní standard bylo vybráno antivirotikum, které mělo stejné nebo 

podobné podmínky pro separaci, viz tabulka 5. Příprava roztoku vnitřního standardu je 

popsána v kapitole 4.2.3.  
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4.2.5. Ověření linearity odezvy 

Pro jednotlivé látky byla ověřena linearita odezvy a proveden zpětný výpočet 

koncentrace z rovnice kalibrační přímky. Byly připraveny kalibrační roztoky antivirotik 

o koncentracích 25, 50, 100, 250, 500 a 1000 nM. Roztoky byly připraveny ze zásobního 

roztoku o koncentraci 10 µM, ředící roztok obsahoval 50 % methanolu a 50 % 

Opti-MEM. Do každého roztoku bylo přidáno 25 µl roztoku vnitřního standardu 

o koncentraci 1 µM. Přesný popis složení kalibračních roztoků je uveden v tabulce 3. 

Tabulka 3 Složení kalibračních roztoků 

Cílová 

koncentrace 

nM 

Objem 10µM 

zásobního 

roztoku µl 

Objem 10µM 

zásobního 

roztoku 

vnitřního 

standardu µl 

Objem roztoku 

se složením 

z 50 % 

methanolu a 

50 % Opti-MEM 

µl 

1000 100 25 875 

500 50 25 925 

250 25 25 950 

100 10 25 965 

50 5 25 970 

25 2,5 25 972,5 
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4.2.6. Separační podmínky pro jednotlivá antivirotika 

Teplota uchování vzorku v autosamplery byla 10 °C, objem nástřiku činil 5 nebo 

10 µl. Průtok mobilní fáze kolonou byl 0,3 ml/min a kolona byla termostatovaná na 

teplotu 40 °C. Jednotlivé separační podmínky pro každé léčivo jsou shrnuty v tabulce 4. 

Tabulka 4 Separační podmínky pro jednotlivá antivirotika 

látka vnitřní standard kolona retenční čas složení mobilní fáze 

dolutegravir raltegravir C18 6,30 

(54% MeOH + 

0,1% HCOOH) + 

(0,1% HCOOH+H2O) 

abakavir nevirapin 
Phenyl-

Hexyl 
3,20 

47% MeOH + 1,25 M 

AmFm 

ritonavir lopinavir 
Phenyl-

Hexyl 
6,50 

75% MeOH + 1,25 M 

AmFm 

daklatasvir etravirin 
Phenyl-

Hexyl 
3,50 

75% MeOH + 1,25 M 

AmFm 

nevirapin abakavir 
Phenyl-

Hexyl 
4,40 

47% MeOH + 1,25 M 

AmFm 

raltegravir dolutegravir C18 4,70 

(54% MeOH + 

0,1% HCOOH) + 

(0,1%HCOOH+H2O) 

elvitegravir ritonavir 
Phenyl-

Hexyl 
3,50 

(66% ACN + 

0,1% HCOOH) + 

(0,1%HCOOH+H2O) 

etravirin daklatasvir 
Phenyl-

Hexyl 
4,30 

77% MeOH + 1,25 M 

AmFm 

dasabuvir etravirin 
Phenyl-

Hexyl 
3,40 

77% MeOH + 1,25 M 

AmFm 

grazoprevir paritaprevir 
Phenyl-

Hexyl 
pohyb 12,5 

72,5% MeOH + 

1,25 M AmFm 

rilpivirin maravirok 
Phenyl-

Hexyl 
4,50 

70% MeOH + 1,25 M 

AmFm 

paritaprevir grazoprevir 
Phenyl-

Hexyl 
pohyb 8,00 

72,5% MeOH + 

1,25 M AmFm 

maravirok rilpivirin 
Phenyl-

Hexyl 
4,10 

70% MeOH + 1,25 M 

AmFm 

lopinavir ritonavir 
Phenyl-

Hexyl 
7,80 

75% MeOH + 1,25 M 

AmFm 

elbasvir ritonavir 
Phenyl-

Hexyl 
8,15 

75% MeOH + 1,25 M 

AmFm 

ombitasvir elbasvir 
Phenyl-

Hexyl 
6,20 

83% MeOH + 1,25 M 

AmFm 

  



38 

 

4.3. Základní experimenty pro porovnání adsorpce 

a rozpustnosti v různých prostředí 

Pro hodnocení vlivu podmínek při transportním experimentu na koncentraci 

vybraných antivirotik, byl sestaven jednoduchý experiment. Porovnával se vliv různých 

rozpouštědel a vystavení různým povrchům.  Byly vybrány čtyři druhy roztoků a ty byly 

uchovány po dobu jedné hodiny ve skleněné vialce nebo eppendorfce vyrobené 

z polypropylenu.  

4.3.1. Příprava roztoků vzorků pro stanovení rozpustnosti a adsorpce 

Roztoky pro stanovení parametrů rozpustnosti a adsorpce byly připravovány ze 

zásobních methanolických roztoků o koncentraci 10 µM ředěním na cílovou koncentraci 

antivirotik 1 µM. Byly připravovány 4 druhy roztoků. První roztok vznikl smísením 

100 µl methanolického zásobního roztoku antivirotika a 900 µl Opti-MEM, druhý roztok 

obsahoval místo Opti-MEM vodu. Další roztok obsahoval 30 % methanolu a 70 % vody, 

připraven byl z 100 µl zásobního methanolického roztoku, 285 µl methanolu a 665 µl 

vody. Poslední roztok byl připraven obdobně, ale obsahoval 30 % methanolu a 70 % 

Opti-MEM.  

4.3.2. Průběh experimentu pro stanovení vlivu adsorpce a rozpustnosti 

Čtyři druhy roztoků daného antivirotika byly umístěny do plastových 

mikrozkumavek Eppendorf a stejně tak do skleněných vialek. Z nich bylo odebíráno 

50 µl vzorku v časech 0, 15, 30 a 60 minut. Odebrané vzorky byly smíchány s 50 µl 

vnitřního standardu. Poté byly analyzovány ve spojení HPLC/MS dle metod 

specifikovaných v kapitole 4.2.6. 

4.4. Transportní experimenty  

Pro vybraná antivirotika byly provedeny transportní experimenty na buněčných 

modelech, díky spolupráci byly realizovány na Katedře farmakologie a toxikologie 

Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy. Ze vzorků, které nám byly dodány, byly 

stanoveny změny koncentrací v průběhu experimentů.   
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Zkoušené roztoky byly připraveny smísením 3 µl zásobního roztoku (1 mM) 

a 3 ml Opti-MEM, byly uchovávány ve skle. Experimenty probíhaly na insertech typu 

Transwell Costar Corning 3402, které jsou tvořené dvěma kompartmenty A a B, 

experiment probíhal v obou směrech.  

Na začátku bylo napipetováno 500 µl zkoušeného roztoku do kompartmentu A 

a 1 500 µl Opti-MEM do kompartmentu B. Pokud probíhal experiment ze směru 

kompartmentu B do A, bylo přidáno 1 500 µl zkoušeného roztoku do B a 500 µL 

Opti-MEM do A. 

Vzorky o objemu 50 µl byly odebírány z obou kompartmentů v časech 0, 15, 30 

a 60 minut od začátku experimentu. Ke každému vzorku bylo přidáno 50 µl roztoku 

vnitřního standardu (tabulka č. 4). Po uplynutí hodiny byly roztoky odsány. Poté byl 

Transwell vypláchnut z obou stran dvěma roztoky, nejprve Opti-MEM a poté 

methanolem. Kompartment A byl vypláchnut 500 µl a B 1 500 µl. 

Odebrané vzorky z průběhu experimentu a poté z promytí byly uchovávány ve 

skleněných insertech a zmrazeny na -20 °C. Pro analýzu byly použity metody popsané 

v kapitole 4.2.6, každý vzorek byl změřen dvakrát. 

4.5. Průběh experimentů testujících adsorpci na různé 

plastové materiály 

 Zkoušené roztoky byly připravené naředěním 100 µl zásobního roztoku 

o koncentraci 10 µM s 900 µl vody. Roztoky byly umístěny ve skleněných vialkách, ke 

čtyřem přidána vlákna z PP, PLA, PET, NYL a jeden z roztoků byl kontrolní.  

 Časový průběh experimentu byl 1 hodinu, 50 µl vzorku bylo odebráno 

v časech 0, 15, 30 a 60 minut. K odebraným vzorkům bylo přidáno 50 µl vnitřního 

standardu (dle kapitoly 4.2.4).  

4.6. Průběh experimentů testující zlepšení rozpustnosti  

4.6.1. Zlepšení rozpustnosti pomocí přídavku methanolu 

Vliv methanolu byl zkoumán na etravirinu. Byly připraveny roztoky methanolu 

o koncentracích 30 %, 50 % a 70 % s obsahem 100 µl vzorku zásobního roztoku 

antivirotika o koncentraci 10 µM. Mísení roztoků je popsáno v tabulce 5.   
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Tabulka 5 Složení methanolických roztoků o různých koncentracích 

Procenta 

methanolu 

v roztoku 

Objem 10µM 

zásobního roztoku 

etravirinu µl 

Objem methanolu 

µl 
Objem vody µl 

30 % 100 325 575 

50 % 100 520 380 

70 % 100 694 206 

 

Pro porovnání byl připraven vzorek složený z 100 µl vzorku zásobního roztoku 

antivirotika o koncentraci 10 µM a 900 µl vody. A také vzorek s 10µM 

roztokem β-cyklodextrinu (10 µl roztoku β-CD o koncentraci 1mM a 990 µl vody). 

Všechny připravené směsi byly umístěny do skleněných vialek a bylo z nich 

odebíráno 50 µl vzorku po uplynutí 0, 15, 30 a 60 minut, tyto vzorky byly smíchány 

s 50 µl příslušného vnitřního standardu (tabulka 4). Analýza proběhla pro každý vzorek 

třikrát dle nastavených metod (kapitola 4.2.6). 

4.6.2. Zlepšení rozpustnosti pomocí přídavku β-cyklodextrinu 

Vliv různých koncentrací β-cyklodextrinu byl zkoušen pomocí ritonaviru. Byly 

vyzkoušeny 10µM, 50µM a 100µM roztoky β-CD.  Nejprve byl připraven 1 mM zásobní 

roztok β-CD, 11,35 mg čistého β-CD bylo rozpuštěno do 10 ml vody. Složení roztoků 

s antivirotiky je popsáno v tabulce 6.  

Tabulka 6 Složení roztoků ritonaviru a β-CD o různých koncentracích 

Koncentrace 

β-CD v roztoku 

µM 

Objem 10µM 

zásobního roztoku 

ritonaviru µl 

Objem 10mM 

zásobního roztoku 

β-CD µl 

Objem vody 

µl 

10 100 9 891 

50 100 45 855 

100 100 90 810 

 

Roztoky byly uchovány ve skleněných vialkách, v časech 0, 15, 30 a 60 minut 

bylo odebráno 50 µl vzorku a tyto vzorky byly smíchány s 50 µl roztoku vnitřního 

standardu (lopinavir, dle tabulky 4). Analýza byla provedena dle metod popsaných 

v kapitole 4.2.6, každý vzorek byl měřen třikrát. 
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5. Výsledky a diskuse 

5.1.  Nastavení MS detekce a vývoj chromatografické 

metody 

Detekce antivirotik probíhala na hmotnostním spektrometru s iontovou pastí a byl 

využit SRM mód.  Všechny ionty byly sledovány v pozitivním módu, většina látek měla 

jeden výrazný přechod, který byl využit pro detekci.  Pouze u dolutegraviru a etravirinu 

bylo sledováno více přechodů pro zvýšení citlivosti detekce. 

Na koloně Phenyl-Hexyl byla separována většina látek, pouze u dolutegraviru 

a raltegraviru bylo pozorováno výrazné chvostování píku popř. jeho deformace. 

V mobilní fázi obsahující methanol měly analyty markantně intenzivnější signál 

detektoru než při použití acetonitrilu, viz tabulka 7. Jako vodná část mobilní fáze byl 

nejdřív vyzkoušen roztok kyseliny mravenčí s upraveným pH na 3,6 pomocí amoniaku, 

ale v této mobilní fázi nebyla dobrá separace a ani ionizace nebyla dostatečná. Proto byl 

použit roztok mravenčanu amonného (AmFm), při jeho použití byly látky vhodně 

ionizovány i separovány. Zkoušení složení mobilní fáze začalo při počáteční koncentraci 

10 mM, při postupném snižování koncentrace AmFm nedocházelo k redukci signálu, 

takže byla používaná koncentrace AmFm 1,25 mM, viz tabulka 7.  
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Tabulka 7 Výběr složení mobilní fáze 

 

ACN a pufr 

(HCOOH a 

NH3), 

gradientová 

eluce 55–

80 % 

50% MeOH 

a pufr 

(HCOOH a 

NH3), 

gradientová 

eluce 65–

90 % 

50% MeOH 

a 10 mM 

AmFm, 

gradientová 

eluce 65–

90 % 

50% MeOH 

a 1,25 mM 

AmFm, 

gradientová 

eluce 65–

90 % 

abakavir 1,50 × 104 1,80 × 106 1,92 × 106 1,91 × 106 

nevirapin 1,93 × 104 2,21 × 105 2,18 × 105 2,29 × 106 

etravirin - 9,62 × 105 9,58 × 106 9,64 × 106 

rilpivirin 3,06 × 104 5,14 × 105 6,32 × 106 6,46 × 106 

lopinavir 4,15 × 105 11,46 × 106 11,53 × 106 11,58 × 107 

dolutegravir 2,75 × 104 6,28 × 105 5,84 × 105 7,20 × 105 

ritonavir 3,83 × 105 10,85 × 106 11,06 × 106 11,01 × 107 

raltegravir 2,26 × 104 3,68 × 105 3,63 × 105 4,13 × 105 

dasabuvir - 8,30 × 105 8,53 × 105 8,49 × 106 

paritaprevir 8,51 × 105 14,22 × 106 11,97 × 106 11,76 × 106 

elbasvir 2,17 × 106 9,41 × 107 11,68 × 106 11,78 × 107 

daklatasvir 1,80 × 105 4,46 × 106 8,23 × 106 8,37 × 107 

elvitegravir 5,23 × 104 - 10,72 × 105 11,11 × 106 

grazoprevir 9,34 × 105 13,77 × 105 12,56 × 106 12,33 × 106 

maravirok 1,55 × 105 2,15 × 106 4,71 × 105 5,37 × 107 

ombitasvir 7,89 × 105 13,81 × 106 13,90 × 107 13,83 × 107 

  

Pomocí gradientové eluce byla léčiva rozdělena do skupin, které obsahovaly látky 

s podobnou retencí a měly podobné složení mobilní fáze. Pro tyto skupiny byly nastaveny 

podmínky pro izokratickou eluci a antivirotika byla rozdělena do dvojic. Tyto dvojice 

měly stejné separační podmínky a jejich retenční časy se nepřekrývaly, proto si tyto látky 

sloužily vzájemně jako analyt a jeho vnitřní standard, viz tabulka 8.  
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Tabulka 8 Procentuální obsah methanolu v mobilní fázi, retenční čas a odezva 

detektoru při izokratické eluci sledovaných antivirotik 

látka 

procentuální 

množství 

methanolu 

v mobilní fázi 

retenční čas 

min 
odezva detektoru 

abakavir 45 % 3,38 5,32 × 106 

nevirapin 45 % 4,99 6,58 × 106 

rilpivirin 68 % 5,28 1,22 × 107 

maravirok 68 % 4,37 1,66 × 107 

etravirin 73 % 5,88 9,79 × 106 

dasabuvir 73 % 4,56 1,27 × 107 

daklatasvir 73 % 3,92 2,72 × 107 

ritonavir 77 % 5,11 5,07 × 107 

paritaprevir 77 % 6,17 1,15 × 108 

lopinavir 77 % 6,04 3,22 × 107 

grazoprevir 77 % 7,66 6,59 × 107 

elbasvir 77 % 6,14 2,56 × 107 

ritonavir 85 % 3,29 5,19 × 107 

paritaprevir 85 % 3,79 1,19 × 108 

ombitasvir 85 % 6,89 7,97 × 107 

 

Zvlášť byly vyvíjeny podmínky pro analýzu dolutegraviru, raltegraviru 

a elvitegraviru. U dolutegraviru a raltegraviru byly píky na Phenyl-Hexyl koloně 

deformované (chvostování), problém byl vyřešen převodem na kolonu C18. Pro 

elvitegravir byla mobilní fáze upravena, obsahovala roztok acetonitrilu a 0,1% kyseliny 

mravenčí a vodu s přídavkem 0,1% kyseliny mravenčí, protože tak nedocházelo 

k rozmývání píku. 

Finální chromatografické podmínky pro analýzu jednotlivých antivirotik jsou 

shrnuty v tabulce 4 v experimentální části.   
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5.2. Vliv buněčného média Opti-MEM na retenci 

antivirotik 

Transportní experimenty probíhají v buněčném médium Opti-MEM. Základ 

Opti-MEM tvoří minimální esenciální médium, dále obsahuje HEPES, hydrogenuhličitan 

sodný, hypoxanthin, thymidin, pyruvát sodný, L-glutamin a také obsahuje stopové prvky 

a růstové faktory. 61 

Pro ověření vlivu buněčného média Opti-MEM na retenční chování a citlivost 

detektoru byly připraveny vzorky antivirotik o koncentraci 1 µM, které byly rozpuštěny 

v 50% roztoku methanolu a Opti-MEM. Shrnutí výsledků je uvedeno v tabulce 9. 

Tabulka 9 Retenční časy a odezva detektoru pro sledovaná antivirotika v prostředí 

buněčného média Opti-MEM 

látka 

množství 

methanolu 

v mobilní fázi 

retenční čas 

min 
odezva detektoru 

abakavir 45 % 3,38 5,41 × 106 

nevirapin 45 % 4,98 6,69 × 106 

rilpivirin 68 % 5,29 1,12 × 107 

maravirok 68 % 4,93 1,49 × 107 

etravirin 73 % 5,91 9,21 × 106 

dasabuvir 73 % 4,59 1,10 × 107 

daklatasvir 73 % 4,01 2,80 × 107 

ritonavir 77 % 5,06 4,96 × 107 

paritaprevir 77 % 2,86 6,07 × 107 

elvitegravir 77 % 5,03 2,83 × 106 

lopinavir 77 % 6,13 2,26 × 107 

grazoprevir 77 % 2,95 5,36 × 107 

elbasvir 77 % 6,24 3,08 × 107 

ritonavir 85 % 3,32 3,73 × 107 

paritaprevir 85 % 1,57 8,24 × 105 

ombitasvir 85 % 6,86 7,57 × 107 

 

Problémy nastaly v případě grazopreviru (obr. 9A) a paritapreviru (obr. 9B), 

pokud byly analyzovány v médiu Opti-MEM. V porovnání s mobilní fází složenou 

z roztoku mravenčanu amonného a methanolu došlo k dramatickému posunu retenčních 

časů.  Z dostupného složení média Opti-MEM jsme zjistili, že by příčinnou mohla být 

látka HEPES (2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]-ethansulfonová kyselina), jeho 
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struktura je na obrázku 9C. Pro ověření byly naředěny vzorky antivirotik do 50% roztoku 

methanolu a různě koncentrovaného HEPES (20 mM a 1 mM). K porovnání sloužily 

vzorky připravené do 50% roztoku methanolu s vodou. Ovlivnění posunu a příslušné 

retenční časy jsou uvedeny v tabulce 10. Tato látka může vytvářet s těmito antivirotiky 

iontové páry a tím snížit retenci díky slabším hydrofobním interakcím mezi stacionární 

fází a iontovým párem. 

Tabulka 10 Posun retenčních časů působením HEPES 

 MeOH a 

voda 

MeOH a 

20 mM 

HEPES 

MeOH a 

1 mM 

HEPES 

100% 

Opti-

MEM 

10% 

Opti-

MEM 

grazoprevir 7,33 2,67 6,99 2,24 4,85 

paritaprevir 6,26 2,64 5,42 2,86 3,47 

 

Obr. 9 Strukturní vzorec grazopreviru (A), paritapreviru (B), HEPES (C) 60 

A)  B) 

 
 

C) 
 

 

 

 



46 

 

5.3.  Ověření linearity odezvy detektoru 

Pro stanovení lineárního rozsahu detektoru bylo připraveno 6 roztoků v rozmezí 

koncentrace 25–1000 nM. Každý roztok byl analyzovaný třikrát. K vyhodnocení byla 

použita metoda lineární regrese a stanoveny parametry směrnice kalibrační přímky, 

korelační koeficient. Správnost byla ověřena pomocí zpětného přepočtu koncentrací 

z rovnice přímky.  

 U všech látek bylo dosaženo požadované linearity, rozsah byl určen na  

25–1000 nM, nebo 50–1000 nM. Hodnoty pro jednotlivá léčiva jsou zaznamenány 

v tabulkách 11–18, koeficient determinace u všech antivirotik dosahoval hodnot 

v rozmezí 0,9997–0,9999.  

Tabulka 11 Ověření linearity abakaviru a daklatasviru, druhá látka byla použita 

jako vnitřní standard 

 Abakavir Daklatasvir 

 
Koncentrace 

[nM] 

Průměr 

poměrů ploch 

Zpětný 

přepočet na 

koncentraci 

Průměr 

poměrů ploch 

Zpětný 

přepočet na 

koncentraci 

1000 41,56 1002,14 3,12 1011,25 

500 20,66  1,56  

250 10,41 249,61 0,76 248,93 

100 4,19 99,55 0,32 106,90 

50 2,30  0,13  

25 1,14 25,87 0,07 27,19 

Rovnice 

lineární 

regrese 

y = 0,0414x + 0,0780  
y = 0,0031x - 0,0068 

Korelační 

koeficient 
0,9999  

0,9999 
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Tabulka 12 Ověření linearity dasabuviru a dolutegraviru, druhá látka byla použita 

jako vnitřní standard 

 Dasabuvir Dolutegravir 

 
Koncentrace 

[nM] 

Průměr 

poměrů ploch 

Zpětný 

přepočet na 

koncentraci 

Průměr 

poměrů ploch 

Zpětný 

přepočet na 

koncentraci 

1000 3,44 997,97 21,21 1002,08 

500 1,68 
 

10,33  

250 0,82 251,53 5,12 253,91 

100 0,28 
 

1,76  

50 0,13 52,24 0,77 51,43 

Rovnice 

lineární 

regrese 

y = 0,0035x - 0,0575 
y = 0,0215x - 0,3376 

Korelační 

koeficient 
0,9999 

0,9999 

 

Tabulka 13 Stanovení parametrů linearity elbasviru a elvitegraviru, druhá látka 

byla použita jako vnitřní standard 

 Elbasvir Elvitegravir 

 
Koncentrace 

[nM] 

Průměr 

poměrů ploch 

Zpětný 

přepočet na 

koncentraci 

Průměr 

poměrů ploch 

Zpětný 

přepočet na 

koncentraci 

1000 2,28 1010,66 9,62 1001,02 
500 1,14 

 
5,00  

250 0,53 249,38 2,50 243,53 

100 0,20 104,86 1,19 104,01 

50 0,06 
 

0,66  

25 0,02 27,68 0,44 24,91 

Rovnice 

lineární 

regrese 

y = 0,0023x - 0,0404 
0,0094x + 0,2099 

Korelační 

koeficient 
0,9999 

0,9998 
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Tabulka 14 Stanovení parametrů linearity etravirinu a grazopreviru, druhá látka 

byla použita jako vnitřní standard 

 Etravirin Grazoprevir 

 
Koncentrace 

[nM] 

Průměr 

poměrů ploch 

Zpětný 

přepočet na 

koncentraci 

Průměr 

poměrů ploch 

Zpětný 

přepočet na 

koncentraci 

1000 0,393 992,47 4,68 1008,61 

500 0,198 
 

2,28  

250 0,096 247,76 1,10 247,68 

100 0,035 97,10 0,41  

50 0,015 
 

0,21 57,26 

25 0,007 27,37   

Rovnice 

lineární 

regrese 

y = 0,0004x - 0,0035 
y = 0,0047x - 0,0604 

Korelační 

koeficient 
0,9999 

0,9998 

 

Tabulka 15 Stanovení parametrů linearity lopinaviru a maraviroku, druhá látka 

byla použita jako vnitřní standard 

 Lopinaviru Maraviroku 

 
Koncentrace 

[nM] 

Průměr 

poměrů ploch 

Zpětný 

přepočet na 

koncentraci 

Průměr 

poměrů ploch 

Zpětný 

přepočet na 

koncentraci 

1000 2,27 1001,33 2,36 994,10 

500 1,12 
 

1,16  

250 0,55 251,69 0,57 247,57 

100 0,18 
 

0,21  

50 0,09 51,91 0,10 53,17 

Rovnice 

lineární 

regrese 

y = 0,0023x - 0,0261 
y = 0,0024x - 0,0276 

Korelační 

koeficient 
0,9998 

0,9998 
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Tabulka 16 Stanovení parametrů linearity nevirapinu a ombitasviru, druhá látka 

byla použita jako vnitřní standard 

 Nevirapinu Ombitasviru 

 
Koncentrace 

[nM] 

Průměr 

poměrů ploch 

Zpětný 

přepočet na 

koncentraci 

Průměr 

poměrů ploch 

Zpětný 

přepočet na 

koncentraci 

1000 0,32 1051,00 6,48 1002,05 

500 0,17 
 

3,27  

250 0,08 250,92 1,62 255,31 

100 0,04 
 

0,58 94,41 

50 0,02 54,96 0,29  

25   0,13 25,36 

Rovnice 

lineární 

regrese 

y = 0,0003x + 0,0057 
y = 0,0065x - 0,0363 

Korelační 

koeficient 
0,9997 

0,9999 

 

Tabulka 17 Stanovení parametrů linearity paritapreviru a raltegraviru, druhá látka 

byla použita jako vnitřní standard 

 Paritapreviru Raltegraviru 

 
Koncentrace 

[nM] 

Průměr 

poměrů ploch 

Zpětný 

přepočet na 

koncentraci 

Průměr 

poměrů ploch 

Zpětný 

přepočet na 

koncentraci 

1000 4,11 1011,59 0,90 992,38 

500 2,01 496,12 0,45  

250 1,01 252,17 0,24 255,45 

100 0,36 93,77 0,10 98,90 

50 0,18 51,25 0,05  

25 0,08 26,65 0,03 22,88 

Rovnice 

lineární 

regrese 

y = 0,0041x - 0,0351 
y = 0,0009x + 0,0107 

Korelační 

koeficient 
0,9999 

0,9997 
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Tabulka 18 Stanovení parametrů linearity rilpivirinu a ritonaviru, druhá látka byla 

použita jako vnitřní standard 

 Rilpivirinu Ritonaviru 

 
Koncentrace 

[nM] 

Průměr 

poměrů ploch 

Zpětný 

přepočet na 

koncentraci 

Průměr 

poměrů ploch 

Zpětný 

přepočet na 

koncentraci 

1000 0,93 1014,35 7,94 999,51 

500 0,47 
 

4,03  

250 0,24 248,84 1,92 247,56 

100 0,11 103,62 0,74 99,49 

50 0,06 
 

0,31  

25 0,04 25,18 0,16 26,81 

Rovnice 

lineární 

regrese 

y = 0,0009x + 0,0132 
y = 0,008x - 0,0593 

Korelační 

koeficient 
0,9999 

0,9999 

 

5.4.  Stanovení vlivu adsorpce a rozpustnosti 

Pro porovnání vlivu adsorpce a rozpustnosti u každého antivirotika byl připraven 

experiment popsaný v kapitole 4.3. Odebrané vzorky byly změřeny příslušnými 

metodami (kapitola 4.2.6). Každý vzorek byl analyzován dvakrát. Poměry ploch analytu 

a vnitřního standardu byly zprůměrovány a přepočítány na koncentraci. Díky těmto 

experimentům byly získány informace o chování jednotlivých antivirotik při styku se 

skleněným a plastovým povrchem v různých prostředích. Z výsledných dat (obr. 10–25) 

lze vyčíst chování jednotlivých látek vzhledem k jejich adsorpci na plastový povrch. Na 

základě těchto dat byly látky rozděleny do čtyř základních skupin na základě jejich vazby 

na plast, rozpustnosti a chování v prostředí Opti-MEM a methanolu. Je třeba podotknout, 

že v některých případech nelze na základě získaných dat jednoznačně výsledek 

experimentu vyhodnotit.  
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5.4.1.  Antivirotika s adsorpcí na plast 

V případě daklatasviru (obr. 10), dasabuviru (obr. 11), lopinaviru (obr. 12) 

ritonaviru (obr. 13) byl pozorován větší úbytek dané látky v plastové eppendorfce než ve 

skleněné vialce.  U těchto látek se dá předpokládat, že kvůli styku s plastovým povrchem 

vznikají nespecifické vazby a adsorpce snižuje koncentraci látky v roztoku. Dalším 

společným rysem těchto látek je, že v 30% methanolickém roztoku se koncentrace látky 

v průběhu hodiny výrazně neměnila. Methanol markantně snižuje vliv adsorpce a zároveň 

zlepšuje rozpustnost antivirotik.  

Obr. 10 Porovnání závislosti změny koncentrace daklatasviru na čase v plastu a skle 

ve čtyřech médiích A) Opti-MEM, B) methanol a Opti-MEM, C) voda, D) methanol 

a voda. 
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Obr. 11 Porovnání závislosti změny koncentrace dasabuviru na čase v plastu a skle 

ve čtyřech médiích A) Opti-MEM, B) methanol a Opti-MEM, C) voda, D) methanol 

a voda. 

Obr. 12 Porovnání závislosti změny koncentrace lopinaviru na čase v plastu a skle 

ve čtyřech médiích A) Opti-MEM, B) methanol a Opti-MEM, C) voda, D) methanol 

a voda. 
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Obr. 13 Porovnání závislosti změny koncentrace ritonaviru na čase v plastu a skle 

ve čtyřech médiích A) Opti-MEM, B) methanol a Opti-MEM, C) voda, D) methanol 

a voda. 

5.4.2. Antivirotika se sníženou rozpustností v polárních roztocích 

Převážně snížená rozpustnost v sledovaných roztocích zapříčinila pokles 

koncentrací u elbasviru (obr. 14), elvitegraviru (obr. 15), etravirinu (obr. 16), 

grazopreviru (obr. 17), maraviroku (obr. 18) a ombitasviru (obr. 19). Tato léčiva mají 

široké rozpětí logP, hodnoty se pohybují od 3,25 do 6,64. U těchto látek došlo k poklesu 

koncentrace v plastu i ve skle. Dá se říct, že v tomto případě by hlavním důvodem poklesu 

jejich koncentrace mohla být snížená rozpustnost v daném prostředí. Tuto teorii 

podporuje fakt, že u většiny látek po přidání methanolu nedošlo k výraznému poklesu 

obsahu, jako tomu bylo v prostředí bez přídavku methanolu. V případě grazopreviru 

množství látky ubývalo ve všech zkoušených případech. U elvitegraviru a etravirinu lze 

také pozorovat, že prostředí Opti-MEM zvyšuje množství látky, které zůstalo po 

čase rozpuštěné. Dá se předpokládat ovlivnění rozpustnosti látky v tomto médiu – 

obsahuje albumin, na který se mohou látky v roztoku vázat.  
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Obr. 14 Porovnání závislosti změny koncentrace elbasviru na čase v plastu a skle ve 

čtyřech médiích A) Opti-MEM, B) methanol a Opti-MEM, C) voda, D) methanol a 

voda. 

Obr. 15 Porovnání závislosti změny koncentrace elvitegraviru na čase v plastu a skle 

ve čtyřech médiích A) Opti-MEM, B) methanol a Opti-MEM, C) voda, D) methanol 

a voda. 
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Obr. 16 Porovnání závislosti změny koncentrace etravirinu na čase v plastu a skle 

ve čtyřech médiích A) Opti-MEM, B) methanol a Opti-MEM, C) voda, D) methanol 

a voda. 

Obr. 17 Porovnání závislosti změny koncentrace grazopreviru na čase v plastu 

a skle ve čtyřech médiích A) Opti-MEM, B) methanol a Opti-MEM, C) voda, D) 

methanol a voda. 
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Obr. 18 Porovnání závislosti změny koncentrace maraviroku na čase v plastu a skle 

ve čtyřech médiích A) Opti-MEM, B) methanol a Opti-MEM, C) voda, D) methanol 

a voda. 

Obr. 19 Porovnání závislosti změny koncentrace ombitasviru na čase v plastu a skle 

ve čtyřech médiích A) Opti-MEM, B) methanol a Opti-MEM, C) voda, D) methanol 

a voda. 



57 

 

5.4.3. Antivirotika ovlivněná adsorpcí na plast i sníženou rozpustností 

Nevirapin (obr. 20), paritaprevir (obr. 21) a rilpivirin (obr. 22) jsou látky, 

u kterých lze pozorovat vliv rozpustnosti i adsorpce na plast. Nevirapin byl markantně 

adsorbován v prostředí Opti-MEM. U paritapreviru je nejsilnější podíl adsorpce ve 

vodném prostředí, Opti-MEM vyrovnává podíl vaznosti na plast, ale rozpustnost je zde 

snížená. V prostředí vody i Opti-MEM se snižující koncentrace připisuje dílem 

k adsorpci na plast a dále snížené rozpustnosti. Pro všechny látky je výrazně pozorována 

neměnná koncentrace po přidání methanolu do roztoků.  

Obr. 20 Porovnání závislosti změny koncentrace nevirapinu na čase v plastu a skle 

ve čtyřech médiích A) Opti-MEM, B) methanol a Opti-MEM, C) voda, D) methanol 

a voda. 
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Obr. 21 Porovnání závislosti změny koncentrace paritapreviru na čase v plastu 

a skle ve čtyřech médiích A) Opti-MEM, B) methanol a Opti-MEM, C) voda, 

D) methanol a voda. 

Obr. 22 Porovnání závislosti změny koncentrace rilpivirinu na čase v plastu a skle 

ve čtyřech médiích A) Opti-MEM, B) methanol a Opti-MEM, C) voda, D) methanol 

a voda. 
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5.4.4. Antivirotika s nedefinovatelným určením vlivu 

U abakaviru (obr. 23), dolutegraviru (obr. 24) a raltegraviru (obr. 25) se 

koncentrace látky snižuje ve všech roztocích i při styku se skleněným i plastovým 

povrchem. Nelze proto vyčíst jednoznačný důvod, který má převažující vliv na změnu 

koncentrací při experimentu. 

Obr. 23 Porovnání závislosti změny koncentrace abakaviru na čase v plastu a skle 

ve čtyřech médiích A) Opti-MEM, B) methanol a Opti-MEM, C) voda, D) methanol 

a voda. 
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Obr. 24 Porovnání závislosti změny koncentrace dolutegraviru na čase v plastu 

a skle ve čtyřech médiích A) Opti-MEM, B) methanol a Opti-MEM, C) voda, 

D) methanol a voda. 

Obr. 25 Porovnání závislosti změny koncentrace raltegraviru na čase v plastu a skle 

ve čtyřech médiích A) Opti-MEM, B) methanol a Opti-MEM, C) voda, D) methanol 

a voda. 
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 U následujících látek ritonavir (obr. 13), elvitegravir (obr. 15) a etravirin (obr. 16) 

byla pozorována stabilnější koncentrace v průběhu času v prostředí Opti-MEM. Naopak 

pro raltegravir (obr. 25) a paritaprevir (obr. 21) se koncentrace v Opti-MEM snižují, a to 

i po přidání methanolu. 

Z průběhu experimentů lze vyvodit, jak jsou antivirotika při transportních 

experimentech ovlivňována. Adsorpce na plast je často způsobena nespecifickými 

vazbami a hydrofobními interakcemi 43 a souvisí s fyzikálně-chemickými vlastnostmi 

léčiva. Protože se ale často jedná o poměrně lipofilní látky, je u nich i menší rozpustnost 

ve vodných roztocích. 46 Z toho vyplývá, že zhoršená rozpustnost může mít za příčinu 

i větší adsorpci k plastovému povrchu, a oba vlivy spolu úzce souvisí.  

5.5.  Transportní experimenty 

Vzorky z transportních experimentů, jejichž příprava je popsána v kapitole 4.4, 

byly změřeny pomocí nastavených metod, analýza byla provedena vždy dvakrát. 

Z hodnot získaných z poměrů ploch analytů a jejich vnitřních standardů byly vypočítány 

koncentrace. Z dat byly sestaveny souhrnné grafy (obr. 26 až obr. 30), které ukazují 

změny koncentrací analytů v průběhu času. Jsou zaznamenány také koncentrace látky po 

ukončení experimentu a po promytí Transwellu Opti-MEM a methanolem.  

Obr. 26 Změny koncentrací abakaviru v transportním experimentu  
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Obr. 27 Změny koncentrací dasabuviru v transportním experimentu 

Obr. 28 Změny koncentrací elbasviru v transportním experimentu  



63 

 

Obr. 29 Změny koncentrací etravirinu v transportním experimentu 

Obr. 30 Změny koncentrací lopinaviru v transportním experimentu  
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Transportními experimenty na buněčných modelech u daných antivirotik byly 

ověřeny informace získané ze stanovení vlivu adsorpce a rozpustnosti na jednotlivá 

léčiva (kapitola 5.4). Protože byly vzorky v průběhu jedné hodiny odebírány z obou 

kompartmentů, bylo možné porovnat, jak léčivo přechází přes buněčnou membránu nebo 

jestli se jeho koncentrace mění v závislosti na adsorpci nebo zda je změna způsobena 

zhoršenou rozpustností. Na závěr experimentu byly oba kompartmenty vymyty nejprve 

médiem Opti-MEM a poté methanolem, rozpouštědla by měla zrušit případné vazby 

s plastovým povrchem. 

U abakaviru (obr. 26) se snižovala koncentrace v původním kompartmentu, kde 

byl umístěn, ale léčivo nepřecházelo přes membránu a v roztocích po vymytí byla 

koncentrace abakaviru zanedbatelná, což může poukazovat na problémy se sníženou 

rozpustností nebo adsorpci na membránu insertu. 

Koncentrace dasabuviru (obr. 27) a lopinaviru (obr. 28) se v průběhu experimentu 

snižovala v původním kompartmentu, ale nepřibývala na druhé straně membrány, po 

vymytí methanolem se léčiva uvolnila do roztoku. U obou antivirotik průběh ovlivňuje 

adsorpce na plastový povrch insertu. 

Elbasvir (obr. 29) je léčivo se špatnou rozpustností, proto je jeho průchod přes 

membránu obtížný a koncentrace v původním kompartmentu se výrazně neměnila. 

Elbasvir při předchozím experimentu (viz obr. 14) měl stabilnější koncentrací 

v Opti-MEM, což lze pozorovat i při transportním experimentu. Použití roztoku 

methanolu na promytí pomohlo zlepšit rozpustnost a určité množství léčiva se uvolnila. 

U etravirinu (obr. 30) panuje podobný problém, ale koncentrace v roztoku se snižuje 

během průběhu a přechází na druhou stranu membrány. Navíc průběhu promytí 

Opti-MEM i methanolem se etravirin do roztoků uvolnil.  
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5.6.  Experimenty navrhující řešení 

5.6.1. Zkoušky s různými druhy plastů 

Pro zkoušení vlivu různých druhů plastů byla vybrána dvě antivirotika dasabuvir 

a daklatasvir, u kterých byl zaznamenán vliv adsorpce na plast. Zkoušela se adsorpce na 

povrchy vyrobené z polypropylenu (PP), polymléčné kyseliny (PLA), 

polyethylentereftalátu (PET), nylonu (NYL) a pro porovnání bylo použito sklo. Léčiva 

a jednotlivé druhy plastů mají různé fyzikálně-chemické vlastnosti, proto se také liší typy 

vazeb, které mohou vznikat. Může se jednat jak o nespecifické hydrofobní interakce, ale 

například i iontové vazby. 45, 46   

Výsledky experimentů s použitím různých druhů plastů 

Vzorky byly analyzovány dle postupu popsaného v kapitole 4.5. Měření probíhalo 

v duplikátu. Z výsledků byly sestaveny grafy (obr. 31 a 32) popisující závislost změn 

koncentrace dasabuviru  na čase, v jakém byl vzorek odebrán.  

Antivirotika daklatasvir a dasabuvir jsou adsorbována na plastový povrch. Při 

stanovení vlivu adsorpce a rozpustnosti byly používány mikrozkumavky Eppendorf, které 

jsou vyrobeny z polypropylenu. Každý plast má jiné vlastnosti, proto byly srovnány vlivy 

různých druhů plastových povrchů.  

Z dat získaných při tomto porovnání lze vyvodit, že vliv různých plastů se liší. 

Hydrofobní léčiva jako jsou daklatasvir a dasabuvir mají menší vaznost na hydrofilních 

površích, naopak u polypropylenu je vazba výraznější. 

Obr. 31 Adsorpce daklatasviru na vybrané plasty v čase 
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Obr. 32 Adsorpce daklatasviru na vybrané plasty v čase 

5.6.2. Zkoušky ověřující návrhy pro zlepšení rozpustnosti 

Rozpustnost hraje velkou roli při průchodu léčiva přes membrány. U léčiv, kde 

byla při primárních experimentech zjištěna převažující role zhoršené rozpustnosti, byl 

testován vliv β-CD a methanolu na jejich rozpustnost. Pomocí dat získaných z měření 

popsaných v kapitole 4.6.1 a 4.6.2 byly sestaveny grafy popisující vliv složení roztoku na 

rozpustnost dané látky. Obrázek 33 popisuje vliv různých koncentrací methanolu 

a obrázek 36 vliv různých koncentrací β-CD. 

β-CD v použitých koncentracích 10–100 µM neměl na rozpustnost antivirotik 

pozitivní vliv (obr. 34). Jako vhodné řešení se nabízí roztok s obsahem methanolu. 

Z grafu na obr. 34 vyplývá, že větší koncentrace methanolu v roztoku je v přímé úměře 

se stabilnější hladinou antivirotika v průběhu experimentu. Takto vysoké koncentrace 

methanolu však porušují struktury buněk, proto je nelze bohužel nelze použít při 

transportních experimentech.  

Obr. 33 Závislosti koncentrace etravirinu na čase pro různé složení roztoků 
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Obr. 34 Závislosti poměru ploch ritonaviru na čase pro různé složení roztoků 
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6. Závěr 

Aby bylo možné stanovit vliv adsorpce a rozpustnosti na antivirotika, bylo nutné 

si nejprve připravit separační metody. Pro tento účel bylo použito spojení HPLC/MS. Pro 

stanovení obsahu antivirotik byly využívány dvě kolony Phenyl-Hexyl a C18 a pro 

většinu analytů byla mobilní fáze složena z methanolu a 1,25 mM mravenčanu 

amonného; dále byly využívány mobilní fáze složené ze směsí acetonitrilu nebo 

methanolu s 0,1% kyselinou mravenčí a vodou s 0,1% kyselinou mravenčí. Detekce 

probíhala v SRM módu.  

Díky základním experimentům pro ověření vlivu adsorpce a rozpustnosti bylo 

zjištěno, jak antivirotika reagují se skleněným nebo plastovým povrchem v prostředí 

různých rozpouštědel (voda, methanol a voda, Opti-MEM, methanol a Opti-MEM). Na 

základě výsledků těchto experimentů byla antivirotika rozdělena do skupin podle 

převažujícího vlivu, který na ně působil (převažující vliv adsorpce, rozpustnosti, 

vzájemný vliv adsorpce i rozpustnosti). Tyto informace byly dále ověřeny u antivirotik 

z různých skupin pomocí dat získaných z transportních experimentů. Z grafů, jasně 

vyplývá, že jsou experimenty na buněčných modelech ovlivňovány adsorpcí či sníženou 

rozpustností, což zkresluje výsledky. 

U látek, které se adsorbovaly na plastové povrchy, byla připravena porovnávací 

měření s různými druhy polymerů – polypropylen, nylon, polyethylentereftalát, 

polymléčná kyselina. Různorodé vlastnosti povrchů měly rozdílnou schopnost 

naadsorbovat léčivo. Nespecifické interakce mezi povrchem a léčivem souvisí s jejich 

polaritou, lipofilní látky mají vyšší podíl adsorpce na hydrofobních polymerech (PP). 

Pro zvýšení rozpustnosti u špatně rozpustných hydrofobních látek byly 

vyzkoušeny dva principy. Přidání β-cyklodextrinu do roztoku výrazně zvýšit rozpustnost 

nepomohlo. Naopak methanol výrazně zvyšuje podíl látky rozpuštěné v roztoku. Další 

dobrou vlastností organických rozpouštědel je i jejich vliv na snížení adsorpce na plastové 

povrchy. 

Tato práce identifikuje problémy, se kterými se lze setkat při in vitro transportních 

experimentech na buněčných modelech u skupiny antivirotik. Prozatím se nepodařilo 

najít způsob, jak zabránit adsorpci látek na plastový povrch, popř. zabránit jejímu 

vysrážení ve vodném prostředí. Použití organického rozpouštědla není možné vzhledem 

k toxicitě pro buňky a použití cyklodextrinu se neukázalo v daných koncentracích jako 

účinné. Pro vyřešení problému bude třeba najít jiné řešení a experimentálně jej ověřit.   
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