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Název práce: Ramanova spektroskopie – tvorba a využití spektrální 

databáze 

Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá tvorbou uživatelské databáze Ramanových spekter a 

zmapováním dostupnosti komerčních i volně přístupných Ramanských knihoven. 

K měření spekter uživatelské databáze byla použita metoda FT-Ramanovy 

spektroskopie a zároveň bylo využito i možnosti stažení volně přístupných spekter na 

webových stránkách firmy Sigma Aldrich. Vytvořená databáze shromažďuje 160 

Ramanských spekter anorganických a organických látek. Databáze byla následně 

testována na třech vzorcích různých druhů analgetik-antipyretik. Jednalo se o určení 

složení Anopyrinu společnosti Zentiva, Aspirinu firmy Bayer a Paralenu Plus 

společnosti Zentiva. Na základě získaných výsledků byly diskutovány optimální 

podmínky pro vyhledávání v databázi.    

 

Klíčová slova: Ramanova spektroskopie, knihovna spekter, korelační analýza 

 

Title: Raman spectroscopy – creation and application of spectral database 

Abstract 

Bachelor thesis deals with creation of user Raman spectra database and mapping 

of the availability of comercial and freely accesible Raman libraries. To measure the 

spectra of the user database FT-Raman spectroscopy was used and also was used the 

possibility to download spectra freely available on the website of the Sigma-Aldrich 

company. Created database contains the Raman spectra of 160 organic and inorganic 

substances. The database was then tested on three samples of different types of 

analgesics-antipyretics. It was the determination of the composition of Anopyrin from 

Zentiva, Bayer Aspirin and Paralen Plus from Zentiva. The optimal search setup was 

discussed on the basis of the results.     

 

Keywords: Raman spectroscopy, Spectral library, Correlation analysis 
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1 ÚVOD 

Ramanova spektroskopie nachází pro mnoho svých výhod uplatnění 

v nejrůznějších oborech. Pro svou jednoduchost při přípravě vzorku, rychlost a přesnost 

měření je tato nedestruktivní metoda využívána ve farmaceutickém, biologickém a 

chemickém výzkumu, v lékařství a forenzních vědách. Je také vhodnou technikou pro 

zkoumání uměleckých děl, minerálů a dalších živých i neživých materiálů. Společným 

požadavkem všech oborů pro správnou a přesnou identifikaci zkoumaného materiálu je 

existence databází Ramanových spekter. 

Cílem této bakalářské práce je především tvorba uživatelské databáze 

Ramanových spekter spolu se zmapováním dostupnosti komerčních i volně přístupných 

Ramanských knihoven.     
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2 TEORETICKÁ  ČÁST 

2.1 RAMANOVA  SPEKTROSKOPIE 

Ramanova spektroskopie je nedestruktivní rychlá analytická technika, která se 

používá jak pro kvalitativní, tak pro kvantitativní analýzu [1]. Jde o spektroskopickou 

metodu založenou na nepružném rozptylu fotonů monochromatického záření 

vyzařovaného z laserového zdroje v blízké ultrafialové, viditelné nebo blízké 

infračervené oblasti. Nepružný rozptyl fotonů záření nejprve teoreticky předpověděl 

Smekal roku 1923 a experimentálně potvrdil indický vědec Sir C. V. Raman  v roce 

1928 pomocí rozptylu slunečního záření na molekulách kapalin [2].  

 Pokud monochromatické záření o frekvenci ν0 dopadá na vzorek, část záření se 

rozptýlí. V rozptýleném záření pozorujeme kromě záření o stejné frekvenci jako je 

frekvence dopadajícího záření (pružný Rayleighův rozptyl) i záření o odlišné frekvenci 

(nepružný Ramanův rozptyl).  

 

Obrázek 1: Schéma Ramanova rozptylu (podle [3]) 

 

Nepružný rozptyl (Obrázek 1) může být popsán jako interakce fotonu o energii 

һν0 s molekulou, která může vést k anhilaci počátečního fotonu a současně ke vzniku 

fotonu nového o energii h(ν0 – νm), doprovázená přechodem molekuly, na které dochází 

k rozptylu, do stavu s vyšší energií hνM , obvykle do excitovaného vibračního stavu. 

Tento proces se nazývá Stokesův-Ramanův rozptyl. Pokud je molekula původně 

v excitovaném vibračním stavu, je možné pozorovat rozptyl, který vede k pohlcení 

počátečního fotonu o energii һν0 a vytvoření nového fotonu o energii h(ν0 + νm) 

doprovázeném přechodem molekuly, na níž se rozptyl odehrává, do stavu energeticky 

nižšího hνM. Tento proces se nazývá anti-Stokesův Ramanův rozptyl a je méně 
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pravděpodobný [4]. Měřením intenzity rozptýleného záření v oblasti okolo frekvence ν0 

získáme vibrační Ramanovo spektrum, kde různé intenzity pásů naznačují rozdílné 

pravděpodobnosti jednotlivých přechodů. Ramanovo spektrum se znázorňuje jako 

závislost intenzity rozptýleného záření na Ramanově posunu ∆ν = ν0 – νStokes , který 

definujeme jako rozdíl skutečné frekvence dopadajícího záření a frekvence Stokesovy 

čáry. Tím se eliminuje vliv frekvence použitého dopadajícího záření na zobrazení 

spekter [2]. Hodnota  Ramanova posunu ∆ν je tedy mírou energie potřebné ke změně 

vibračního, resp. rotačního stavu molekuly, je tedy analogií údajů získaných 

v infračervené spektrometrii. Poloha Ramanových pásů je dána stejnými faktory jako 

v infračervené spektroskopii (počtem a hmotností vibrujících atomů, silovými 

konstantami, geometrií molekuly), rozdíl je však v aktivitě vibrací [5].   

Ramanův rozptyl je způsoben interakcí dvou fotonů spojenou se změnou 

polarizovatelnosti molekuly v průběhu vibrace. Interakcí dopadajícího záření s 

molekulou vznikne indukovaný dipólový moment v molekule a záření emitované tímto 

indukovaným dipólovým momentem obsahuje pozorovaný Ramanův rozptyl [6]. 

Podmínkou aktivity vibrace je změna polarizovatelnosti molekul. Tuto schopnost mají 

především nepolární části molekul, proto se v Ramanově spektru projevují intenzivními 

pásy zejména vibrace nepolárních vazeb, jejichž polarizovatelnost se při vibraci výrazně 

mění. Pro molekuly, které mají střed symetrie platí, že vibrace aktivní v infračerveném 

spektru jsou neaktivní v Ramanově spektru a naopak. Molekuly se sníženou symetrií 

mohou poskytovat čáry v obou spektrech a jejich intenzita závisí na symetrii molekuly.  

Zjednodušeně lze říci, že infračervené spektrum poskytuje informace o polárních 

funkčních skupinách molekul, zatímco Ramanovo spektrum informace o skeletu a 

nepolárních vazbách molekul. Intenzita Ramanových pásů je charakterizována jejich 

výškou nebo plochou (v kvantitativní analýze) [5].  

 

2.1.1 DISPERZNÍ  RAMANOVA  SPEKTROSKOPIE 

Jednou z možností, jak měřit Ramanova spektra, je disperzní Ramanova 

spektroskopie. Základem této techniky je rozdělení Ramanova rozptýleného záření na 

jednotlivé vlnové délky. Toho je dosaženo dopadem záření na mřížku, která prostorově 

oddělí jednotlivé vlnové délky. Takto rozdělené vlnové délky dopadají na CCD 

detektor. Faktorem bránícím Ramanově spektroskopii stát se všeobecně užívanou 

metodou je často se vyskytující fluorescence. Fluorescence je velmi silná emise, o 
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několik řádů silnější než Ramanův signál, takže i menší fluorescence může překrýt 

požadované měření. K fluorescenci dochází především v modré a zelené oblasti 

viditelného záření. Se stoupající energií laseru, kratší vlnovou délkou, se zvyšuje 

pravděpodobnost fluorescence, kterou vykazují především organické materiály, ale i  

některé anorganické látky [7]. 

Disperzní Ramanova spektroskopie obvykle používá excitační lasery o vlnových 

délkách ve viditelné oblasti [8]. Typické vlnové délky takových laserů jsou 780, 633, 

532 a 473 nm. Výhodou používání kratších vlnových délek laserů je zvýšení intenzity 

Ramanova signálu, protože intenzita Ramanova rozptylu je úměrná převrácené hodnotě 

čtvrté mocniny vlnové délky.  

Zásadní vliv na spektrální rozlišení mají používané disperzní mřížky. Vyšší 

počet drážek na mřížce znamená širší úhel rozptylu. Pro vysoké rozlišení spektra, kde je 

třeba rozlišovat vlnové délky velmi blízko u sebe, je potřeba mnoha drážek (např. 1800- 

2400 čar/mm). Čím větší je rozptyl vstupních paprsků, tím větší je plocha různých 

vlnových délek dopadajících na povrch detektoru. Na detektor s pevnou velikostí 

rozlišení nedopadnou všechny vlnové délky. A tak v případě vyšší disperze je nutné 

pohybovat mřížkou nebo sbírat sekvence spekter detektorem. Mřížky jsou určeny pro 

relativně úzký rozsah vlnových délek, proto musí být vybírány pro požadované rozlišení 

a pro správnou vlnovou délku laseru [9]. 

CCD detektory jsou běžně používaná křemíková zařízení  s velmi vysokou 

citlivostí, jejichž detekční povrch je tvořen dvojrozměrným polem na světlo citlivých 

prvků, tzv. pixelů. Každý pixel se chová jako individuální detektor, takže každá 

rozptýlená vlnová délka je detekována jiným pixelem nebo skupinou pixelů 

nacházejících se velmi blízko u sebe. Použitím delších vlnových délek odpovídajících 

NIR laserům, se rychle snižuje jejich výkonnost a použitelnost [6].     

 

2.1.2 FT-RAMANOVA  SPEKTROSKOPIE 

Další možností, jak měřit Ramanova spektra, je FT-Ramanova spektroskopie 

(FT=Fourierova transformace), která byla vyvinuta především k překonání některých 

problémů vyskytujících se u disperzní Ramanovy spektroskopie. FT-Ramanův systém 

obvykle používá excitační laser o vlnové délce 1064 nm, interferometr a vysoce citlivý 

NIR detektor. Použitím laseru s větší vlnovou délkou dodáváme méně energie a tím se 

snižuje riziko fluorescence [9]. Pro NIR FT-Ramanovu spektroskopii se obvykle 
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používají Germaniové detektory chlazené tekutým dusíkem nebo detektory pracující za 

laboratorní teploty založené na bázi arsenidu gallia a india (InGaAs) s citlivostí nižší 

než CCD detektory (pro záření ve viditelné oblasti) [10]. Jak již bylo zmíněno, intenzita 

Ramanova rozptylu závisí na čtvrté mocnině excitační vlnové délky, a tak použití 

delších vlnových délek vede k nižší intenzitě pásů v Ramanově spektru. Namísto použití 

disperzní mřížky se k analýze rozptýleného světla používá Michelsonův interferometr, 

který umožňuje vyšší propustnost přístroje a tím kompenzuje pokles intenzity 

Ramanových pásů. Signál je měřen velmi rychle, obvykle v jedné sekundě. 

Interferometr (Obrázek 2) používá dělič paprsku optimalizovaný pro NIR záření, který 

rozděluje vstupující Ramanův rozptyl do dvou optických paprsků, jeden propuštěný, 

jeden odražený. Odražený paprsek se odráží od plochého zrcadla fixovaného na místě, 

zatímco propuštěný paprsek se odráží od plochého zrcadla připojeného k mechanismu, 

který umožňuje posouvat zrcadlo [11, 12]. Rekombinované záření dává vzniknout 

interferogramu.   

 
Obrázek 2: Interferometr 

         

Tento interferogram je zpracován pomocí Fourierovy transformace na výsledné 

Ramanovo spektrum.   

Hlavními přednostmi techniky FT-Ramanovy spektroskopie jsou: 

• vysoké rozlišení s minimální ztrátou propustnosti (Jacquinotova výhoda) 

• měření všech vlnových délek najednou (Felgettova výhoda) 

• vynikající přesnost díky vnitřní kalibraci interferometru [6]. 
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2.2 VYUŽITÍ  RAMANOVY  SPEKTROSKOPIE 

Pro svou vysokou citlivost je Ramanova spektroskopie běžně používaným 

nástrojem analýzy. Má oproti jiným technikám mnoho výhod, je rychlou, nedestruktivní 

metodou, nevyžaduje složitou přípravu vzorku a také voda, která může být ve vzorku 

přítomna, neinterferuje s metodou a ani vysoce koncentrované roztoky nejsou při 

měření problémem [13].  

U plynů zkoumá Ramanova spektroskopie rotačně vibrační přechody pro určení 

molekulové struktury. Měření se mohou týkat stanovení teploty, koncentrace plynu, 

spalovací diagnostiky a dálkového průzkumu [14]. Ramanova spektroskopie je také 

využívána při analýze životního prostředí, při měření emisí kouře z komínů, stanovení 

skupin polutantů nebo jednotlivých analytů ve vzduchu, vodě nebo půdě. Často bývá 

Ramanova spektroskopie spojena s plynovou chromatografií, kapilární elektroforézou 

nebo HPLC [15]. Je velmi účinnou metodou k získání řady informací o geometrických, 

fyzikálních a chemických vlastnostech krystalů. Doplňuje klasické postupy zkoumání 

pravosti a původu drahých kamenů. Získané výsledky pak slouží při údržbě těchto 

kamenů a k volbě vhodného postupu např. výplně trhlin ve smaragdech nebo 

impregnace kamenů bezbarvými látkami ke zlepšení jejich barvy a čirosti [16]. Pomocí 

Ramanovy spektroskopie se zkoumají jak anorganické, tak organické materiály. Velký 

význam má tato metoda v oblasti umění. Umožňuje citlivě analyzovat pojiva, laky, 

barviva a pryskyřice, což je velmi důležité pro účely konzervace a restaurátorství, 

k předejití nežádoucích chemických reakcí na uměleckém díle [17]. Vyřešením 

problému fluorescence se Ramanova spektroskopie stala oblíbenou analytickou 

metodou v široké oblasti biologických aplikací. Ve farmaceutickém průmyslu se 

používá při výzkumu a vývoji nových léčiv. Pomocí ní lze určit složení léku, posoudit 

fyzikální stabilitu nebo kvantitativně analyzovat krystalové formy, zjistit jak interagují 

léčiva s biologickým systémem a proteiny v těle. Vzorky lze analyzovat přímo ve 

skleněných, plastových lahvičkách nebo v blistrech [18]. Možná ještě větší důležitost 

má Ramanova spektroskopie při analýze buněk. Moderní techniky umožňují Ramanovu 

spektroskopii buněk in vivo, bez použití ustalovačů a díky tomu poskytuje analýza 

detailní informace o buňkách v jejich přirozeném stavu. Nejde jen o spektrální 

zobrazování, ale i o monitorování změn různých druhů buněk (bakterií a eukaryot) 

v čase. Zvláštní zájem je o použití Ramanovy spektroskopie v medicíně. Schopnost 

poskytování detailních zobrazení buněk umožnilo porovnávací analýzy zdravých tkání a 



 
 

 12 

jejich nemocných stavů. Díky tomu lze včas diagnostikovat rakovinu např. střev, 

žaludku, hrtanu, mozku nebo kůže. Dalším využitím je hodnocení kvality kostí pro lepší 

odhad rizika zlomenin, hydratace rohovky, rychlé určení bakteriální nebo plísňové 

infekce a testování citlivosti na antibiotika. Při měření spekter tkání in vivo není potřeba 

biopsie a v méně než dvou sekundách lze získat spektrum. Použití Ramanovy 

spektroskopie v medicíně se neomezuje jen na tkáně a buňky, může být použito i ve 

virologii [19].  

Ramanova spektroskopie se ukazuje jako slibná technika pro různé oblasti 

forenzní vědy, např. k prozkoumání úlomků barvy, inkoustů, kousků kůry nebo 

k odhalení zbytku antraxu, protože dovoluje identifikaci in situ bez zničení vzorku 

s vysokým stupněm důvěryhodnosti [20]. 

 

2.3 KNIHOVNY  RAMANOVÝCH  SPEKTER 

Jak disperzní, tak FT-Ramanova spektroskopie jsou oblíbenými metodami pro 

stanovení různých druhů látek a sloučenin. Téměř každá molekula vytváří unikátní 

spektrum, které lze použít jako ″otisk prstu″ k identifikaci. Toto spektrum může být 

zároveň použito i k odvození informací o struktuře a funkci molekul v neznámém 

vzorku [21,22].    

Dříve se naměřená spektra identifikovala pouze vizuálním porovnáváním píků 

naměřených spekter s databázemi v knižní podobě. Tato metoda byla ovšem časově 

velmi náročná. Díky počítačovému zpracování výsledků naměřených spektrometry, lze 

rychle a spolehlivě určit vzorek porovnáváním spekter v rozsáhlých databázích v řádu 

několika sekund, a to stejným způsobem, jako když kriminalista porovnává otisk 

podezřelého s otisky prstů v databázi [23]. Existuje celá řada počítačových programů, 

které jsou schopny využít data získaná spektroskopickými technikami. Jsou založeny na 

různých schématech prohlížení souborů a využívají metody umělé inteligence, např. 

statistický algoritmus nebo principy neuronové sítě [24].  

Užitečnost Ramanovy spektroskopie v analýze byla prokázána v řadě aplikací,  

nicméně bez příslušné databáze referenčních materiálů by byla velmi obtížná [25].     
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2.3.1 DATABÁZE  DOSTUPNÉ  NA  INTERNETU 

Nejvhodnějším prostředkem ke shromažďování naměřených dat a k jejich 

zpřístupnění veřejnosti je v dnešní době internet. Můžeme tak vyhledávat v databázích 

volně přístupných nejčastěji univerzitních nebo komerčních, které vlastní firmy nebo 

instituce zabývající se spektroskopií. 

Například volně přístupnou databázi poskytuje firma Sigma-Aldrich, která 

připojuje ke svým produktům doplňující informace,  mimo jiné i FT-Ramanova spektra. 

Nabízí tak 14 033 FT-Ramanových spekter jak s možností prohlížení, tak i volného 

stahování ve formátu PDF. Většina naměřených látek jsou čisté organické nebo 

anorganické sloučeniny. K měření byl použit spektrometr Nicolet Raman 950 

s germaniovým detektorem. Spektra byla měřena v rozlišení 2 cm-1 a data byla sbírána 

v rozsahu od 4000 do 100 cm-1. Spektra lze nalézt na stránkách www.sigmaaldrich.com.  

Jednou z prvních internetových databází Ramanových spekter je e-VISART. 

Vznikla díky stále se rozšiřujícímu využití Ramanovy techniky v oblasti zkoumání 

uměleckých děl a potřeby většího množství referenčních dat. Tato on-line databáze 

poskytuje FT-Ramanova a disperzní Ramanova  spektra materiálů používaných ve 

výtvarném umění, doplňuje FT-IR databázi publikovanou dříve. Knihovna neobsahuje 

jen spektra, ale i informace o jednotlivých pigmentech, jako názvy v různých jazycích, 

období nebo rok používání, chemické složení, kompatibility a použití. Dnes je databáze 

rozšířena o spektra archeologických materiálů, e-VISARCH. Pro měření FT-

Ramanových spekter byl použit spektrometr Nicolet FT-Raman 950 ( 1064 nm 

Nd:YAG laser, InGaAs detektor). Pro měření disperzních Ramanových spekter byl 

použit spektrofotometr firmy Renishaw (785 nm diodový laser, CCD detektor). Za 

vznikem databáze stojí skupina analytiků Basquitské univerzity: K.Castro, M.Pérez-

Alonso a J.M.Madariaga. Databáze je volně přístupná   po vyplnění: 

login: spectra 

heslo: database 

na adrese: www.ehu.es/udps/database/database.html. 

Další databází důležitou pro vědce zkoumající umělecká díla je knihovna 

přírodních a syntetických barviv University College v Londýně. Obsahuje spektra 64 

barviv běžně používaných před rokem 1850. Spektra byla měřena Ramanovou 

mikroskopií skupinou Iana M. Bella, Robina J. H. Clarka a Petera J. Gibbse. 56 barviv 

poskytlo vysoce kvalitní spektra a jsou rozdělena podle barvy do sedmi tabulek (černá, 
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modrá, zelená, oranžová, červená, bílá a žlutá barviva). Barviva, která neposkytla 

dostatečně kvalitní spektra jsou uvedena zvlášť. V databázi najdeme jak název, tak 

složení barviva, podmínky měření (výkon laseru, excitační vlnovou délku) a data o 

původu vzorku. Spektra jsou volně přístupná a ke stažení ve formátu SPC na stránkách:  

www.chem.ucl.ac.uk/resources/raman/index.html. 

Jedna z knihoven poskytující Ramanova spektra minerálů je databáze, kterou 

zpřístupnila vědecké veřejnosti Francouzská společnost pro mineralogii a krystalografii. 

Spektra společně shromažďovali Claire Beny, Jean-Michel Beny z univerzity v Orleans 

a Bernard Lasnier z univerzity v Nantes. V databázi nalezneme podmínky pro získání 

spekter jednotlivých minerálů, rozmístění spektrálních čar a některé vlastnosti 

studovaných materiálů. Databázi lze rozšířit zasláním vlastních Ramanových spekter a 

je dostupná na adrese http://wwwobs.univ-bpclermont.fr/sfmc/main/raman.htm. 

Další volně přístupnou databází je knihovna spekter Univerzity v Parmě 

poskytující 200 spekter minerálů. Ta byla měřena mikrospektrometrem Jobin- Yvon 

Horiba LabRam Raman s He-Ne laserem o vlnové délce 632,8 nm a diodovým laserem 

o vlnové délce 784,8 nm. V databázi lze vyhledávat podle názvu minerálu na stránkách 

www.fis.unipr.it/phevix/ramandb.html.  

Početnou databázi Ramanových spekter a nejen jich nabízí kalifornský institut 

Caltech (California Institut of Technology). Data shromážděná tímto institutem na 

stránkách http://minerals.caltech.edu/files/raman/Caltech_data/ jsou nyní spojena ve 

velkou databázi, která kombinuje American Mineralogist Crystal Structure Database, 

početná Ramanova spektra naměřená Arizonskou státní univerzitou a infračervená 

spektra. Obsahuje i chemické analýzy a další potřebné údaje pro identifikaci minerálů. 

Celý projekt se nazývá RRUFF.   

Projekt RRUFF http://rruff.info/ vytváří a shromažďuje soubory spektrálních dat 

minerálů a vyvíjí technologie, pomocí kterých by se o tyto informace podělil se světem. 

Na tvorbě databáze se společně podílejí týmy z Arizonské státní univerzity (Dr. Downs 

a Dr. Denton) se skupinou  z kalifornského institutu Caltech (Dr. Rossman). K rozšíření 

databáze lze přispět vzorky unikátních minerálů z různých lokalit nebo minerály, které 

ještě nebyly prezentovány. Sesbíraná data poskytují standard pro mineralogy, geology a 

veřejnost při zkoumání minerálů jak na Zemi, tak i při planetárním průzkumu. 

K zajištění správného určení vzorků používaných v databázi se využívá i jiných metod 

měření, např. rentgenová difrakce. Knihovna obsahuje tisíce spekter minerálů a snaží se 

o vytvoření komplexní databáze pro jejich identifikaci. Vzorky jsou měřeny 
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spektrometry Kaiser Optical Systems HoloProbe 785, Renishaw microRaman system 

(514,5 nm,   780 nm), Thermo Almega XR (532 nm, 780 nm).   

Jinou volně přístupnou databází minerálů a anorganických látek je databáze 

RASMIN (RAman Spectra database of Minerals and INorganic materials). Skládá se z 

576 spekter minerálů rozdělených na prvky, oxidy, hydroxidy, nitridy, sulfidy, sírany, 

fosforečnany aj. a z 1022 spekter anorganických látek řazených podle abecedy. Spektra 

byla měřena Ramanovým mikroskopem Renishaw inVia Raman (514,5 nm Ar laser, 10 

mW) a FT-Raman. spektrometrem JASCO FTR-800 (1064 nm Nd:YAG, 1W). Spektra 

jsou poskytována na stránkách http://riodb.ibase.aist.go.jp/rasmin/E_index.html ve 

formátu PDF a součástí databáze minerálů jsou i jejich fotografie. 

Knihovna minerálů, kapalin, drahých kamenů, pigmentů a skla byla 

shromážděna univerzitou v Sieně. Ramanova spektra byla měřena mikrospektrometrem 

Confocal Labram Multichannel od firmy Jobin- Yvon. Byl použit Ar+ laser s excitační 

čárou 514,5 nm. U jednotlivých spekter jsou zaznamenány pracovní podmínky stejně 

jako hlavní vibrace a lokalita odběru vzorku. V databázi na stránkách 

www.dst.unisi.it/geofluids-lab/default.html vyhledáváme podle klasifikace, názvu nebo 

hodnoty základní vibrace. 

Další univerzitní databází zaměřenou na Ramanova spektra sacharidů, je 

pokusná databáze SPECARB. Databázi vytvořil Prof. Engelsen z Univerzity v Kodani a 

poskytuje spektra od monosacharidů a jejich derivátů, až po komplexní polysacharidy. 

Spektra byla měřena spektrometrem Perkin Elmer System 2000 (1064 nm Nd:YAG 

laser o výkonu 400 mW) v rozlišení 4 cm-1, v rozsahu 3600-0 cm-1. Databázi lze rozšířit 

vlastními naměřenými spektry sacharidů v odpovídající kvalitě zasláním na adresu  

www.models.kvl.dk/users/engelsen/specarb/specarb.html 

Jednu z komerčních databází nabízí firma S. T. Japan. 10100 Ramanových 

spekter shromáždil Národní institut průmyslového výzkumu a technologie v Japonsku 

ve spolupráci s firmami Aldrich a Smiths Detection Ltd.. Databáze jsou dostupné jako 

kompletní sbírky nebo speciální podskupiny podle požadavku použití. Na stránkách 

www.stjapan.de si lze zdarma stáhnout zkušební kopie databází. Spektra byla měřena 

v rozsahu 4000-200 cm-1, spektrometrem s laserem o vlnové délce 532 nebo 488 nm. U 

každého vzorku je uveden jeho název, forma, identifikační číslo CAS a další informace. 

Databáze obsahuje: polymery, plasty, přísady do jídel a látky přicházející s ním do 

kontaktu při balení, rozpouštědla, biochemikálie (vitamíny, škroby, tuky, bílkoviny, 

cukry, pryskyřice), aldehydy, ketony, alkoholy, fenoly, karboxylové kyseliny, estery, 
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laktony, anhydrity, přísady používané v kosmetickém průmyslu, pesticidy, polovodiče, 

forenzní data, anorganické látky, barviva, nebezpečné a toxické chemikálie, 

farmaceutika, drogy a minerály. 

Mnoho firem zabývajících se výrobou spektrometrů nebo počítačových 

programů na zpracování naměřených dat, připojují ke svým nabídkám i možnost 

zakoupení databází. Jednou z databází, kterou si lze zakoupit od firmy FDM (Fiveash 

Data Management, Inc.), je referenční databáze Ramanových spekter na stránkách 

www.fdmspectra.com. Je měřena disperzní Ramanovou spektroskopií a obsahuje 598 

spekter organických sloučenin a 253 spekter farmaceutických látek pocházejících z 

amerického lékopisu USP (United States Pharmacopia). 

Dalším oborem, ve kterém se využívá Ramanova spektroskopie jsou forenzní 

vědy. Databáze na stránkách www.inphotonics.com poskytuje Ramanova spektra 243 

unikátních materiálů, jako jsou výbušniny, narkotika a forenzní chemikálie. K měření 

byl použit spektrometr InPhtonics΄ RS 2000, používající excitační zdroj o vlnové délce 

785 nm a Ramanovu sondu pro vzorkování. Data byla zaznamenána v rozmezí 220-

3200 cm-1  s rozlišením 4 cm-1. Databázi je nutné si zakoupit. 

Zajímavou možností pro menší laboratoře nebo chemiky zabývajícími se 

spektroskopií jen ojediněle, je služba firmy Thermo Scientific. Jedná se o kreditní 

systém pro využití komerčních databází. To znamená, že po registraci na stránkách 

http://ftirsearch.com a po zaplacení určitého kreditu, lze získat přístup do databáze 

vlastněné firmou Thermo Scientific. Z účtu se odečítá pouze tolik kreditu, kolikrát se 

s databází pracovalo. Není tedy nutné zakoupit celou knihovnu. V databázi se spektra 

vyhledávají podle názvu, chemického vzorce, čísla CAS nebo předložením datového 

souboru naměřeného spektra. Firma poskytuje přístup k vysoce kvalitním FTIR a 

Ramanovým spektrálním knihovnám. Obsahují asi 16000 Ramanových spekter, které 

zahrnují databázi firmy Sigma-Aldrich, 300 Ramanových spekter běžně požívaných 

farmaceutických pomocných látek, 99 spekter průmyslových  polymerů, databázi 175 

spekter forenzních látek (jedovatá činidla, běžné kontaminanty) a 1000 Ramanových 

spekter organických sloučenin. Všechna spektra byla měřena FT-Ramanovou 

spektroskopií.    
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2.3.2 DATABÁZE  V  KNIŽNÍ  PODOBĚ 

Jak již bylo řečeno dříve, předtím než se data začala shromažďovat 

v elektronické podobě, naměřená spektra se identifikovala vizuálním porovnáním píků 

s databázemi v knižní podobě. Literatura často obsahuje např. zastaralé názvy nebo 

chemické složení historických pigmentů. Tak může být použita k osvětlení případných 

nejasností, a proto je i v době internetu vhodným prostředkem ke správnému určení 

naměřeného spektra. 

Kniha obsahující rozsáhlou sbírku IČ a Ramanových spekter z řad přírodních a 

syntetických průmyslově významných polymerů je Handbook of Fourier Transform 

Raman and Infrared Spektra of Polymers (A. H. Kuptov, G. N. Zhizhin ; Elsevier 

1998). Polymery v tomto vydání zahrnují homopolymery z 20 hlavních tříd od 

alifatických uhlovodíků po komplexní biopolymery, např. emulgátory, pigmenty nebo 

ztužovače. Naměřená FT-IR a FT-Ramanova spektra jednoho vzorku jsou prezentována 

společně na jedné straně. Dále jsou zde poskytnuty informace o klasifikaci polymeru, 

experimentálních podmínkách a dalších údajích (synonyma, obecné vzorce nebo čísla 

CAS).  

Další kniha, Raman/Infrared Atlas of Organic Compounds (B. Schrader; 

VCH 1989), shromažďuje 1044 organických sloučenin seřazených podle schématu 

speciálně vymyšleného pro tento atlas. Každá sloučenina je označena názvem, třídou, 

molekulovým vzorcem a číslem CAS.  

Posledním příkladem databáze v knižní podobě je Raman Spectra of  

Hydrocarbons (K. E. Sterin, V.T. Aleksanyan, G. N. Zhizhin; Pergamon Press 1980). 

 

2.3.3 MOŽNOSTI  VYHLEDÁVÁNÍ  SPEKTER  V  DATABÁZÍCH 

 K vyhledávání a porovnávání spekter v databázích nejen Ramanových spekter 

lze využít řady matematických algoritmů. Každý algoritmus má při identifikaci určitého 

spektra své výhody i nevýhody. Běžně používané algoritmy jsou založeny na: 

korelačním koeficientu spekter (correlation coefficient), absolutním rozdílu spekter 

(absolute difference), druhé mocnině rozdílu spekter (squared difference), absolutním 

rozdílu derivací spekter (absolute derivative) a druhé mocnině rozdílu derivací spekter 

(squared derivative) [26]. Ve zbývající části této kapitoly následuje podrobnější popis 

těchto algoritmů. 
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Algoritmus založený na korelačním koeficientu spekter (correlation coefficient) 

 Tento algoritmus je založen na lineární regresi. Výsledky identifikace spekter 

založené na tomto algoritmu nejsou ovlivňovány jevy týkajícími se základní linie, a 

proto není nutná předběžná úprava (např. korekce základní linie). Korelace obvykle 

poskytuje nejlepší výsledky a je doporučována pro většinu aplikací.  

 

MCCO = [∑xiyi −((∑xi · ∑yi)/N)] / [(∑xi
2 − ((∑xi · ∑xi)/N) · (∑yi

2 − ((∑yi · ∑yi)/N)]1/2 

 

MCCO  vypočítaná hodnota srovnání 

xiyi  souřadnice jednotlivých bodů vyhledávaného a standardního spektra 

 

Algoritmus založený na absolutním rozdílu spekter (absolute difference) 

 Tento algoritmus klade hlavní důraz na výšku píků. To může způsobit určité 

problémy při vyhledávání spekter se zvýšenou nebo stoupající základní linií. 

 

Madf = ∑Isi − riI  

 

Madf  vypočítaná hodnota srovnání    

si      hodnota intenzity vyhledávaného bodu spektra (normalizováno) 

ri         hodnota intenzity bodu spektra v knihovně (normalizováno) 

 

Algoritmus založený na druhé mocnině rozdílu spekter (squared difference) 

 Tento algoritmus klade větší důraz na výšku píku než předchozí. Díky tomu 

minimalizuje vliv zašumění základní linie. Zvýšená či stoupající základní linie může 

opět negativně ovlivnit získaný výsledek.   

 

Msdf = ∑(si − ri)
2  

 

Msdf  vypočítaná hodnota srovnání    

si      hodnota intenzity vyhledávaného bodu spektra (normalizováno) 

ri         hodnota intenzity bodu spektra v knihovně (normalizováno) 
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Algoritmus založený na absolutním rozdílu derivací spekter (absolute derivative)

 Algoritmus dává přednost poloze píků před jejich výškou, což vede 

k minimalizaci vlivu ubíhající základní linie na výsledky vyhledávání. Pokud se hledané 

spektrum v knihovně nevyskytuje, další vybraná spektra nemusí být hledanému příliš 

podobná.  

 

 Madr = ∑I∆si − ∆riI  

 

Madr  vypočítaná hodnota srovnání    

si      hodnota intenzity vyhledávaného bodu spektra (normalizováno) 

ri         hodnota intenzity bodu spektra v knihovně (normalizováno) 

∆si = si−si-1 

∆ri = ri−ri-1 

 

Algoritmus založený na druhé mocnině rozdílu derivací spekter (squared 

derivative) 

 Zdůrazňuje výšku píků a zároveň i jejich polohu. Algoritmus minimalizuje vliv 

zvýšené nebo stoupající základní linie v hledaném spektru. Je tak vhodný pro 

identifikaci spekter nižší kvality.  

 

Msdr = ∑(∆si − ∆ri)
2  

 

Msdr  vypočítaná hodnota srovnání    

si      hodnota intenzity vyhledávaného bodu spektra (normalizováno) 

ri         hodnota intenzity bodu spektra v knihovně (normalizováno) 

∆si = si−si-1 

∆ri = ri−ri-1 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ  ČÁST 

3.1 TVORBA  SPEKTRÁLNÍ  DATABÁZE 

Databáze byla shromažďována dvěma způsoby. Ramanova spektra byla měřena 

pomocí FT Ramanova modulu Nexus Nicolet připojeného k FTIR spektrometru Nicolet 

6700 (rozlišení 4 cm-1, 100 – 3700 cm-1, Nd:YVO4 excitační laser λ = 1064 nm o 

výkonu 0,4 – 0,8 W, Happ-Genzelova apodizace). Další možností bylo rozšiřování 

databáze o spektra dostupná na webových stránkách firmy Sigma-Aldrich [27]. Spektra 

byla stažena ve formátu PDF a digitalizována pomocí programu Un-Scan-It ver.6.0 pro 

Windows (2008) od výrobce Silk Scientific Corp. Všechna spektra byla uložena ve 

formátu SPA pomocí programu Omnic 7.4 firmy Thermo Fisher Scientific Inc. (2007). 

Z takto získaných spekter byla vytvořena databáze shromažďující 160 čistých 

anorganických a organických látek. V popisu jednotlivých spekter v databázi nalezneme 

název jednotlivých látek, přístroj kterým bylo spektrum měřeno a způsob jakým bylo 

získáno. Tedy jestli bylo naměřeno nebo pochází od firmy Sigma-Aldrich. V tabulce 1 

jsou spektra databáze seřazena podle abecedy. V dalších tabulkách 2-10 jsou látky 

rozděleny do jednotlivých skupin: aminokyseliny (tab. 2), sacharidy (tab. 3), 

karboxylové kyseliny (tab. 4), rozpouštědla (tab. 5), látky používané v různých 

odvětvích průmyslu (tab. 6), dusičnany (tab. 7), oxidy (tab. 8), uhličitany (tab. 9) a 

sírany (tab. 10). Získaná data pak byla využita k testování databáze na reálných 

vzorcích. Jednalo se o identifikaci hlavních komponent v naměřeném spektru několika 

běžně dostupných léčiv.  
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Tabulka 1: Abecední seznam látek v databázi       

Název v databázi Název-česky Sumární vzorec Číslo v databázi 

Acetone (p.a. Lach-Ner) aceton C3H6O                      104     

Acetonitrile (p.a. Penta) acetonitril C2H3N                      105     

N-Acetyl-p-aminophenol (Paracetamol) N-acetyl-p-aminofenol C8H9NO2                        24     

Acetylsalicylic acid (Aspirin) kyselina acetylsalicylová C9H8O4                      151     

Adipic acid kyselina adipová C6H10O4                        17     

D-Alanine D-alanin C3H7NO2                        73     

DL-Alanine DL-alanin C3H7NO2                        33     

L-Alanine (Aldrich) L-alanin C3H7NO2                        18     

β-Alanine β-alanin C3H7NO2                        74     

1-(2-Aminoethyl)piperazine 2-piperazin-1-yl ethylamin C6H15N3                        70     

α-Aminoisobutyric acid  2-methylalanin C4H9NO2                        32     

3-Amino-1,2,4-triazole (purum, Fluka) 3-amino-1,2,4-triazol C2H4N4                        13     

4-Amino-1,2,4-triazole 4-amino-1,2,4-triazol C2H4N4                        12     

Ammonium iron (III) sulfate . 12H2O (p.a. Lachema) síran amono-železitý.12H2O NH4Fe(SO4)2.12H2O                      136     

Aniline anilin C6H7N                        89     
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Tabulka 1: Abecední seznam látek v databázi 

Název v databázi Název-česky Sumární vzorec Číslo v databázi 

Antimony (III) oxide (p.a. Lachema)  oxid antimonitý Sb2O3                      144     

L-Arginine L-arginin C6H14N4O2                        46     

L-Asparagine L-asparagin C4H8N2O3                        47     

DL-Aspartic acid  kyselina DL-asparagová C4H7NO4                        34     

L-Aspartic acid kyselina L-asparagová C4H7NO4                        78     

Benzaldehyde (purum Veb Laborchemie) benzaldehyd C7H6O                      106     

Benzofuran benzofuran C8H6O                        90     

Benzoic acid kyselina benzoová C7H602                        61     

Benzonitrile (99% Fluka) benzonitril C7H5N                      107     

Bismuth nitrate oxide (p.a. Fluka) dusičnan-oxid bismutitý BiNO3(O)                      119     

Bismuth (III) oxide (purum Lachema) oxid bismutitý Bi2O3                      145     

Bismuth subcarbonate uhličitan bismutitý zásaditý (BiO)2CO3                      143     

Cadmium carbonate (purum Chemapol) uhličitan kademnatý CdCO3                      139     

Cadmium nitrate tetrahydrate (p.a. Lachema) dusičnan kademnatý.4H2O Cd(NO3)2.4H2O                      122     

Cadmium sulfate hydrate (p.a. Lachema) síran kademnatý.8/3H2O 3CdSO4.8H2O                      132     
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Tabulka 1: Abecední seznam látek v databázi    

Název v databázi Název-česky Sumární vzorec Číslo v databázi 

Caffeine kofein C8H10N4O2                      156     

Calcium carbonate (calcite)  uhličitan vápenatý CaCO3                      160     

Calcium nitrate tetrahydrate (p.a. Lachema) dusičnan vápenatý.4H2O Ca(NO3)2.4H2O                      125     

Carbamoylurea (Biuret) karbamoylmočovina (biuret) C2H5N3O2                        27     

Carbon tetrachloride (Lachema) chlorid uhličitý CCl4                      117     

Carnauba wax karnaubský vosk -                      155     

Cellulose celulóza -                        93     

Cerium (IV) sulfate tetrahydrate (Veb Laborchemie) síran ceričitý.4H2O Ce(SO4)2.4H2O                      127     

Citric acid kyselina citronová C6H8O7                        67     

Crotononitrile 1-kyanopropen C4H5N                        94     

Cyclohexane (purum Lachema) cyklohexan C6H12                      108     

DL-Cysteine DL-cystein C3H7NO2S                        29     

L-Cysteine (Sigma) L-cystein C3H7NO2S                        31     

1,3-Diaminopropane propylen 1,3-diamin C3H10N2                          2     

Dichloromethane (99% Merk) dichlormethan CCl2H2                      109     



 
 

 24 

Tabulka 1: Abecední seznam látek v databázi 

Název v databázi Název-česky Sumární vzorec Číslo v databázi 

N,N-Dimethylbiguanide hydrochloride (98% Aldrich) hydrochlorid N,N-dimethylbiguanidu C4ClH12N5                        11     

1,4-Dimethylpiperazine (98% Aldrich) 1,4-dimethylpiperazin C6H14N2                          4     

Dimethyl sulfoxide (purum Lachema) dimethylsulfoxid C2H6OS                      110     

Ethanol  ethanol  C2H6O                        64     

Ethanolamine ethanolamin C2H7NO                        96     

Formamide formamid CH3NO                        97     

D-(-)-Fructose D-(-)-fruktóza C6H12O6                        95     

Gelatin želatina -                        51     

Germanium (IV) oxide (p.p. Lachema) oxid germaničitý GeO2                      147     

α-D-Glucose α-D-glukóza C6H12O6                        72     

L-Glutamic acid  kyselina L-glutamová C5H9NO4                        48     

L-Glutamine L-glutamin C5H10N2O3                        49     

Glutaric acid (purum, Fluka) kyselina glutarová C5H8O4                          8     

Glycerol glycerol C3H8O3                        65     

Glycine (p.a. Lachema) glycin C2H5NO2                        30     
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Tabulka 1: Abecední seznam látek v databázi 

Název v databázi Název-česky Sumární vzorec Číslo v databázi 

Glycine hydrochloride hydrochlorid glycinu C2ClH6NO2                          1     

Guanidine carbonate uhličitan guanidinu C3H12N6O3                        22     

N-Guanylurea sulfate hydrate síran N-guanylmočoviny.H2O C4H16N8O7S                        23     

DL-Histidine DL-histidin C6H9N3O2                        36     

L-Histidine L-histidin C6H9N3O2                        79     

Hydroxypropyl cellulose hydroxypropyl celulóza -                      153     

(Hydroxypropyl) methyl cellulose hydroxypropyl-methyl celulóza -                      154     

Chromium (III) nitrate nonahydrate (p.a. Lachema) dusičnan chromitý.9H2O Cr(NO3)3.9H2O                      121     
Chromium (III) potassium sulfate .12H2O(p.a. Lach-
Ner) síran draselno-chromitý.12H2O KCr(SO4).12H2O                      128     

Chromium (III) sulfate hydrate (Carlo Erba) síran chromitý.H2O Cr2(SO4)3.nH2O                      131     

Indene inden C9H8                        98     

Indoline indolin C8H9N                        99     

Iron trinitrate nonahydrate (p.a. Lachema) dusičnan železitý.9H2O Fe(NO3)3.9H2O                      126     

Isobutyl methyl ketone (purum Lachema) isobutyl-methylketon C6H12O                      112     

L-Isoleucine L-isoleucin C6H13NO2                        50     
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Tabulka 1: Abecední seznam látek v databázi 

Název v databázi Název-česky Sumární vzorec Číslo v databázi 

Kaolin kaolin Al2H4O9Si2                        66     

α-Lactose monohydrate α-laktóza monohydrát C12H24012                        60     

β-Lactose  β-laktóza C12H22O11                        91     

DL-Leucine DL-leucin C6H13NO2                        37     

L-Leucine  L-leucin C6H13NO2                        80     

Lithium carbonate (p.a. Lachema) uhličitan lithný Li2CO3                      140     

Lithium nitrate (p.a. Lachema) dusičnan lithný LiNO3                      123     

Lithium sulfate monohydrate (p.a. Lachema) síran lithný.H2O Li2SO4.H2O                      133     

DL-Lysine DL-lysin C6H14N2O2                        38     

L-Lysine L-lysin C6H14N2O2                        81     

Magnesium carbonate (pro chrom. Lachema) uhličitan hořečnatý MgCO3                      138     

Magnesium nitrate hexahydrate (p.a. Lachema) dusičnan hořečnatý.6H2O Mg(NO3)2.6H2O                      120     

Magnesium sulfate heptahydrate (p.a. Lachema) síran hořečnatý.7H2O MgSO4.7H2O                      130     

L-Malic acid (purum, Fluka) kyselina jablečná C4H6O5                          9     

Malonic acid (purum, Reachim) kyselina malonová C3H4O4                        10     
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Tabulka 1: Abecední seznam látek v databázi 

Název v databázi Název-česky Sumární vzorec Číslo v databázi 

Maltitol maltitol C12H24O11                        68     

D-Mannitol D-manitol C6H14O6                        62     

(-)-Menthol (-)-menthol C10H20O                        69     

Methanol (p.a. Lachema) methanol CH4O                          5     

DL-Methionine DL-methionin C5H11NO2S                        39     

L-Methionine  L-methionin C5H11NO2S                        82     

α-Methyl-4(isobutyl)phenylacetic acid (Ibuprophen) ibuprofen  C13H18O2                      159     

Microcrystalline cellulose  mikrokrystalická celulóza -                        59     

Molybdenum (VI) oxide (99,5% Merck) oxid molybdenový MoO3                      148     

Oxalic acid kyselina šťavelová C2H2O4                        15     

Petroleum ether bp 40-60°C (p.a. Loba) petrolether -                      118     

D-Phenylalanine D-fenylalanin C9H11NO2                        75     

DL-Phenylalanine DL-fenylalanin C9H11NO2                        35     

N-Phenylbiguanide (98% Aldrich) N-fenylbiguanid C8H11N5                          7     

Phenylphosphonic acid kyselina fenylfosfonová C6H7O3P                        25     
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Tabulka 1: Abecední seznam látek v databázi 

Název v databázi Název-česky Sumární vzorec Číslo v databázi 

3-Picoline 3-picolin C6H7N                        71     

Piperazine (99% Aldrich) piperazin C4H10N2                          3     

Piperazine dihydrochloride monohydrate dihydrochlorid piperazinu.H2O C4Cl2H14N2O                        21     

Piperazine hexahydrate piperazin hexahydrát C4H22N2O6                        19     

Polyethylene glycol solution (50%w/v) polyethylenglykol -                        58     

Polysorbat 60 polysorbát 60 -                        57     

Potassium carbonate (p.a. Lachema) uhličitan draselný K2CO3                      137     

Potassium oxalate monohydrate (Lachema) šťavelan draselný.H2O C2H2K2O5                        14     

Potassium sulfate (p.a. Lachema) síran draselný K2SO4                      129     

D-Proline D-prolin C5H9NO2                        76     

DL-Proline DL-prolin C5H9NO2                        40     

L-Proline L-prolin C5H9NO2                        83     

1,3-Propylenediamine dihydrochloride dihydrochlorid propylen-1,3-diamin C3Cl2H12N2                        20     

Propylene Glycol  propylenglykol C3H8O2                        56     

Pseudoephedrine  pseudoefedrin C10H15NO                      157     
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Tabulka 1: Abecední seznam látek v databázi 

Název v databázi Název-česky Sumární vzorec Číslo v databázi 

Salicylaldehyde (purum  Apolda) salicylaldehyd C7H6O2                      114     

DL-Serine DL-serin C3H7NO3                        41     

L-Serine  L-serin C3H7NO3                        84     

Sodium benzoate benzoát sodný C7H5NaO2                        55     

Sodium carbonate (p.a. Lachema) uhličitan sodný Na2CO3                      141     

Sodium carboxymethyl cellulose sodná sůl karboxymethyl celulózy -                      158     

Sodium hydrogen carbonate hydrogenuhličitan sodný NaHCO3                      152     

Sodium nitrate (p.a. Lachema) dusičnan sodný NaNO3                      124     

Sodium sulfate (p.a. Lachema) síran sodný Na2SO4                      134     

Sorbic acid kyselina sorbová C6H8O2                        54     

D-Sorbitol D-sorbitol C6H14O6                        63     

Stannic oxide (pure Reachim) oxid cíničitý SnO2                      146     

Starch from potato bramborový škrob -                        92     

Stearic acid kyselina stearová C18H36O2                        53     

Strontium carbonate (p.a. Lachema) uhličitan strontnatý SrCO3                      142     
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Tabulka 1: Abecední seznam látek v databázi 

Název v databázi Název-česky Sumární vzorec Číslo v databázi 

Succinic acid kyselina jantarová C4H6O4                        16     

Sucrose sacharóza C12H22O11                      100     

L-Tartaric acid (purum, Fluka) kyselina L-vinná C4H6O6                          6     

Tellurium dioxide (99% BDH Chemicals) oxid telluričitý TeO2                      149     

Tetrahydrofuran (p.a. Lachema) tetrahydrofuran C4H8O                      115     

DL-Threonine  DL-threonin C4H9NO3                        42     

L-Threonine L-threonin C4H9NO3                        85     

Titanium dioxide (anatas) (Aldrich) oxid titaničitý (anatas) TiO2                        26     

Toluene (p.a. Lachema) toluen C7H8                      116     

Triacetin 1,2,3-triacetylglycerol C9H14O6                        52     

2,4,6-Triaminopyrimidine 2,4,6-triaminopyrimidin C4H7N5                        28     

1,1,1-Trichloroethane (99% Merck) 1,1,1-trichlorethan Cl3C2H3                      103     

Trichloromethane (p.a. Penta) chloroform CCl3H                      111     

DL-Tryptophan DL-tryptofan C11H12N2O2                        43     

L-Tryptophan L-tryptofan C11H12N2O2                        86     
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Tabulka 1: Abecední seznam látek v databázi 

Název v databázi Název-česky Sumární vzorec Číslo v databázi 

DL-Tyrosine DL-tyrosin C9H11NO3                        44     

L-Tyrosine  L-tyrosin C9H11NO3                        87     

Urea močovina CH4N2O                      101     

Valeric acid kyselina valerová C5H10O2                      102     

D-Valine D-valin C5H11NO2                        77     

DL-Valine DL-valin C5H11NO2                        45     

L-Valine  L-valin C5H11NO2                        88     

Xylene (p.a. Penta) xylen C8H10                      113     

Zinc oxide (p.a. Lachema) oxid zinečnatý ZnO                      150     

Zinc sulfate heptahydrate (p.a. Lachema) síran zinečnatý.7H2O ZnSO4.7H2O                      135     
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Tabulka 2: Aminokyseliny 

Název v databázi Název-česky Sumární vzorec Číslo v databázi 

D-Alanine D-alanin C3H7NO2                        73     

DL-Alanine DL-alanin C3H7NO2                        33     

L-Alanine (Aldrich) L-alanin C3H7NO2                        18     

β-Alanine β-alanin C3H7NO2                        74     

α-Aminoisobutyric acid  2-methylalanin C4H9NO2                        32     

L-Arginine L-arginin C6H14N4O2                        46     

L-Asparagine L-asparagin C4H8N2O3                        47     

DL-Aspartic acid  kyselina DL-asparagová C4H7NO4                        34     

L-Aspartic acid kyselina L-asparagová C4H7NO4                        78     

DL-Cysteine DL-cystein C3H7NO2S                        29     

L-Cysteine (Sigma) L-cystein C3H7NO2S                        31     

L-Glutamic acid  kyselina L-glutamová C5H9NO4                        48     

L-Glutamine L-glutamin C5H10N2O3                        49     

Glycine (p.a. Lachema) glycin C2H5NO2                        30     

Glycine hydrochloride hydrochlorid glycinu C2ClH6NO2                          1     
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Tabulka 2: Aminokyseliny 

Název v databázi Název-česky Sumární vzorec Číslo v databázi 

DL-Histidine DL-histidin C6H9N3O2                        36     

L-Histidine L-histidin C6H9N3O2                        79     

L-Isoleucine L-isoleucin C6H13NO2                        50     

DL-Leucine DL-leucin C6H13NO2                        37     

L-Leucine  L-leucin C6H13NO2                        80     

DL-Lysine DL-lysin C6H14N2O2                        38     

L-Lysine L-lysin C6H14N2O2                        81     

DL-Methionine DL-methionin C5H11NO2S                        39     

L-Methionine  L-methionin C5H11NO2S                        82     

D-Phenylalanine D-fenylalanin C9H11NO2                        75     

DL-Phenylalanine DL-fenylalanin C9H11NO2                        35     

D-Proline D-prolin C5H9NO2                        76     

DL-Proline DL-prolin C5H9NO2                        40     

L-Proline L-prolin C5H9NO2                        83     

DL-Serine DL-serin C3H7NO3                        41     
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Tabulka 2: Aminokyseliny 

Název v databázi Název-česky Sumární vzorec Číslo v databázi 

L-Serine  L-serin C3H7NO3                        84     

DL-Threonine  DL-threonin C4H9NO3                        42     

L-Threonine L-threonin C4H9NO3                        85     

DL-Tryptophan DL-tryptofan C11H12N2O2                        43     

L-Tryptophan L-tryptofan C11H12N2O2                        86     

DL-Tyrosine DL-tyrosin C9H11NO3                        44     

L-Tyrosine  L-tyrosin C9H11NO3                        87     

D-Valine D-valin C5H11NO2                        77     

DL-Valine DL-valin C5H11NO2                        45     

L-Valine  L-valin C5H11NO2                        88     
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Tabulka 3: Sacharidy 

Název v databázi Název-česky Sumární vzorec Číslo v databázi 

Cellulose celulóza -                        93     

D-(-)-Fructose D-(-)-fruktóza C6H12O6                        95     

α-D-Glucose α-D-glukóza C6H12O6                        72     

β-Lactose  β-laktóza C12H22O11                        91     

α-Lactose monohydrate α-laktóza monohydrát C12H24012                        60     

Maltitol maltitol C12H24O11                        68     

D-Mannitol D-manitol C6H14O6                        62     

D-Sorbitol D-sorbitol C6H14O6                        63     

Sucrose sacharóza C12H22O11                      100     
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Tabulka 4: Karboxylové kyseliny 

Název v databázi Název-česky Sumární vzorec Číslo v databázi 

Adipic acid kyselina adipová C6H10O4                        17     

Benzoic acid kyselina benzoová C7H602                        61     

Citric acid kyselina citronová C6H8O7                        67     

Glutaric acid (purum, Fluka) kyselina glutarová C5H8O4                          8     

L-Malic acid (purum, Fluka) kyselina jablečná C4H6O5                          9     

Malonic acid (purum, Reachim) kyselina malonová C3H4O4                        10     

Oxalic acid kyselina šťavelová C2H2O4                        15     

Sorbic acid kyselina sorbová C6H8O2                        54     

Stearic acid kyselina stearová C18H36O2                        53     

Succinic acid kyselina jantarová C4H6O4                        16     

L-Tartaric acid (purum, Fluka) kyselina L-vinná C4H6O6                          6     

Valeric acid kyselina valerová C5H10O2                      102     
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Tabulka 5: Rozpouštědla 

Název v databázi Název-česky Sumární vzorec Číslo v databázi 

Acetone (p.a. Lach-Ner) aceton C3H6O                      104     

Acetonitrile (p.a. Penta) acetonitril C2H3N                      105     

Benzaldehyde (purum Veb Laborchemie) benzaldehyd C7H6O                      106     

Benzonitrile (99% Fluka) benzonitril C7H5N                      107     

Carbon tetrachloride (Lachema) chlorid uhličitý CCl4                      117     

Cyclohexane (purum Lachema) cyklohexan C6H12                      108     

Dichloromethane (99% Merck) dichlormethan CCl2H2                      109     

Dimethyl sulfoxide (purum Lachema) dimethylsulfoxid C2H6OS                      110     

Ethanol  ethanol  C2H6O                        64     

Glycerol glycerol C3H8O3                        65     

Isobutyl methyl ketone (purum Lachema) isobutyl-methylketon C6H12O                      112     

Methanol (p.a. Lachema) methanol CH4O                          5     

Petroleum ether bp 40-60°C (p.a. Loba) petrolether -                      118     

Propylene Glycol  propylenglykol C3H8O2                        56     

Salicylaldehyde (purum  Apolda) salicylaldehyd C7H6O2                      114     
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Tabulka 5: Rozpouštědla 

Název v databázi Název-česky Sumární vzorec Číslo v databázi 

Tetrahydrofuran (p.a. Lachema) tetrahydrofuran C4H8O                      115     

Toluene (p.a. Lachema) toluen C7H8                      116     

1,1,1-Trichloroethane (99% Merck) 1,1,1-trichlorethan Cl3C2H3                      103     

Trichloromethane (p.a. Penta) chloroform CCl3H                      111     

Xylene (p.a. Penta) xylen C8H10                      113     
 

Tabulka 6: Látky používané ve farmaceutickém, chemickém průmyslu a v potravinářství 

Název v databázi Název-česky Sumární vzorec Číslo v databázi 

N-Acetyl-p-aminophenol (Paracetamol) N-acetyl-p-aminofenol C8H9NO2                        24     

Acetylsalicylic acid (Aspirin) kyselina acetylsalicylová C9H8O4                      151     

1-(2-Aminoethyl)piperazine 2-piperazin-1-yl ethylamin C6H15N3                        70     

3-Amino-1,2,4-triazole (purum, Fluka) 3-amino-1,2,4-triazol C2H4N4                        13     

4-Amino-1,2,4-triazole 4-amino-1,2,4-triazol C2H4N4                        12     

Aniline anilin C6H7N                        89     

Benzofuran benzofuran C8H6O                        90     
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Tabulka 6: Látky používané ve farmaceutickém, chemickém průmyslu a v potravinářství 

Název v databázi Název-česky Sumární vzorec Číslo v databázi 

Caffeine kofein C8H10N4O2                      156     

Carbamoylurea (Biuret) karbamoylmočovina (biuret) C2H5N3O2                        27     

Carnauba wax karnaubský vosk -                      155     

Crotononitrile 1-kyanopropen C4H5N                        94     

1,3-Diaminopropane propylen 1,3-diamin C3H10N2                          2     

N,N-Dimethylbiguanide hydrochloride (98% Aldrich) hydrochlorid N,N-dimethylbiguanidu C4ClH12N5                        11     

1,4-Dimethylpiperazine (98% Aldrich) 1,4-dimethylpiperazin C6H14N2                          4     

Ethanolamine ethanolamin C2H7NO                        96     

Formamide formamid CH3NO                        97     

Gelatin želatina -                        51     

Guanidine carbonate uhličitan guanidinu C3H12N6O3                        22     

N-Guanylurea sulfate hydrate síran N-guanylmočoviny C4H16N8O7S                        23     

Hydroxypropyl cellulose hydroxypropyl celulóza -                      153     

(Hydroxypropyl) methyl cellulose hydroxypropyl-methyl celulóza -                      154     

Indene inden C9H8                        98     
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Tabulka 6: Látky používané ve farmaceutickém, chemickém průmyslu a v potravinářství 

Název v databázi Název-česky Sumární vzorec Číslo v databázi 

Indoline indolin C8H9N                        99     

Kaolin kaolin Al2H4O9Si2                        66     

(-)-Menthol (-)-menthol C10H20O                        69     

α-Methyl-4(isobutyl)phenylacetic acid (Ibuprophen) ibuprofen  C13H18O2                      159     

Microcrystalline cellulose mikrokrystalická celulóza -                        59 

N-Phenylbiguanide (98% Aldrich) N-fenylbiguanid C8H11N5                          7     

Phenylphosphonic acid kyselina fenylfosfonová C6H7O3P                        25     

3-Picoline 3-picolin C6H7N                        71     

Piperazine (99% Aldrich) piperazin C4H10N2                          3     

Piperazine dihydrochloride monohydrate dihydrochlorid piperazinu.H2O C4Cl2H14N2O                        21     

Piperazine hexahydrate piperazin hexahydrát C4H22N2O6                        19     

Polyethylene glycol solution (50%w/v) polyethylenglykol -                        58     

Polysorbat 60 polysorbát 60 -                        57     

Potassium oxalate monohydrate (Lachema) šťavelan draselný.H2O C2H2K2O5                        14     

1,3-Propylenediamine dihydrochloride dihydrochlorid propylen-1,3-diamin C3Cl2H12N2                        20     
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Tabulka 6: Látky používané ve farmaceutickém, chemickém průmyslu a v potravinářství 

Název v databázi Název-česky Sumární vzorec Číslo v databázi 

Pseudoephedrine  pseudoefedrin C10H15NO                      157     

Sodium benzoane benzoát sodný C7H5NaO2                        55     

Sodium carboxymethyl cellulose sodná sůl karboxymethyl celulózy -                      158     

Starch from potato bramborový škrob -                        92     

Triacetin 1,2,3-triacetylglycerol C9H14O6                        52     

2,4,6-Triaminopyrimidine 2,4,6-triaminopyrimidin C4H7N5                        28     

Urea močovina CH4N2O                      101     
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Tabulka 7: Dusičnany 

Název v databázi Název-česky Sumární vzorec Číslo v databázi 

Bismuth nitrate oxide (p.a. Fluka) dusičnan-oxid bismutitý BiNO3(O)                      119     

Cadmium nitrate tetrahydrate (p.a. Lachema) dusičnan kademnatý.4H2O Cd(NO3)2.4H2O                      122     

Calcium nitrate tetrahydrate (p.a. Lachema) dusičnan vápenatý.4H2O Ca(NO3)2.4H2O                      125     

Chromium (III) nitrate nonahydrate (p.a. Lachema) dusičnan chromitý.9H2O Cr(NO3)3.9H2O                      121     

Iron trinitrate nonahydrate (p.a. Lachema) dusičnan železitý.9H2O Fe(NO3)3.9H2O                      126     

Lithium nitrate (p.a. Lachema) dusičnan lithný LiNO3                      123     

Magnesium nitrate hexahydrate (p.a. Lachema) dusičnan hořečnatý.6H2O Mg(NO3)2.6H2O                      120     

Sodium nitrate (p.a. Lachema) dusičnan sodný NaNO3                      124     
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Tabulka 8: Oxidy    

Název v databázi Název-česky Sumární vzorec Číslo v databázi 

Antimony (III) oxide (p.a. Lachema)  oxid antimonitý Sb2O3                      144     

Bismuth (III) oxide (purum Lachema) oxid bismutitý Bi2O3                      145     

Germanium (IV) oxide (p.p. Lachema) oxid germaničitý GeO2                      147     

Molybdenum (VI) oxide (99,5% Merck) oxid molybdenový MoO3                      148     

Stannic oxide (pure Reachim) oxid cíničitý SnO2                      146     

Tellurium dioxide (99% BDH Chemicals) oxid telluričitý TeO2                      149     

Titanium dioxide (anatas) (Aldrich) oxid titaničitý (anatas) TiO2                        26     

Zinc oxide (p.a. Lachema) oxid zinečnatý ZnO                      150     
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Tabulka 9: Uhličitany 

Název v databázi Název-česky Sumární vzorec Číslo v databázi 

Bismuth subcarbonate uhličitan bismutitý zásaditý (BiO)2CO3                      143     

Cadmium carbonate (purum Chemapol) uhličitan kademnatý CdCO3                      139     

Calcium carbonate (calcite)  uhličitan vápenatý CaCO3                      160     

Lithium carbonate (p.a. Lachema) uhličitan lithný Li2CO3                      140     

Magnesium carbonate (pro chrom. Lachema) uhličitan hořečnatý MgCO3                      138     

Potassium carbonate (p.a. Lachema) uhličitan draselný K2CO3                      137     

Sodium carbonate (p.a. Lachema) uhličitan sodný Na2CO3                      141     

Sodium hydrogen carbonate hydrogenuhličitan sodný NaHCO3                      152     

Strontium carbonate (p.a. Lachema) uhličitan strontnatý SrCO3                      142     
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Tabulka 10: Sírany 

Název v databázi Název-česky Sumární vzorec Číslo v databázi 

Ammonium iron (III) sulfate dodecahydrate (p.a. 
Lachema) síran amono-železitý.12H2O NH4Fe(SO4)2.12H2O                      136     

Cadmium sulfate hydrate (p.a. Lachema) síran kademnatý.8/3H2O 3CdSO4.8H2O                      132     

Cerium (IV) sulfate tetrahydrate (Veb Laborchemie) síran ceričitý.4H2O Ce(SO4)2.4H2O                      127     

Chromium (III) potassium sulfate .12H2O (p.a. Lach-
Ner) síran draselno-chromitý.12H2O KCr(SO4).12H2O                      128     

Chromium (III) sulfate hydrate (Carlo Erba) síran chromitý.H2O Cr2(SO4)3.nH2O                      131     

Lithium sulfate monohydrate (p.a. Lachema) síran lithný.H2O Li2SO4.H2O                      133     

Magnesium sulfate heptahydrate (p.a. Lachema) síran hořečnatý.7H2O MgSO4.7H2O                      130     

Potassium sulfate (p.a. Lachema) síran draselný K2SO4                      129     

Sodium sulfate (p.a. Lachema) síran sodný Na2SO4                      134     

Zinc sulfate heptahydrate (p.a. Lachema) síran zinečnatý.7H2O ZnSO4.7H2O                      135     
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3.2 VYUŽITÍ  DATABÁZE  RAMANOVÝCH  SPEKTER 

Následující část je zaměřena na využití vytvořené databáze. K tomu bylo použito 

několik vzorků známých druhů léčiv. Jednalo se o Anopyrin společnosti Zentiva, 

Aspirin Complex od firmy Bayer a Paralen Plus společnosti Zentiva. U těchto tří léků 

bylo změřeno FT-Ramanovo spektrum, které bylo použito k následné spektrální 

analýze.  

Spektrální analýze předcházelo nastavení několika parametrů pro vyhledávání v 

databázi. Byl nastaven rozsah vyhledávání s možností porovnávání celého spektra nebo 

porovnávání jen určité části spektra. V našem případě bylo zvoleno porovnávání celého 

spektra. Na základě posouzení účinnosti jednotlivých algoritmů, které byly postupně 

aplikovány na spektrum Anopyrinu, viz. Tabulka 11, byl jako nejvhodnější algoritmus 

označen algoritmus založený na korelačním koeficientu spekter a pomocí něj pak byla 

všechna spektra léčiv porovnávána.  

 

Tabulka 11: Účinnost jednotlivých algoritmů při porovnávání spektra Anopirynu s databází 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

typ algoritmu 
shoda s databází               

[%] 
  látka 

72   kyselina acetylsalicylová 
32  uhličitan vápenatý 
29  glycin 
23  benzoát sodný 

correlation 
coefficient 

18   3-amino-1,2,4-triazol 
51   kyselina acetylsalicylová 
40  želatina 
35  karboxymethyl celulóza 
25  hydroxypropyl-methyl celulóza 

absolute 
difference 

24   L-lysin 
49   kyselina acetylsalicylová 
28  želatina 
20  karboxymethyl celulóza 
13  glycin 

squared 
difference 

12   L-lysin 
63   kyselina acetylsalicylová 
55  glycin 
50  uhličitan vápenatý 
50  triacetin 

absolute 
derivative 

50   acetonitril 
65   kyselina acetylsalicylová 
53  uhličitan vápenatý 
52  glycin 
52  karnaubský vosk 

squared 
derivative 

51   benzoát sodný 
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 Následující obrázky zobrazují výsledný vzhled stránek po dokončení 

porovnávání spekter s databází pomocí korelačního algoritmu. 

 

 
Obrázek 3: Výsledek vyhledávání databáze pro vzorek Anopyrinu 

 
 
 Výsledek porovnávání naměřeného spektra Anopyrinu 100 společnosti Zentiva 

s databází je zobrazen na obrázku 3. Nalezneme zde i procentuální shodu naměřeného 

spektra s jednotlivými spektry databáze.  
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Obrázek 4: Výsledek porovnávání spektra Aspirinu Complex s databází 

 
 

Na obrázku 4 je uveden výsledek porovnávání naměřeného spektra Aspirinu 

Complex firmy Bayer s databází a zároveň procentuální shoda s jednotlivými spektry 

databáze.  
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Obrázek 5: Výsledek porovnání spektra Paralenu Plus s databází 

  

Posledním z analyzovaných spekter léčiv bylo spektrum Paralenu Plus 

společnosti Zentiva. Na obrázku 5 je zobrazeno porovnání naměřeného spektra se 

záznamem v databázi spolu s procentuální shodou. 

Z výsledků nalezeného složení léků na obrázcích 3-5 a po jejich porovnání 

s příbalovými letáky jednotlivých výrobků vyplývá, že majoritní složky léků byly 

určeny správně, ale minoritní složky se určit nepodařilo. Tedy jednotlivé účinné látky 

byly vždy databází rozpoznány správně, stejně tak byly správně určeny i hlavní 

pomocné látky. Látky s vyšším korelačním faktorem byly následně použity pro detailní 

analýzu naměřených spekter a byla tak ověřena přítomnost majoritních složek na 

základě poloh intenzivních pásů spekter jednotlivých složek.   
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Obrázek 6: Rozlišení píků naměřeného spektra Anopyrinu 100 
 

Ve spektru Anopyrinu (Obrázek 6) byla jako účinná látka identifikována 

kyselina acetylsalicylová charakterizována pásy v oblasti vlnočtů vyšších než 3000 cm-1 

odpovídajícími valenčním vibracím CH na aromatickém kruhu, pásem při 2941 cm-1 

patřícím valenční vibraci –CH3 skupin a píkem při 1606 cm-1, který odpovídá 

tzv.dýchací vibraci C-C aromatického kruhu. Pomocná látka glycin byla identifikována 

píky o vlnočtech okolo 3000 cm-1, charakteristickými pro valenční vibrace −CH2 

skupin, píkem při 1325 cm-1 odpovídajícím twisting vibracím –CH2 skupin a pásem při 

892 cm-1 charakteristickým pro rocking vibrace –CH2 skupin. Další pomocnou látkou 

Anopyrinu byl uhličitan vápenatý s charakteristickou valenční vibrací CO3
-2 aniontů při 

1086 cm-1, deformační vibrací při 712 cm-1 a mřížkovou vibrací CaCO3 při 282 cm-1. 
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Obrázek 7: Rozlišení píků naměřeného spektra Aspirinu Complex 
 

Za hlavní složky spektra Aspirinu Complex (Obrázek 7) byly označeny kyselina 

acetylsalicylová, sacharóza a pseudoefedrin. Kyselina acetylsalicylová jako hlavní 

účinná látka byla popsána u Anopyrinu. Pseudoefedrin, druhá účinná látka s výrazně 

nižším obsahem, byl identifikován pouze díky slabému pásu při 1001cm-1 

odpovídajícímu symetrické deformační vibraci C-C aromatického kruhu. Jako pomocná 

látka s vysokým korelačním faktorem byla označena sacharóza, charakterizovaná 

valenčními vibracemi CH v oblasti vlnočtů kolem 2900 cm-1, píkem při 1461 cm-1 

odpovídajícím deformační vibraci –CH2 skupin, intenzivním píkem při 849 cm-1 

odpovídajícím deformační vibraci CH a pásy v oblasti 640-100 cm-1, které jsou 

charakteristické pro deformační vibrace sacharidového skeletu.  
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Obrázek 8: Rozlišení píků naměřeného spektra Paralenu Plus 
 

Posledním analyzovaným lékem byl Paralen Plus (Obrázek 8). V jeho spektru 

byly databází rozpoznány obě účinné látky paracetamol i pseudoefedrin. Spektrum 

paracetamolu je charakterizováno píkem při 3059 cm-1, který odpovídá valenčním 

vibracím CH na aromatickém kruhu a píkem při 2936 cm-1, který je charakteristický pro 

valenční vibrace CH3 skupin. Dále pak píkem při 1648 cm-1, odpovídajícím dýchací 

vibraci aromatického kruhu a pásem o vlnočtu 858 cm-1 náležícím =CH mimorovinné 

deformační vibraci. Spektrum pseudoefedrinu, druhé účinné látky, je charakterizováno 

valenčními vibracemi CH na aromatickém kruhu při 3059 cm-1, =CH rovinnou 

deformační vibrací při vlnočtu 1021 cm-1 a píkem při 1002 cm-1 odpovídající 

symetrické deformační vibraci CC aromatického kruhu. Z obrázku 5 je patrné, že 

pseudoefedrinu byla co do podobnosti spekter předřazena spektra síranu kademnatého a 

kyseliny benzoové. Tato skutečnost vyplývá z velké váhy nejintenzivnějšího píku při 

cca 1000 cm-1 a ukazuje na nezbytnost následného detailního porovnání 

nejpodobnějších spekter se záznamem.   
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4 VÝSLEDKY  A  DISKUZE 

Využitelnost vytvořené databáze byla testována při určení složení tří známých 

léčiv. Nejprve bylo nutné nalézt nejvhodnější způsob porovnávání naměřených spekter 

s databází, a proto bylo na spektrum Anopyrinu postupně aplikováno pět algoritmů 

určených pro vyhledávání v databázi. Výsledek použití jednotlivých algoritmů při 

porovnávání spektra s databází je v tabulce 11. Vždy byla vyhodnocena stejná hlavní 

složka, tedy kyselina acetylsalicylová. Ostatní minoritní složky Anopirinu nebyly ve 

všech případech rozpoznány správně, protože algoritmy kladou rozdílný důraz na 

polohy nebo výšky píků a mohou být ovlivňovány různými jevy, např. týkající se 

základní linie. Jako nejvhodnější algoritmus pro vyhledávání v databázi byl označen 

algoritmus založený na korelačním koeficientu. 

Na obrázcích 3-5 jsou zobrazena spektra jednotlivých látek, které databáze určila 

jako složky zkoumaných léků na základě algoritmu založeného na korelačním 

koeficientu. Mimo nich se na obrázcích nachází i procentuální shoda látky určené 

databází se spektrem léčiva. Databáze vždy správně určila hlavní účinnou látku léku a 

některé pomocné látky. U vzorku Anopyrinu (obrázek 3) databáze označila za účinnou 

látku kyselinu acetylsalicylovou. Dále uhličitan vápenatý a glycin jako pomocné látky 

s vysokým korelačním koeficientem. Ve vzorku Aspirinu Complex (obrázek 4) byla 

opět správně určena účinná látka kyselina acetylsalicylová, ale pseudoefedrin, další 

obsahová látka, byl s nízkým korelačním koeficientem rozpoznán až jako devátý. To 

bylo dáno jeho velmi nízkým množstvím v léku. Naopak sacharóza, pomocná látka a 

důležitá složka lékové formy-granulátu, byla databází identifikována s vysokým 

procentem shody spekter. Ve spektru Paralenu Plus (obrázek 5) byl pseudoefedrin 

nalezen s vyšším korelačním faktorem a stejně tak byla určena účinná látka 

paracetamol.  

 Pro potvrzení výsledků spektrální identifikace byla spektra jednotlivých léčiv 

porovnávána se záznamy nalezených složek (obrázky 6-8). Získané výsledky jsou ve 

shodě se složením uváděným v příbalových letácích studovaných léčiv.  
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5 ZÁVĚR 

V rámci předkládané bakalářské práce byly nejprve zmapovány komerční a 

volně přístupné knihovny Ramanových spekter na internetu nebo v knižní podobě. Dále 

byla vytvořena uživatelská databáze Ramanových spekter obsahující 160 anorganických 

(solí a oxidů) a organických látek ze skupin aminokyselin, sacharidů, karboxylových 

kyselin, rozpouštědel a dále z oblasti látek používaných ve farmaceutickém průmyslu, 

chemickém průmyslu a v potravinářství. Funkčnost databáze byla ověřena při 

identifikací složek u vybraných druhů léčiv. Jednalo se o analgetika-antipyretika: 

Anopyrin společnosti Zentiva, Aspirin Complex firmy Bayer a Paralen Plus společnosti 

Zentiva. Na základě výsledků, které byly získány porovnáváním Ramanových spekter 

léků s databází pomocí různých algoritmů a jejich následné kontrole s příbalovými 

letáky, byl za nejvhodnější pro vyhledávání ve vytvořené databázi označen algoritmus 

založený na korelačním koeficientu. 

Tato práce potvrzuje, že Ramanova spektroskopie umožňuje rychlou identifikaci 

majoritních složek léčiv podmíněnou existencí referenční databáze Ramanových 

spekter. Velkou výhodou metody je absence jakékoliv přípravy vzorku (vzorky lze 

měřit i přes plastové blistry) a minimální riziko poškození materiálu během analýzy.  
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