
Abstrakt  

V rámci první části disertační práce byla vypracována nová analytická metoda 

HPLC-MS/MS pro sledování koncentračních změn 17β-estradiolu (βE2) během 

kapacitace myších spermií in vitro. Kapacitace byla prováděna se třemi počátečními 

koncentracemi βE2 (200, 20 a 2 μg/L). Pro všechny koncentrace byl pozorován 

obdobný trend závislosti koncentrace nevázaného βE2 na čase kapacitace. Koncentrace 

βE2 se snižovala, aby dosáhla svého minima a poté se opět zvyšovala. Pozice minima se 

lišila pro jednotlivé testované koncentrace βE2. Experimentálně získané výsledky byly 

podrobeny kinetické analýze. Křivky proložené experimentálně získanými body 

vykazovaly autokatalytický charakter. Pro shodu mezi křivkami, získanými proložením 

experimentálními body, a teoreticky vypočítanými křivkami je nutné předpokládat, že 

prvním krokem je adsorpce βE2 na povrch spermií řízená Langmuirovou izotermou.  

Kinetická studie byla použita i pro studium působení fluoridů a fluorohlinitých 

komplexů na kapacitaci myších spermií. Bylo zjištěno, že teoreticky získané křivky 

vykazují velmi dobrou shodu s experimentálně získanými body, tento fakt potvrzuje 

mechanismus kinetiky kapacitace myších spermií. 

Ve druhé části této disertační práce byly vyvinuty dvě analytické metody pro chirální 

separaci aclidinium bromidu (AB) a tapentadolu hydrochloridu (TAP).  

Aclidinium bromid působí jako antagonista muskarinových receptorů pro úlevu od 

symptomů chronické obstrukční plicní nemoci. Separace umožňující stanovení 0,4 % 

(S)-AB v syntetickém vzorku AB pomocí kapilární elektroforézy bylo dosaženo za 

použití sulfatovaného γ-cyklodextrinu 4,8 % (w/v) v kyselém základním elektrolytu 

dihydrogenfosforečnanu draselného (100 mM, pH = 3,0) na nepokryté křemenné 

kapiláře s rozšířenou optickou dráhou. Metoda byla validována jako limitní test.  

Tapentadol hydrochlorid je centrálně působící analgetikum pro léčbu středně těžké 

až těžké akutní bolesti nebo chronické bolesti. Molekula TAP má čtyři možné 

stereoizomery, ale pouze (R,R)-izomer je v současné době klinicky používanou formou. 

Enantioseparace TAP metodou HPLC s rozlišením větším než 2,5 pro všechny 

z enantiomerů bylo dosaženo při použití kolony Chiralpak AD-H s mobilní fází 

heptan/propan-2-ol/diethylamin (980:20:1, v/v/v). Vyvinutá metoda byla validována dle 

požadavků směrnice International Conference on Harmonisaton (ICH).  


