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ABSTRAKT 

 Tato diplomová práce se zabývá testováním přenosného Ramanovského spektrometru pro 

detekci složek modelových směsí pěti různých biomolekul v sádrovcové matrici. Zřetel byl kladen 

především na možnosti detekce aminokyselin glycinu, L-prolinu, L-alaninu a nukleové báze thyminu 

ve vzorcích obsahujících UV protektivní pigment β-karoten. Práce má význam pro využití v oblasti 

exobiologie. Kromě přenosného spektrometru Inspector Raman byl pro srovnání použit i laboratorní 

přístroj inVia Reflex. U obou strojů byl použit excitační laser o vlnové délce 785 nm. Bylo zjištěno, že 

v sádrovcové matrici je možné detekovat aminokyseliny ve směsích s β-karotenem při nejnižší 

koncentraci aminokyselin 100 g/kg a nejvyšší koncentraci β-karotenu 1 g/kg. Thymin bylo možno 

identifikovat jako jedinou z dusíkatých látek ve směsích i v koncentraci 100 g/kg, i při vyšší 

koncentraci β-karotenu 10 g/kg. Ve směsích β-karotenu v koncentraci 1 g/kg a pouze jedné ze 

zkoumaných dusíkatých látek vždy v koncentraci 100 g/kg v sádrovcové matrici, bylo pomocí 

přenosného i laboratorního Ramanova spektrometru možné prokázat přítomnost všech složek směsi. 

Ve směsích obsahujících dvě dusíkaté látky spolu s β-karotenem v koncentraci 1 g/kg v sádrovcové 

matrici bylo možné ve spektrech rozpoznat obě dusíkaté látky. Při měření vzorků tří dusíkatých látek 

spolu s β-karotenem a sádrovcem bylo možné z dusíkatých látek jednoznačně prokázat pouze 

přítomnost thyminu. Ke zpracování dat této práce byl vytvořený a následně použitý program PeakStar, 

který se osvědčil jako funkční nástroj pro rychlé a kvalitní zpracování dat. 

 

SUMMARY 

 This thesis was focused on testing of portable Raman spectrometer for detection of 

components in model mixtures of five different biomolecules in a gypsum matrix. The main goal was 

to test the ability of the instrument to detect amino acids glycine, L-proline, L-alanine and nucleobase 

thymine in samples containing UV protective pigment β-carotene. Other measurements were taken 

using the laboratory inVia Reflex instrument to comapare the results gained from the portable Raman 

spectrometer. Both instruments were equipped with the excitation laser working at 785 nm 

wavelength. It was found out that it is possible to detect amino acid in mixtures containing β-carotene 

at the lowest concentration of amino acid 100 g/kg and the maximum concentration of β-carotene 1 

g/kg. Thymine could be identified at the concentration of 100 g/kg in mixtures with higher 

concentration of β-carotene (10 g/kg). In mixtures of β-carotene at the concentration of 1 g/kg and 

only one of the studied nitrogen containg compounds (at the concentration of 100 g/kg) in the gypsum 

matrix, it was possible to detect all present components. In mixtures containing two nitrogen 

compounds with β-carotene at the concentration of 1 g/kg in the gypsum matrix, both nitrogenous 

compounds could be detected. When measuring the samples of the three nitrogen compounds together 

with β-carotene and gypsum, only the presence of thymine could be unambiguously proven. For the 

purpose of this thesis the PeakStar software was designed to process the measurement data.  
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1 ÚVOD 

 

 V současné době se detekcí biomarkerů pomocí Ramanovy spektroskopie zabývá řada 

pracovišť po celém světě. Tato práce navazuje především na poznatky získané Janem Jehličkou, 

Adamem Culkou, Petrem Vítkem, a Kateřinou Osterrothovou, kteří působí na Ústavu geochemie, 

mineralogie a nerostných zdrojů Univerzity Karlovi, kde se věnují aplikaci Ramanovy spektroskopie 

v astrobiologii již několik let. Existuje mnoho důvodů, díky kterým se právě Ramanova spektroskopie 

zdá být vhodnou metodou pro potřeby analytické astrobiologie. Velkou výhodou Ramanovy 

spektroskopie jsou například minimální nároky na přípravu vzorku. Touto metodou jsou navíc 

měřitelné plynné, pevné i kapalné vzorky, přičemž je možné měřit nejen na povrchu vzorku, ale 

například i v inkluzích minerálů (Osterrothová  2011). Měřeními uměle připravených směsí látek byla 

prokázána schopnost získat kvalitní spektra i u většího počtu různých biomarkerů. Například ve směsi 

dvou minerálů a třech aminokyselin byly jednoznačně identifikovány všechny složky. Při měřeních 

přenosnými přístroji se ve směsi podařilo odlišit až pět sobě podobných aminokyselin (Culka 2011). 

Velice dobré výsledky přineslo měření pigmentů, kdy byla nejnižší naměřená koncentrace β-karotenu 

až 1mg/kg, při použití laseru o vlnové délce 785 nm. (Vítek 2010). Miniaturizovaná verze přístroje by 

měla být využita při astrobiologicky zaměřené vesmírné misi ExoMars, plánované na rok 2018. 

Z tohoto důvodu jsou kontinuálně testovány schopnosti Ramanovy spektroskopie detekovat 

biomarkery. Jsou testovány laboratorní i terénní stroje v různých podmínkách, které by částečně 

mohly simulovat nepříznivé podmínky mimo planetu Zemi. Byla například prokázána schopnost 

získat kvalitní spektra v nadmořské výšce 3300 m n. m., za velice nízkých teplot až −11 °C (Jehlička a 

kol. 2010b). 

 

 Samotná práce se dělí na rešeršní, metodickou a výsledkovou/diskuzní část. V rešeršní části 

práce jsou shrnuty principielní základy Ramanovy spektroskopie a je zde diskutován současný stav 

poznání v oblasti astrobiologie s ohledem na aktuální možnosti výzkumu. Detailněji je rozvedeno téma 

detekce biomarkerů pomocí Ramanových spektrometrů. V metodické části práce je popsána analýza 

dat, která byla v této práci provedena jedinečným způsobem, a to za pomoci pro tento účel 

vytvořeného programu PeakStar. Ve výsledkové části jsou pak uvedeny a diskutovány výsledky 

měření směsí dusíkatých biomarkerů L-prolinu, glycinu, L-alaninu a thyminu s β-karotenem 

v sádrovcové matrici. Cílem této práce je prohloubit znalosti o detekci biomarkerů ve složitějších 

směsích a dále testovat možnosti a využití přenosných Ramanovských spektrometrů. Celkem bylo 

získáno cca 500 spekter naměřených na 33 vzorcích. Některé vzorky byly měřeny jak laboratorním, 

tak přenosným přístrojem ve venkovních i vnitřních prostorách. 
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2 SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ 

 

2.1 Ramanova spektroskopie 

 

Ramanova spektroskopie je analytická metoda vhodná k identifikaci látek, ujasňování jejich 

složení a struktury. Ramanova spektroskopie je vibrační molekulová spektroskopie založená na jevu 

neelastického optického rozptylu (Ramanova rozptylu). Metoda je pojmenována po indickém fyzikovi 

Čandrašékharu Venkatau Ramanovi, který za popis tzv. Ramanova jevu obdržel v roce 1930 Nobelovu 

cenu za fyziku. Při měření Ramanovým spektrometrem je vzorek ozářen zdrojem monochromatického 

záření (laserem), přičemž vzniká rozptýlené záření, které je následně detekováno (Skooge a kol. 2007). 

Přestože Ramanův jev byl objeven již v roce 1928, k širšímu rozšíření metody došlo až v 60. letech 

s příchodem laseru. V současnosti se jedná o rutinní metodu používanou v různých oblastech. Své 

uplatnění nachází jak ve forenzních analýzách nebo umění, tak v přírodních vědách. Díky svým 

výhodám, které spočívají například v možnostech detekce vzorků všech skupenství a ve schopnosti 

měřit vzorky rychle téměř bez přípravy, se metoda zařadila mezi běžné analytické nástroje. 

V současnosti jsou již v nabídce stroje od miniaturizovaných verzí, až po laboratorní 

mikrospektrometry, což také značně zvyšuje možnosti uplatnění.  

 

2.1.1 Principy metody 

 

Aby byla molekula Ramanovsky aktivní, musí při daném vibračním pohybu dojít ke změně 

polarizovatelnosti (Ferraro a kol. 2003). Zde platí vztah (1), kde Q jsou vnitřní souřadnice molekuly a 

α je polarizovatelnost molekuly.  

 

0
Q
α ∂

≠ ∂   (1) 

 

Schopnost molekuly se polarizovat je dána vztahem (2), kde µ je indukovaný dipólový 

moment a E je intenzita elektrického pole. (Ferraro a kol. 2003) 

 

Eµ α=  (2) 

 

 Intenzita elektrického pole E, v daném čase t, je popsána vztahem (3). Zde E0 reprezentuje 

amplitudu elektrického pole a υ  je frekvence záření (laseru). (Ferraro a kol. 2003) 
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0 cos 2E E tπυ=  (3) 

 
Vlnová délka λ  je vzdálenost dvou nejbližších bodů vlnění, které kmitají ve fázi (viz Obr. 1). 

Společně s konstantou c, zde reprezentovanou rychlostí světla (3x108 m s-1), získáme vztah (4) pro 

frekvenci záření (laseru) υ  (Ferraro a kol. 2003) : 

 

cυ
λ

=  (4) 

 

 

 
Obr.1. Rovinná vlna elektromagnetického záření 

 
 
 

Další, ve spektroskopii často používanou veličinou, je vlnočet, udávaný v cm-1. Vlnočet je ve 

vztahu k frekvenci definován rovnicemi (5). (Ferraro a kol. 2003)   

 

11 ( )cmυν
λ λ

−= =  (5) 

   

Finálně, pokud molekula interaguje v elektromagnetickém poli, vzniklý rozdíl mezi energiemi 

dvou kvantovaných stavů ΔE lze vyjádřit vztahy (6), h v tomto případě reprezentuje Planckovu 

konstantu (6.62606957(29)×10−34 J.s) (Ferraro a kol. 2003).  

 

cE h h hcυ ν
λ

= = = 
  (6) 

 

Molekula je schopna absorbovat elektromagnetické záření elektronovou excitací, vibračními 

pohyby atomů účastnících se chemické vazby, nebo rotací molekuly jako celku. Množství energie 

nutné pro elektronovou excitaci molekuly je vyšší než pro vibrační excitaci. Nejméně energie je nutné 
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pro excitaci rotační. Vibrační i rotační excitace molekul se řídí zákony kvantové mechaniky (Ferraro a 

kol. 2003) 

 

K Ramanovskému rozptylu dochází pouze u malé části fotonů. Většina záření vzorkem projde, 

některé fotony jsou vzorkem absorbovány, a u části fotonů se záření rozptýlí elasticky, tzv. 

Rayleighovým rozptylem. Podstatou Ramanova rozptylu jsou neelastické srážky fotonů excitačního 

záření (laseru) s molekulami analytu.  

 

Může docházet k dvěma typům interakce. V první variantě excitační záření o energii 0hυ  

interaguje s molekulou, která se nachází v základním elektronickém a vibračním stavu a molekulu 

excituje. Ta se při deexcitaci navrací do základního elektronického stavu, ale zároveň přechází do 

vyššího vibračního stavu. Tento proces způsobí, že rozptýlený foton má nižší energii 

0( )vibh υ υ− (nižší frekvenci rozptýleného záření 0 vibυ υ− ) než excitující foton. Tímto způsobem jsou 

tvořeny tzv. Stokesovi linie. (viz Obr. 2)  

 

Druhá varianta interakce spočívá ve střetu fotonu s molekulou v základním elektronickém 

stavu, ale excitovaném vibračním stavu. V tomto případě dojde při deexcitaci molekuly k návratu na 

základní elektronickou i vibrační úroveň a rozptýlený foton má vyšší energii 0( )vibh υ υ+ , vyšší 

frekvenci rozptýleného záření ( 0 vibυ υ+ ) než excitující foton. Takto vznikají tzv. Anti-Stokesovi linie. 

(viz Obr. 2) Vzhledem k tomu, že jsou molekuly častěji ve stavech s nižší energií, fotony excitujícího 

záření častěji odevzdají energii, takže Stokesovi linie budou silnější než Anti-Stokesovi linie. 

K Rayleighovu rozptylu dochází, pokud rozptyl způsobí částice menší než vlnová délka excitačního 

záření. Frekvence rozptýleného záření v tomto případě odpovídá energii excitačního záření (viz Obr. 

2) (Skooge a kol. 2007; Wilson a kol. 1980). 
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Obr.2. Ramanovský a Rayleighův rozptyl 

 

Na základě změn vlnové délky záření, spojených se změnami vibračních stavů molekul, jsou 

produkována Ramanova spektra (viz Obr. 2). Jejich vzhled je silně ovlivněn symetrií molekul a 

symetrií jednotlivých vibračních pohybů. Každá chemická látka, pokud je Ramanovsky aktivní, 

produkuje specifické spektrum. Ramanova spektra jsou tvořena tzv. pásy (liniemi), jejichž poloha na 

horizontální ose nám dává informaci o druhu vázaných atomů a o vazbách v molekule analyzovaného 

materiálu. Hodnoty na horizontální ose jsou hodnotami relativního vlnočtu. Relativní vlnočet je rozdíl 

mezi vlnočty excitačního záření a záření rozptýleného, udává se v cm-1 ( 7). Prakticky se používají 

pouze pásy Stokesova rozptylu, protože jsou intenzivnější silnější než pásy anti-Stokesova rozptylu, 

jak je popsáno výše. Hodnoty na vertikální ose reprezentují relativní intenzitu pásů, jedná se o 

bezrozměrná čísla. Podle intenzity pásů lze provádět kvantitativní analýzu (Wilson a kol., 1980). 

 

 

. .

1 1
exc rozpt

ν
λ λ

= − (7) 
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Jednou z komplikací při měření Ramanovským spektrometrem je možná přítomnost 

fluorescence, která může ve spektrech maskovat důležité pásy. Fluorescence může nastat, pokud 

energie excitačního záření odpovídá energii nutné pro elektronovou excitaci molekul. Jednou 

z možností, jak tomuto jevu předejít, je zvolit laser o vlnové délce, která jej nezpůsobí. Zde se nabízejí 

dvě možnosti. Při použití laseru o vlnové délce z blízké infračervené oblasti (NIR), je energie fotonů 

příliš malá na to, aby fluorescenci vybudila. Další možností, jak odstranit vliv fluorescence na 

výsledná spektra, je použít laser o vlnové délce z ultrafialové oblasti (UV). V tomto případě sice UV 

laser fluorescenci způsobuje, ale ta se projeví ve spektrální oblasti, která je vzdálená od užitečné části 

spektra. Obecně dochází k fluorescenci častěji při analýze organických látek (Ferraro a kol. 2003).  

 

2.1.2 Základní uspořádání Ramanových spektrometrů 

 

Základní komponenty, které obsahují všechny Ramanovy spektrometry, jsou laser a detektor. 

Všechny systémy také obsahují zrcadla k přesměrování laserových paprsků a filtry k jejich úpravě. 

Stroj může mít laser jen o jedné vlnové délce, nebo je možné vlnovou délku měnit. Poté co je laser 

aktivován, vstupují paprsky do štěrbiny, která eliminuje rozptýlené záření. Paprsky dále procházejí 

filtrem, díky kterému jsme schopni korigovat výkon (sílu) laseru tak, aby nedošlo k poškození vzorku. 

Následně vstupují do děliče paprsků, který je směřuje ke vzorku. Než laser udeří na vzorek, je zaostřen 

optikou. Aby byl odfiltrován Rayleighův rozptyl, je v přístroji obsažena difrakční mřížka, která 

nepropouští rozptýlené záření o vlnových délkách blízkých excitačnímu laseru. U Ramanových 

spektrometrů s Fourierovou transformací může být nainstalován interferometr. Na konci celého 

řetězce je CCD detektor, díky kterému je možné signál zpracovat počítačem. (Page 2011) 

 
Obr.3. Schéma základních částí Ramanových spektrometrů (a – laser, b – štěrbina, c – filtry, 

d – dělič paprsků + notch filtry, e – optika/čočky, f – vzorek, g – mřížka, h –

interferometr, ch – detektor) 
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Vedle běžně používaných disperzních Ramanovských spektrometrů a Ramanovských 

spektrometrů s Fourierovou transformací se můžeme setkat se speciálními systémy. Mezi tyto metody 

patří například rezonanční Ramanova spektroskopie nebo povrchově zesílená Ramanova 

spektroskopie. 

 

2.2 Terénní - mobilní přístroje 

 

Tak jako v jiných oblastech se i u Ramanových spektrometrů v poslední době stále více klade 

důraz na možnost využití přístrojů mimo laboratoř. Vzhledem k tomu, že jsou Ramanovy 

spektrometry schopny měřit látky v kapalném, plynném i pevném skupenství a téměř bez nutnosti 

přípravy vzorku, může být jejich využití v terénu pro určité aplikace velice výhodné.  

 

V současnosti se můžeme setkat s celou řadou přenosných přístrojů, které jsou upraveny pro 

práci v různorodých podmínkách. V práci Jehlička a kol. (2010a) jsou přenosné spektrometry 

rozčleněny do čtyř samostatných skupin. Jedním z přístrojů patřících do první skupiny, která obsahuje 

speciálně vyvinuté spektrometry pro vědecké účely, je Deep Ocean Raman In situ Spectrometer 

(DORISS). Přístroj byl vyvinut pro geochemické experimenty, se schopností pracovat v hloubce až 

3600 m a za teploty až 1.6 oC (Brewer a kol. 2004). Díky vysoké odolnosti stroje byl například 

naměřen bakteriální β-karoten nebo elementární síra na dně Hydrate Ridge v hloubce 800 m pod 

mořskou hladinou (White a kol. 2006). Druhá skupina zahrnuje dálkově řízené systémy a systémy 

schopné shromažďovat spektra ze vzdálenosti několika metrů. Ve třetí skupině jsou pak malé přístroje 

se sondou připojenou optickým kabelem, které fungují pouze s napájením na střídavý proud. Je 

zřejmé, že tato dvě omezení spolu s vahou mohou práci v terénu komplikovat. Poslední skupinou 

terénních přístrojů jsou lehké ruční přenosné spektrometry, které používají mobilní baterie. Přístroje 

tohoto typu byly používány k měřením, jejichž výsledky jsou publikovány dále v diplomové práci. 

 

První komerčně dostupné přenosné Ramanovy spektrometry byly vyvinuty především pro 

rychlou identifikaci neznámých látek, jako jsou návykové látky nebo výbušniny, přímo v místě 

potřeby. Nároky na takový systém byly tedy především mobilita, rychlost a vlastní zdroj energie. 

V současnosti je na trhu několik přístrojů, které tyto podmínky více či méně splňují, přičemž zde 

můžeme vyčlenit dvě hlavní uspořádání přenosných systémů. 

 

První uspořádání obsahuje samotný přístroj ovládaný připojeným laptopem. Výhodou toho 

uspořádání je okamžitá možnost detailní analýzy a úpravy naměřených spekter v některém ze 

specializovaných programů. Možnost tvorby vlastní databáze spekter. Toto uspořádání má také 

většinou výhodu v detailnějších možnostech nastavení měření (energie laseru, doba měření, počet 
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akumulací). Nevýhodou je horší manipulace s celým systémem, potenciálně menší stabilita systému a 

energetická náročnost, jelikož spektrometr a laptop má oddělené baterie. Zástupcem této skupiny je 

přenosný spektrometr Inspector Raman od firmy Delta Nu, který byl používán pro měření v rámci 

diplomové práce. Charakteristika tohoto stroje je blíže popsána v textu v sekci instrumentace. Druhé 

uspořádání systému obsahuje display a vyhodnocovací software implementovaný přímo do stroje, 

který porovnává měřený materiál s interní databází spekter. Výhodou je tedy mobilita, rychlost, 

energetická nenáročnost a automatické vyhodnocování spekter. Nevýhodou tohoto uspořádání je 

většinou celková závislost na omezeném softwaru. Ten často dovoluje pouze určitá předvolená 

nastavení měření a neumožňuje detailnější analýzu spekter přímo na místě. 

 

Jak již bylo uvedeno výše, přenosné Ramanovské spektrometry se používají pro detekci 

návykových látek a výbušnin, ale existuje i mnoho dalších oblastí, ve kterých nalézají své uplatnění. 

Edwards a Munshi (2005a) použili přenosné Ramanovské spektrometry pro měření biomateriálů, jako 

je například slonovina, kůže, nebo kožešiny, což může v budoucnosti pomáhat kriminalistům při 

odhalování ilegálního obchodu. Své uplatnění mají miniaturizované spektrometry i v oblasti umění. 

Villar a kol. (2006) provedli analýzu nástěnných maleb a prokázali schopnost rozeznat jednotlivé 

pigmenty používané v barvách, pomocí čehož je možné datovat vznik díla. Jedním z důvodů pro 

použití přenosných systémů je nemožnost přesunu zájmových objektů, z důvodu jejich vysoké 

náchylnosti k poničení, vysoké historické hodnotě či velikosti objektů. Příkladem může být studie 

Vandenabeele a kol. (2007), kdy byly analyzovány muzejní objekty. Zde hraje důležitou roli také 

nedestruktivita analýzy, která je Ramanovské spektrometrii vlastní.  

 

Další, pro tuto práci velice důležitou oblastí, je využití přenosných Ramanovských spektrometrů 

v geologii. Jehlička a kol. (2009a) získali Ramanova spektra běžných minerálů, jmenovitě: kalcit, 

křemen, cerusit, andradit, tremolit, anglesit, wulfenit, titanit, almandin, baryt a realgar. K experimentu 

byly používány spektrometry First Defender Xl (Ahura Scientific) a Inspector Raman od firmy Delta 

Nu. Pro další srovnání byl také použit laboratorní stroj InVia Reflex (Renishaw). U všech strojů bylo 

pracováno s laserem o vlnové délce 785nm. Ukázalo se, že přenosné systémy jsou schopné rychle a 

spolehlivě určovat výše zmíněné minerály v polních podmínkách. V práci Jehlička a kol. (2009b) je 

pak popsáno úspěšné měření sulfátů – barytu, anglesitu a sádrovce. V současnosti ve skupině Jana 

Jehličky probíhá také testování přenosných Ramanovských spektrometrů k určování tmavých 

minerálů, komplexních sekundárních minerálů i dalších sloučenin významných v geobiologii. Této 

diplomové práci je pak nejbližší oblastí určování biomarkerů na povrchu planety Mars. Přímo pro tuto 

aplikaci byl vyvinut MOB (Mirror Optical Bench) Ramanův spektrometr, který by měl být identický 

s přístrojem, jenž má být umístěn na palubě roveru mise ExoMars plánované na rok 2018 (Page 2011).  
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2.3 Exobiologie 

 

Exobilogie nebo také Astrobiologie je vědní disciplína na pomezí biologie, geologie, 

astronomie, chemie, fyziky. Tento relativně nový vědní obor se zabývá původem, vývojem, distribucí 

a budoucností života ve vesmíru. Jelikož se jedná o interdisciplinární obor, můžeme se setkat 

s různými náhledy na problematiku života ve vesmíru. Jedním ze základních úkolů astrobiologie je 

vyhledávání možných potenciálních prostředí vhodných pro život uvnitř, nebo vně sluneční soustavy. 

Zde by se nabízelo, že se jedná o úkol především pro astronomii, ale pokud je opravdu naším cílem 

objevit možný vesmírný objekt, kde bychom mohli předpokládat přítomnost života, musíme si položit 

několik základních otázek. Jak život vznikl? Za jakých podmínek život existuje? Můžeme nalézt 

podobné životní prostředí jinde ve vesmíru? Je možnou variantou, že se potenciální život mimo 

planetu Zemi ve svých základech značně liší od života, jak jej známe? Abychom byli schopni 

odpovědět na tyto otázky, musíme zákonitě využívat znalosti ze všech vědních disciplín. Je nutné 

detailně zkoumat původ života na Zemi. Hledat na Zemi taková životní prostředí, která se podobají 

prostředí na jiných vesmírných tělesech a zkoumat zde život ve všech jeho formách. Zkoumat fosilní 

pozůstatky vyhynulého života. Je nutné podnikat vesmírné mise a získávat další informace o 

vlastnostech prostředí vesmírných těles. Své místo v tomto nelehkém bádání má i experimentální 

zkoumání chemie vzniku života. Dokonce nelze vyloučit ani otázky etické, vzhledem k tomu, že 

zkoumáním cizích těles můžeme teoreticky dané místo „infikovat životem ze Země“. Samozřejmě 

připustíme-li schopnost pozemského života fungovat na jiném vesmírném objektu. Komplexnost 

těchto problémů v současnosti zajímá velkou část vědecké obce a otázkami exobiologie se zabývá 

nespočet vědců ze všech oblastí vědy a techniky napříč státy. 

 

2.3.1 Život na Zemi 

 

Chceme-li život podrobit zkoumání, musíme nejdříve striktně definovat co to život je. Sephton 

(2004) publikuje dvě podmínky charakterizující život. Za prvé je to schopnost rozmnožování a za 

druhé schopnost vyvíjet se ve smyslu Darwinovi evoluce. To znamená podstoupit proces přírodního 

výběru.  

 

Víme jistě, že život na Zemi existoval již před 3,5 miliardami let. Z té doby pochází fosilní 

nález bakterie Primaevilium amoenum, který je obecně uznávaný jako nejstarší stopa života na Zemi. 

Dalším fosilním důkazem jsou stromatolity obdobného stáří, což jsou sedimentární sekvence tvořené 

komunitami bakterií. Avšak nelze vyloučit, že život na Zemi nebyl přítomen již dříve. V západním 

Grónsku byly v horninách starých 3,85 miliard let nalezeny chemické stopy, které indikují přítomnost 

živé hmoty. Stáří Země se v současnosti odhaduje na 4,56 miliard let, přičemž se předpokládá, že 
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prvních 560 milionů let byla Země silně bombardována kometami a asteroidy a je proto 

nepravděpodobné, že by život vznikal v tomto období. Pokud tedy připustíme optimističtější datování 

vzniku života, tedy 3,85 miliard let, vychází nám 150 milionů let, během kterých se život dokázal 

vyvinout z jednoduchých organických sloučenin (Grady 2001). 

 

Z chemického hlediska se živé organismy sestávají ze čtyř hlavních prvků. Z uhlíku, vodíku, 

kyslíku a dusíku. Tedy z prvků, které spolu s heliem a neonem patří mezi šest nejhojnějších prvků ve 

vesmíru. Dalšími pro život velice důležitými prvky jsou fosfor a síra. Tyto prvky pak tvoří komplexní 

sloučeniny, které plní v organizmech různé funkce. Zásadním prvkem pro tvorbu těchto komplexních 

sloučenin je uhlík, který je díky svým fyzikálním a chemickým vlastnostem schopen tvořit složité 

sloučeniny, které jsou pro život, jak ho známe, nenahraditelné. Aby mohlo v organizmech docházet 

k chemickým reakcím, je nutné, aby v systému bylo přítomno nějaké rozpouštědlo. V případě živých 

organizmů je tímto rozpouštědlem voda. Voda zůstává v kapalném skupenství v ideálním teplotním 

rozsahu a je tak univerzálním médiem pro průběh biochemických reakcí. V živých organizmech tvoří 

molekula vody 70% jejich hmotnosti. Je patrné, že se jedná o látku pro život esenciální a její 

přítomnost je podmínkou života, ve formě v jaké na Zemi existuje. Kromě vody tvoří živé organizmy 

především makromolekulární organické látky. Můžeme je rozdělit do čtyř hlavních skupin. Jsou to 

lipidy, sacharidy, proteiny a nukleové kyseliny. Každá z těchto skupin látek plní v organismu jiný 

účel. Lipidy fungují nejčastěji jako zdroj a zásoba energie, ale slouží také například jako součást 

biomembrán. Sacharidy v organizmech mají především funkci zdroje a zásoby energie a plní také 

funkci strukturní. Proteiny jsou nejkomplexnější makromolekulární látky v živých organismech. 

Sestávají se z řetězců vzájemně vázaných aminokyselin. Existuje dvacet dva aminokyselin tvořících 

proteiny (Zhang a Gladyshev 2007), přičemž jejich konkrétní kombinací daný protein získává svou 

specifickou funkci. Proteiny mají v živých organizmech zásadní význam a zastávají celou řadu rolí. 

Například mají funkci strukturní a také se chovají jako katalyzátory biochemických reakcí, takové 

proteiny pak označujeme jako enzymy. Poslední skupinnou látek jsou nukleové kyseliny. Jedná se o 

makromolekuly tvořené nukleotidy. Nejběžnějšími nukleovými kyselinami jsou kyselina 

deoxyribonukleová (DNA) a kyselina ribonukleová (RNA). Nukleotidy tvořící řetězec DNA se vždy 

sestávají z cukru deoxyribosy, fosfátové skupiny a jedné z nukleových bází, jmenovitě adeninu, 

guaninu, cytosinu nebo thyminu. Dvě vlákna DNA spolu tvoří dvoušroubovici, která nese genetickou 

informaci a je klíčem k replikaci biologických molekul (Sephton 2004).  

 

Není lehké najít odpověď na otázky, kde život vznikl nebo dokonce jak vznikl. Přesto existují 

hypotézy, které se pokouší tyto otázky vysvětlit. Předpokládá se, že život vznikl ve vodním prostředí. 

A to vzhledem ke schopnostem vody fungovat jako médium pro biochemické reakce a zásadnímu 

významu, jaký voda obecně v živých organizmech má. V padesátých letech byl Stanleyem Millerem 
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pod vedením Harolda C. Ureye uskutečněn experiment, který se pokoušel rekonstruovat chemické 

reakce probíhající v raném stádiu Země. Miller použil vodu, kterou zahříval a simuloval tak oceán 

který se odpařuje, tedy vytváří primitivní hydrosféru. Vodní páru poté nechal reagovat s methanem 

(CH4), amoniakem (NH3) a vodíkem (H2), tedy s plyny, které v experimentu reprezentovali tehdejší 

představu o složení atmosféry. Poté nechal výslednou směs interagovat za přítomnosti elektrických 

výbojů po dobu jednoho týdne. Produktem této reakce byly organické sloučeniny, především 

aminokyseliny (Grady 2001; Sephton 2004). Současná představa o složení atmosféry se ale v mnohém 

liší od představy z padesátých let. Předpokládá se, že nebyla tak bohatá methanem a amoniakem, 

vzhledem k nestabilitě těchto plynů při interakci se slunečním zářením. Má se za to, že v rané 

atmosféře Země byl více zastoupen stabilnější oxid uhličitý, dusík a voda (Gilmour I. 2004). Při 

takovém zastoupení plynů v atmosféře by byl vznik organických látek Miller-Ureyovou syntézou 

značně složitější.  

 

Meteorit, který dopadl v září 1969 nedaleko městečka Murchinson v Austrálii, s sebou přinesl 

možnou odpověď na otázky týkající se původu organických látek důležitých pro vznik života. 

Meteorit se vší pravděpodobností pochází z pásma asteroidů mezi Marsem a Jupiterem a zůstal 

nealterovaný od doby vzniku sluneční soustavy. Takže poté, co bylo zjištěno, že se mnohé organické 

látky obsažené v meteoritu z Murchinsonu vyskytují také v produktech reakce Miller-Ureyova 

experimentu, vedlo toto zjištění k přesvědčení, že v době vzniku života, byly tyto organické látky 

přítomny v celé sluneční soustavě. Dalo by se říci, že pokud tyto základní stavební kameny života 

nebyly ve velké míře produkovány na Zemi, musely být na Zemi dopraveny odjinud, nebo být 

přítomny v materiálu, ze kterého se Země utvářela.  

 

Kromě vstupních organických látek a vody by bylo pro syntézu složitějších biomolekul 

zapotřebí energie. Předpokládá se, že na Zemi mohlo tímto zdrojem energie být sluneční záření, což 

znamená, že prvotní organismy byly závislé na fotosyntéze. Tato hypotéza počítá s vývinem života 

v povrchových vodách. Jinou, mladší, ale uznávanou hypotézou je vznik života na oceánském dně 

v oblastech s hydrotermální aktivitou, kde by fotosyntézu nahradila chemosyntéza. Existují i další 

zdroje energie, které mohly sloužit při prvotní formaci složitějších organických látek, ale vzhledem 

k výše jmenovaným se jejich příspěvek zdá být méně významný.  

 

Je třeba zmínit také kontroverzní teorii panspermie, která spočívá v představě transportu 

mikroorganismů ve formě spor mezi vesmírnými tělesy a jejich následnému rozšíření v novém 

prostředí. Tato teorie je však ostře kritizována. Organizmy, které známe, by vzhledem k radiaci 

pravděpodobně nebyly schopny přežít dlouhé cesty nehostinným vesmírem. Jedním z pokusů prokázat 

přítomnost organizmu v mimozemském tělese byl nález domnělé fosílie v marsovském meteoritu 
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(ALH)84001. Tento nález však nebyl obecně přijat a není v žádném případě považován za relevantní 

důkaz o mimozemském životě. V tuto chvíli neexistuje ani žádný jiný důkaz, který by přítomnost 

života ve vesmíru mimo planetu Zemi dokazoval (Grady 2001; Sephton 2004). 

 

2.3.2 Podmínky pro život mimo planetu Zemi 

 

Přestože si můžeme představovat mimozemský život v různých fantaskních podobách, při 

snaze zjistit zda mimo Zemi život existuje, nezbývá než vycházet z předpokladu, že se potenciální 

mimozemské organizmy podobají těm ze Země. Vycházíme-li z tohoto předpokladu, je nutné 

prozkoumat, jaké jsou limity života a následně hledat ve vesmíru taková prostředí, která podmínky pro 

přítomnost života splňují. Jednou ze základních podmínek je přítomnost tekuté vody. V rámci sluneční 

soustavy můžeme vyčlenit tzv. obyvatelnou zónu, tedy oblast, v níž by se mohl vyskytovat život. 

Z planet tvořících sluneční soustavu se v této oblasti nachází pouze planeta Země, planeta Venuše a 

Mars se pohybují na jejím okraji. Kromě ideální vzdálenosti od slunce a tím pádem ideálnímu 

množství slunečního záření dopadajícímu na povrch Země má naše planeta další mechanizmy a 

vlastnosti, které jí dělají tak odlišnou od ostatních planet sluneční soustavy. Přítomnost deskové 

tektoniky udržuje rovnováhu v koncentraci oxidu uhličitého v atmosféře, atmosféra a magnetické pole 

regulují množství škodlivého záření dopadajícího na povrch, měsíc má vliv na stabilitu klimatu a větší 

planety díky svým silnějším gravitačním polím chrání naší planetu před ničivými impakty. Je zřejmé, 

že ve sluneční soustavě neexistuje planeta schopná hostit tak širokou škálu organismů jako planeta 

Země. Pokud se však zaměříme na život v jeho nejjednodušších formách, stává se možnost existence 

mimozemského života v sluneční soustavě mnohem reálnější. Vzhledem k tomu, že předpokládáme 

osídlení Země mikroorganizmy pouze sedm set milionů let po její formaci a víme, jak relativně 

nehostinná místa dokážou kolonizovat, otevírají se pro nás i prostředí, kde by složitější životní formy 

nemohli existovat. Na základě vesmírného průzkumu dnes máme větší povědomí o tom, jaké 

podmínky na povrchu některých vesmírných těles v sluneční soustavě panují, a proto jsme schopni 

nalézt alespoň částečně podobná prostředí zde na Zemi. Tato prostředí se pak stávají předmětem 

výzkumů a označují se jako tzv. analogy. Jedná se o relativně nehostinná místa, kde přežijí pouze 

extrémofilní organismy. Tyto organismy jsou schopny přežít například v extrémně slaných, suchých, 

chladných nebo velice horkých prostředích, jsou schopny vydržet vysoké dávky radiace, či žít 

v prostředí s extrémním pH. Podobné organizmy by tak teoreticky mohli dříve nebo dokonce 

v současnosti na některém z cizích těles sluneční soustavy žít (Gilmour 2004). 

 

Nejčastěji diskutovanými tělesy, při hledání mimozemského života v rámci sluneční soustavy 

jsou Mars, Europa a Titan.  
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Mars, jakožto naše nejbližší planeta, vždy přitahoval spekulace o jeho možném osídlení 

životem. Nejen z tohoto důvodu bylo k Marsovskému povrchu doposud vysláno na 40 vesmírných 

misí. Přestože mnohé ztroskotaly, díky těm úspěšným máme nyní mnoho informací o chemickém a 

mineralogickém složení planety, detailní snímky z orbitálních stanic i povrchu a další data, díky nimž 

jsme schopni lépe posoudit jaké podmínky v historii na Marsu panovaly. Tabulka č. 1 uvádí přehled 

posledních misí na Mars, rok startu a hlavní náplň mise. 

 

Tab 1. Přehled posledních Marsovských misí 

 

rok název mise hlavní náplň mise 

2001 Mars Odyssey zjišťování podrobného složení povrchu, zkoumání výskytu vody a průzkum 

polárních čepiček 

2003 Mars Express Orbiter snímkování o vysokém rozlišení z oběžné dráhy, hledání podzemní vody 

2003 Mars Exploration Rover -
Spirit 

pátrání po stopách současného či minulého vodního prostředí 

2003 Mars Exploration Rover  
- Opportunity 

pátrání po stopách současného či minulého vodního prostředí 

2005 Mars Reconnaissance 
Orbiter 

snímkování povrchu s vysokým rozlišením, příprava pro další automatické 
sondy na povrchu 

2007 Phoenix Mars Lander posouzení habitability, přítomnost vody 

2011 Mars Science Laboratory posouzení habitability 

 

Planeta se v mnohém podobá Zemi, stejně jako Země má hory, vulkány, údolí, pouště a ledové 

polární čepičky. Předpokládá se, že jádro Marsu je částečně tekuté a sestává se především z železa a 

síry. Plášť obsahuje pravděpodobně převážně silikáty. Na rozdíl od Země však Mars nemá magnetické 

pole, ačkoliv se na základě částečně zmagnetizované kůry předpokládá, že tomu tak v minulosti 

nebylo (Page 2011). Průměrná teplota na Marsu je -63°C s tím, že teploty mohou kolísat mezi -133°C 

na pólech v zimě a +27°C okolo rovníku v létě. Mars má dva satelity a tenkou vrstvu atmosféry. 

Atmosféra je tvořena z 95% C02, 2,7% N2, 1,6% Ar, 0,13% O2, 0,08% CO a stopovými obsahy dalších 

látek včetně vody. Sondou Mars Express byl dokonce v atmosféře detekován methan, což může 

indikovat hydrotermální aktivitu, dopad komety a teoreticky i činnost podpovrchových 

mikroorganismů (Formisano a kol. 2004). Tato tenká vrstva atmosféry, kterou planeta nyní má, téměř 

nechrání povrch Marsu před dopadajícím slunečním ultrafialovým zářením. Tlak na povrchu Marsu je 

průměrně 6.3 mbar, s tím, že kolísá až o 2,4 mbar kvůli sezónním změnám teploty. Data z expedic 

Mars Global Surveyor a Mars Odyssey prokázala přítomnost povrchové vody i vody podzemní ve 

formě podpovrchového ledu (Zarnecki 2004).  



14 

 

Vývojová stádia planety byla především podle hustoty impaktových kráterů v modelových 

oblastech popsána čtyřmi stratigrafickými epochami. Fázi formace planety před 4,5 miliardami let 

zakončenou vznikem impaktní pánve Hellas na severní polokouli reprezentuje pre-Noachian. 

Noachian (4,1-3,7 mld. let) je charakterizován hustým bombardováním povrchu, erozními procesy a 

vytvářením údolí. Noachian byl také pravděpodobně nejteplejším a nejvlhčím obdobím, kdy měla 

planeta hustější a silnější atmosféru než dnes. V tomto období byla pravděpodobně přítomna na 

povrchu Marsu tekutá voda v největší míře (Carr a Clow 1981). Hesperian (3,7-3 mld. let) je období, 

charakterizované především významnou vulkanickou aktivitou, která vytvořila rozsáhlé lávové 

planiny (Carr a Head 2010). Teplota se oproti Noachianu snížila, přestože byla vyšší než 

v současnosti. Stejně tak množství povrchové vody v tekuté formě bylo značně menší. Amazonian je 

časový úsek započatý 3 miliardy let zpět trvající do současnosti. Toto období je charakterizováno 

značným úbytkem geologické aktivity, nízkými teplotami a nízkým atmosférickým tlakem (Fairén 

2010). Na základě mineralogických dat získaných sondou Mars express, byla Bibringem a kol. (2006) 

vymezena tři období, která se částečně překrývají s Noachianem, Hesperianem a Amazonianem (viz 

Obr. 4). Hlavní úlohu v tomto rozdělení hrají povrchové alterační produkty vytvářené v jednotlivých 

obdobích. Phyllosian je nejstarší období charakterizované alkalickou vodní alterací, při které vznikaly 

fylosilikáty. Na hranici Phyllolosianu a dalšího období Theiikianu  došlo ke globální klimatické změně 

z alkalického prostředí na prostředí kyselé. Předpokládá se, že tato změna byla způsobena obdobím 

silné vulkanické aktivity, která se stala zdrojem síry pro vznik sulfátů v období Theiikianu. Siderkian, 

poslední z epoch, trvající do dnes je pak charakteristický tvorbou bezvodných železitých oxidů a 

suchým prostředím, avšak s možností epizodních vlhčích období. Epocha, která byla asi nejvhodnější 

pro život, je nejstarší Phyllosian (částečně se překrývající s Noachianem), charakteristická vznikem 

fylosilikátů. Pokud se život vyvíjel, tyto jílové minerály mohly být vhodným prostředím pro 

biochemické reakce. Polohy jílem bohatých hornin by také mohli zachovávat chemické, strukturní či 

jiné diagnostické stopy prokazující přítomnost dávného života a jsou tak zajímavým cílem pro 

průzkum in situ (Bibring a kol. 2006).  

 

 
 

Obr.4. Historické epochy vývoje Marsu podle Bibring a kol. (2006) 
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Přestože se na první pohled Mars jeví jako chladné, suché, relativně nehostinné místo 

vystavené UV radiaci ze slunce, pokryté především oxidy železa, které Marsu propůjčují jeho 

načervenalou barvu, nemusí to přímo vylučovat existenci života. Vzhledem k našim znalostem ze 

Země si lze představit extrémofilní organizmy schopné v takovém prostředí žít. Nepředpokládáme 

však, že by nějaký organizmus v současnosti žil přímo na povrchu Marsu, vzhledem k UV záření a 

nízkým teplotám, kterým je planeta vystavena. Ze Země známe organizmy, které si vyvíjejí různé 

strategie pro přežití v částečně podobných podmínkách. Organizmy žijí v trhlinách hornin, nebo pod 

tenkou vrstvou průsvitných minerálů, které je chrání před UV zářením a zároveň dovolují fotosyntézu 

(Garcia, Pichel 1994). Tuto roli by na Marsu mohli hrát evapority, jmenovitě by se mohlo jednat 

například o sádrovec, o kterém víme, že tímto způsobem hostí život na Zemi, přestože se organizmy 

musí částečně spolehnout na ochranné pigmenty (Amaral a kol. 2007). Dalšími evapority, které by 

mohli hostit organizmy na Marsu, jsou Fe-sulfáty, poskytující dostačující stínění UV záření (Cockell, 

Knowland 1999). Jinými strategiemi může být přežívání organismů v inkluzích minerálů nebo přímo 

v krystalech (Rothschild 1990), či živé organismy žijící pod vrstvou již odumřelých živočichů (Garcia, 

Pichel 1994). Lever a kol. (2013) publikovali nález žijících mikroorganismů hluboko ve 3,5 milionu 

let staré bazaltické kůře na dně oceánu. Tyto organismy žijí z chemosyntézy methanu a síry a jsou 

zajímavým příkladem života v extrémním prostředí. Nelze vyloučit, že podobné organizmy mohou žít 

například na Marsu. Poslední sondou vyslanou k Marsu je Mars science Laboratory. Rover Curiosity, 

který celé analytické vybavení veze, je schopen vrtat do Marsovské kůry a následně analyzovat vzorky 

odebrané horniny. Již první vzorek, který je zároveň prvním vrtaným vzorkem mimo planetu Zemi 

potvrdil, že na planetě Mars byly v minulosti podmínky vhodné pro život (Grotzinger a kol. 2013). 

Jeden ze základních cílů této mise byl tak splněn v rekordní době, avšak abychom mohli prokázat 

přítomnost recentního, či vyhynulého života na planetě Mars, musí být prokazatelně objeven chemický 

či biologický důkaz. Další misí plánovanou na rok 2018 je projekt ExoMars, který je zaměřený 

především právě na objevení těchto jednoznačných stop života. 

 

Europa je jedním z šesti měsíců planety Jupiter a z astrobiologického hlediska je zajímavá 

především díky přítomnosti vody. Existuje zde předpoklad, že pod zmrzlou vrstvou ledu na povrchu se 

vyskytuje oceán, který je udržován tekutý díky gravitačnímu působení Jupiteru. Pokud by opravdu na 

Europě byl tekutý oceán, mohly by se zde teoreticky vyskytovat chemosyntetizující bakterie podobně 

jako na Zemi. Je však otázkou jaké je chemické složení tohoto oceánu a jakých teplot voda dosahuje 

(Rothery 2004). V současnosti je do oblasti kolem planety Jupiter naplánována průzkumná mise 

Europa Jupiter System Mission na rok 2020. Do té doby lze jen těžko získat relevantní důkazy o 

přítomnosti podpovrchového oceánu a dále rozvíjet teorii potenciálu života na tomto tělese. 
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Titan je největší z měsíců planety Saturn, druhý největší měsíc v celé sluneční soustavě, větší 

než planeta Merkur. Jedná se pravděpodobně o jeden ze Zemi nejbližších světů, který jsme dosud 

objevili. Předpokládá se, že nad silikátovým jádrem se nachází vysoce stlačený led a nad ním několik 

kilometrů hluboký oceán složený pravděpodobně z čpavku a vody (Zarnecki 2004). Hlavní zdroje 

tepla, které by mohly udržovat oceán tekutý, jsou radioaktivní rozpad jádra a přitažlivé síly Saturnu. 

Povrch měsíce je pak pravděpodobně tvořen hlavně vodním ledem o nízké hustotě (Grasset a kol. 

2000). Titan má komplexní atmosféru, složenou především z dusíku, bohatou organickými 

sloučeninami, jmenovitě methanem, acetylenem, ethylenem, ethanem či diacetylenem (Shemansky a 

kol. 2005). Zdá se, že cyklus methanu, který je v atmosféře Titanu zastoupen více než jedním 

procentem, je dokonce určitým způsobem podobný hydrologickému cyklu na Zemi zahrnující mraky a 

déšť (Atreya a kol. 2006). Díky sondě Huygens se domníváme, že na povrchu Titanu v omezené míře 

existují kapalná uhlovodíková jezera a struktury spojené s působením kapalného methanu (Mitri a kol. 

2007). Sondou Cassini byly na povrchu Titanu pozorovány projevy  kryovulkanizmu (Wall 2009). 

Díky těmto skutečnostem si lze například představit, že by pravděpodobně někde v prostředí 

podpovrchového oceánu mohl fungovat život na podobné bázi jako na Zemi v oblastech 

s hydrotermální aktivitou.  

 

Tělesa mimo sluneční soustavu jsou pro nás zatím příliš vzdálená na to, abychom mohli 

provádět vzorkování na jejich površích a hledat tak přímé důkazy o existenci mimozemského života. 

Jsme proto odkázání na teoretické úvahy a astronomická pozorování. Jinou možností je pak hledání 

inteligentního života ve vesmíru. Touto otázkou se zabývá projekt SETI (Search for Extra-Terrestrial 

Intelligence), který vsází na zachycování rádiových signálů. V době ,kdy je sepsána tato práce, nebyl 

nalezen žádný důkaz o životě mimo planetu Zemi.    

 

2.3.3 Biomarkery 

 

V exobiologii se termín biomarker používá pro látky, jejichž přítomnost v prostředí může 

indikovat současné nebo preexistující životní procesy. 

 

 Může se jednat o látky schopné podat informaci o současném, či nedávno uhynulém 

organismu, nebo látky prokazující přítomnost již vyhynulého života. Dokázat přítomnost života by 

bylo samozřejmě možné také na základě přímého pozorování organismu nebo pozorováním struktur 

jednoznačně živým organismem vytvořených. Abychom mohli prokázat život pomocí chemických 

stop, musí se daná látka v prostředí zachovat. V tomto ohledu hrají roli vlastnosti samotné látky a 

vlastnosti prostředí. Obecně jsou pro zachování molekulárních stop organismů nevhodné vysoké 

teploty, extrémní pH, radiace, enzymatické a mikrobiální aktivity, nejsou vhodná oxidační prostředí či 
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prostředí bohatá ionty kovů. Naopak například prostředí minerálních inkluzí, či pohřbení látek do 

anoxických prostředí, poskytují podmínky zpomalující degradaci organické hmoty (Parro a kol. 2008). 

Nicméně biomarkery jsou často produktem degradace složitějších organických sloučenin. Například 

chlorofyl může degradovat na fytol a ten se dále rozkládá na pristin a fytan, které zůstávají stabilní i za 

vysokých teplot (Price 1993). Jako vhodný biomarker by mohla sloužit molekula DNA, která je 

přítomná ve všech buňkách všech známých živých organismů. Detekce některé purinové či 

pyrimidinové báze by také prokazovaly přítomnost života, avšak jejich schopnost vydržet stabilní 

mimo buňku, je stejně jako u samotné DNA diskutovanou záležitostí (Pääbo a kol. 2008). 

Významným biomarkerem by mohly být také látky důležité pro energetickou výměnu v organismu. 

Ukázalo se, že například adenosintrifosfát (ATP) by mohl pravděpodobně zůstat stabilní po relativně 

dlouhou dobu i v Marsovském prostředí (Schuerger a kol. 2008). Další skupinou látek, které by mohly 

sloužit jako biomarkery jsou karotenoidy. β-karoten, používaný v této práci jako modelový karotenoid 

funguje v organizmech jako agent opravující DNA v radiací poškozených buňkách, a je to jeden 

z mála pigmentů, který dokáže pohlcovat UV-C záření a pomáhá tak organismům přežít 

v nehostinném prostředí (Patel a kol. 2004). Podobné sloučeniny by mohly obsahovat i organismy 

žijící na Marsu, jehož povrch je vystaven zvýšeným hodnotám UV záření. Proteiny a aminokyseliny 

sice na povrchu Země degradují relativně rychle, ale například na Marsu by vzhledem k absenci 

mikrobů mohly zůstat zachovány (Tegelaar a kol. 1989), mohly by také být zachovány v evaporických 

horninách, například v sulfátech (Aubrey a kol. 2006). Nabízí se otázka, zda jsou aminokyseliny 

vhodnými biomarkery, když byly prokazatelně nalezeny v meteoritech a připraveny laboratorně 

(Sephton 2004). Odpověď na tuto otázku může přinést pro astrobiologii velice důležitá vlastnost 

molekul. Tou vlastností je chiralita, tedy prostorové uspořádání molekul. Chirální molekula nemá 

střed ani rovinu symetrie a není totožná se svým zrcadlovým obrazem. Takto vzájemně lišící se 

molekuly se nazývají enantiomery. Procesy probíhající v biologických systémech vedou ke vzniku 

nerovnováhy v zastoupení enantiomerů dané molekuly, zatímco v neživém prostředí je zastoupení 

enantiomerů vyvážené. Konkrétně u aminkoyselin a sacharidů se v tělech organismů vyskytují pouze 

jejich L-formy, přesněji, pokud je molekula syntetizována biologicky, je tvořena L-enantiomery. 

Dalším způsobem rozlišení organické a anorganické hmoty je pak izotopické složení zkoumaného 

materiálu (Grady  2001).  Pokud bychom chtěli jednoznačně prokázat, že materiál obsahuje stopy po 

organizmech, bylo by pravděpodobně nutné potvrdit ve vzorku přítomnost několika biomarkerů, zde 

byly diskutovány především biomarkery použité v této diplomové práci, ale existuje samozřejmě celá 

řada dalších látek, které zde uvedeny nebyly. Komplexní přehled více než šedesáti vhodných 

biomarkerů přináší článek (Parnell a kol. 2007). Jelikož v současnosti není plánována žádná vesmírná 

mise s lidskou posádkou, omezují se naše možnosti na použití vesmírných sond ovládaných ze Země. 

Tato zařízení však mohou být vybavena celou škálou analytických přístrojů, které prokázaly svou 

schopnost detekovat molekulární stopy života při měřeních na Zemi. Díky zkušenostem z těchto 
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pokusných měření snad máme šanci na některém ze zkoumaných vesmírných těles detekovat látky, 

které jasně určí, zda život mimo planetu Zemi existuje či v minulosti existoval. 

 

2.4 Aplikace Ramanovy spektroskopie v exobiologii 

 

Ramanův spektrometr by mohl být jedním z významných přístrojů na palubě vesmírné sondy 

mise ExoMars, jejíž hlavním posláním je hledání stop života na planetě Mars. Tato sonda by měla 

odstartovat v roce 2018 a mimo jiné bude schopna odebírat vrtané vzorky z maximální hloubky dvou 

metrů. Existuje mnoho důvodů, díky kterým se právě Ramanův spektrometr má stát jedním z přístrojů 

na palubě ExoMars roveru (viz obr. 5) Jednou ze základních výhod Ramanovy spektroskopie je 

schopnost analýzy vzorku nedestruktivně. Po provedení měření je tak možné vzorek dále analyzovat 

jinými metodami. Při měření Ramanovským spektrometrem také odpadá nutnost přípravy vzorku, 

přičemž vzorek může být látka v pevném, kapalném či plynném skupenství. Nespornou výhodou je 

také rychlost analýzy. Zásadní skutečností je pak dobrá odezva při měření biologických molekul. De 

Gelder a kol. (2007) uvádí přehled referenčních spekter základních molekul přítomných v živých 

buňkách. Ramanovou spektroskopií lze také detekovat celou řadu minerálů (Jehlička a kol. 2009 a, b) 

(viz kapitola 2. 2.). V  jednom vzorku je možné změřit organické i anorganické látky, což je z hlediska 

astrobiologie velice důležitá vlastnost.  

 
 

Obr.5. ExoMars rover  

 

Vzhledem k tomu, že při vesmírných misích jsou analytické nástroje vystaveny extrémním 

podmínkám a sondy jsou konstruovány z co možná nejlehčích a nejskladnějších komponentů, nelze 
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opomenout výhodu vyplývající z konstrukce samotných spektrometrů. Uspořádání Ramanova 

spektrometru umožňuje miniaturizaci celého systému, díky čemuž v současnosti existují velice lehké 

přístroje malých rozměrů, které dovolují získat kvalitní spektra. Samozřejmě jako každá metoda i 

Ramanova spektroskopie má své nevýhody, které lze spatřovat například v nižší citlivosti k některým 

látkám oproti jiným metodám, případně v problémech spojených s nežádoucím vlivem fluorescence, 

nebo možností spálení organické hmoty při nevhodně vysoké síle laseru. Přesto se již mnohokrát 

prokázalo, že se jedná o silný nástroj při detekci biomolekul a jeho využití v astrobiologických 

úlohách je vhodné. Mimo v současnosti naplánovanou misi ExoMars měl být Ramanův spektrometr 

také součástí sondy Titan Saturn System Mission, jejíž start byl původně plánován na rok 2020. Tato 

mise, která měla zkoumat povrch Titanu, však byla v současnosti odložena a byl upřednostněn 

program na zkoumání Saturnova měsíce Europy. 

 

Aby bylo v budoucnosti možné co nejefektivněji a správně provádět měření mimo planetu 

Zemi, musíme se při pokusech co nejvíce přiblížit reálnému prostředí na některém ze zkoumaných 

těles. Existuje několik cest, jak můžeme testovat Ramanovské spektrometry pro účely analytické 

astrobiologie. První možností je provádět měření Meteoritů. Z hlediska astrobiologie jsou pak 

nejdůležitější meteority, o nichž se domníváme, že pocházejí z planety Mars. Edwards a kol. (1999) 

provedli první měření meteoritu Nakhla SNC, o kterém předpokládáme, že z Marsu pochází. Získaná 

spektra potvrdila přítomnost minerálů klinopyroxenu, olivínu a plagioklasu a naznačila přítomnost 

kalcitu a křemene. V analyzovaném vzorku nebyla nalezena žádná organická hmota a to ani za pomoci 

jiných metod. Další Ramanovské analýzy meteoritů provedli například Rull a kol. (2004), kdy byli 

schopni identifikovat všechny hlavní i vedlejší minerály. V tomto případě se jednalo nejen o Nakhla 

meteorit, ale také o meteorit Vaca Muerta. V meteoritech byl pozorován například pyroxen a olivín, 

které byly ve vzorku určeny pouze za pomoci Ramanovy spektroskopie. 

 

 Další možností jak se lze připravit na analytická měření v prostředí cizích těles spočívá v 

nalezení alespoň částečně analogických prostředí zde na Zemi. Prakticky to znamená, že většina 

terénních výzkumů je prováděna v těch nejvíce nehostinných prostředích na Zemi. Jedná se tedy o 

prostředí, kde jsou často schopny přežít pouze extrémofilní organismy. Předpokládáme, že právě 

podobné organismy mohly někdy žít například na Marsu. Takto extrémním prostředím je bezpochyby 

Antarktida, nabízející extrémně nízké teploty, výrazné teplotní fluktuace, extrémní vysychání, silné 

abrazivní větry a zvýšené hodnoty UV záření. Edwards a kol. (2005) provedli měření na koloniích 

lišejníků a sinic žijících na Antarktidě a uvádějí důležitá spektrální přiřazení jednotlivých naměřených 

biomarkerů, především ze skupiny fotopigmentů. Měření probíhala i v nejsušším místě na Zemi, 

poušti Atacama, Chile. Mikrobiální společenstva sinic zde žijí v krustách halitu, které jim umožňují 

přístup k vodě a chrání je před extrémními teplotami a slunečním záření. Vítek a kol. (2010) zde 
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pomocí Ramanovy spektroskopie naměřili různé pigmenty a UV-protektivní látky, jmenovitě 

scytonemin, karotenoidy nebo také chlorofyl. V práci Vítek (2010) jsou pak prezentovány výsledky 

Ramanovské analýzy endoevaporických kolonií žijících v krustách Ca-síranů v hyperaridním jádru 

pouště Atacama. Byly pozorovány rozdíly mezi Ramanovskými spektry závisející na poloze v rámci 

evaporické krusty. Rozdíl ve složení naměřených karotenoidů v jednotlivých vrstvách je připisován 

kolonizaci rozdílnými druhy organismů. Typicky eukaryotickými řasami blíže k povrchu a sinicemi 

při spodní straně krusty. Villar a Edwards (2010) zkoumali prostředí novotvořených i zvětralých 

lávových hornin na pomezí oceánu v okolí sopky Kilauea, která spoluvytváří ostrov Havaj a byli 

schopni detekovat stopy života (například chlorofyl), v komplexních geologických vzorcích 

obsahujících několik minerálů. Prostředí s vulkanickou aktivitou na pobřeží oceánu by tak mohlo být 

zajímavým cílem při hledání života například na Marsu, jelikož se zdá, že může zachovávat stopy 

života a Ramanova spektroskopie je schopná tyto stopy detekovat. Jak již bylo naznačeno dříve, role 

Ramanovy spektroskopie v astrobiologii nespočívá pouze v přímé detekci biomarkerů, ale také 

v detekci minerálů a látek, které mohou v konečném důsledku ukazovat na vhodnost daného prostředí 

pro potenciální život. Z tohoto důvodu byla Culkou a kol. (2008) provedena měření sekundárních 

sulfátových minerálů Boussingaultitu a Nikelboussingaultitu, obsahujících skupinu NH4
+. Tyto 

minerály byly pomocí Ramanovy spektroskopie měřeny vůbec poprvé. Ramanova spektroskopie byla 

také využita při detekci organických minerálů whewellitu a mellitu (krystalické soli karboxylových 

kyselin), aromatického minerálu idrialitu a byly navrženy jako potenciální biomarkery (Jehlička a kol. 

2009c). Studium extrémních prostředí na Zemi je velice důležitou přípravou pro potenciální měření při 

jakékoliv astrobiologicky zaměřené misi, ať už z důvodu výběru vhodných molekulárních cílů, tak pro 

nalezení vhodných prostředí, která by mohla život mimo planetu Zemi hostit. 

 

2.4.1 Měření laboratorně připravených směsí 

 

Mezi dílčí úkoly nezbytné pro vyhodnocení vhodnosti využití Ramanovy spektrometrie 

v náročných a nákladných misích např. k Marsu je posouzení detekčních limitů relevantních látek 

v matricích. V rámci laboratorních studií se pracoviště věnují přípravě laboratorních směsí, které 

částečně simulují přírodní vzorky. Díky těmto experimentům je možné do budoucna získat důležitý 

přehled biomarkerů a možností jejich detekce Ramanovými spektrometry. Tato práce v mnohém 

navazuje na experimenty prováděné ve skupině Jana Jehličky, kde se věnují aplikaci Ramanovy 

spektroskopie v astrobiologii již několik let. Jednou z oblastí zájmu, ve které skupina působí je 

testování laboratorních směsí biomarkerů a minerálů. Jelikož se v této práci jedná o rozšíření těchto 

poznatků, je níže uveden přehled dosavadních výsledků.  
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Směsi evaporických minerálů a β-karotenu 

 

Díky objevu evaporických prostředí na planetě Mars lze předpokládat, že tato prostředí mohou 

nebo mohly hostit život. Dalo by se předpokládat, že by se tyto organizmy mohly stejně jako na Zemi 

bránit proti UV záření pomocí pigmentů. Vítek (2011) prováděl Ramanovská měření β-karotenu  jako 

modelového pigmentu. Pro analýzu byly použity lasery o vlnových délkách 514,5 nm a 786 nm. 

Přestože se ukázalo, že je β-karoten lépe detekovatelný za použití laseru o vlnové délce 514,5 nm 

(Vítek a kol. 2009). V práci Vítek a kol. (2008) byla prokázána dobrá kvalita spekter i za použití laseru 

s excitací 785 nm. Vzorky byly připraveny homogenizací β-karotenu v jedné ze tří minerálních 

matricí. Byly připraveny směsi o různých koncentracích β-karotenu v sádrovci, epsomitu nebo halitu. 

β-karoten byl ve směsích pozorován až do koncentrace 1 mg/kg. Při použití laseru o vlnové délce 

514,5 nm bylo vlivem resonančního efektu dosaženo detekce některých spektrálních znaků β-karotenu 

i při koncentraci 0,1 mg/kg. V druhé části experimentu byly směsi měřeny skrz monokrystaly sádrovce 

a epsomitu. Skrze krystaly bylo možné β-karoten detekovat v nejnižší koncentraci 1 mg/kg. Tohoto 

výsledku ale bylo dosaženo pouze při měření směsi epsomitu skrze krystal epsomitu a při použití 

vlnové délky excitačního záření 514,5 nm. U ostatních variant bylo dosaženo nejnižší detekovatelné 

koncentrace 10 mg/kg β-karotenu. Při studiu použití excitačního laseru o vlnové délce 1064 nm, bylo 

Vítkem a kol. (2011) zjištěno, že detekční limit β-karotenu je při použití tohoto typu laseru 

mnohonásobně vyšší než v případě měření s laserem o vlnové délce 785 nm. 

 

V práci Osterrothová a Jehlička (2011 a) bylo provedeno měření β-karotenu v sádrovcové 

matrici skrze 8,5 mm tlustý sádrovcový krystal. Detekční limit pro β-karoten byl díky využití 

Ramanovského resonančního efektu v tomto experimentu stanoven na 10 g/kg. V normálním módu 

bylo stejnou koncentraci možno změřit při tloušťce krystalu 5,2 mm. Existují dva scénáře, při kterých 

by mohlo dojít k detekci β-karotenu na Marsu. Za prvé, měřením živého organismu (viz předchozí 

kapitola) a za druhé měřením fosilizované molekuly. Pokud by se na Marsu nacházely organismy 

schopné produkovat β-karoten, mohl by být zachován v evaporické matrici v koncentracích 

detekovatelných Ramanovými spektrometry (Vítek a kol. 2009). Záleží ale také na způsobu odběru a 

zpracování vzorku, v současnosti se u mise ExoMars počítá s práškovými vzorky vyvrtanými 

z podpovrchu. Při předpokládaném použití stopy laseru o velikosti 50µm, by se mohlo jednat 

částečně o výhodu. Vítek a kol. (2011) pozorovali, že přenosné ramanovy spektrometry, které mají 

větší stopu laseru, mohou detekovat β-karoten i s lepšími výsledky než je tomu v případě použití 

Ramanovy mikro-spektrometrie (stopa laseru ∼2µm). Tento fakt autoři přičítají nehomogenitě 

práškových vzorků na mikro-úrovni, díky čemuž se může stát, že při analýze vzorku nebude zaměřena 

oblast obsahující β-karoten. Díky větší stopě laseru pak dojde ke zprůměrování měřeného signálu 
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z větší plochy vzorku. V každém případě je však nutné, aby byl vzorek co možná nejhomogennější. 

Stinnou stránkou tohoto typu vzorkování je pak ztráta informace o složení jednotlivých vrstev.  

 

Směsi evaporických minerálů a organických kyselin 

 

Dalším z experimentů, jehož výsledky jsou publikovány v práci Vítek a kol. (2011), bylo 

měření kyseliny mellitové v halitové matrici pomocí miniaturizovaných Ramanovských spektrometrů 

pracujících s vlnovými délkami 785 nm a 1064 nm. Kyselina mellitová je považována za stabilní 

produkt oxidace organické hmoty a existuje předpoklad, že by se mohla nacházet na Marsu 

v hloubkách do jednoho metru pod povrchem v koncentracích kolem 500 mg/kg (Benner a kol. 2000). 

Nejnižší detekovatelná koncentrace kyseliny mellitové pomocí výše uvedených spektrometrů byla 10 

g/kg a zdá se tak, že Ramanův spektrometr by nebyl schopen tuto látku v jednoduchých práškových 

vzorcích z Marsovského podpovrchu identifikovat. K podobným výsledkům měření kyseliny 

mellitové v halitu došli i Osterrothová a Jehlička (2010). V sádrovcové matrici pak byla podle autorů 

kyselina mellitová detekována v nejnižší koncentraci 50 g/kg, a to i v případě měření skrz 

sádrovcový/halitový krystal. Laser o vlnové délce 1064 nm se ukázal jako méně vhodný pro detekci 

kyseliny mellitové. Při jeho použití byly detekční limity kyseliny mellitové 10x vyšší.  

 

Kromě kyseliny mellitové byla Ramanovou spektroskopií testována také kyselina ftalová. 

Bylo prokázáno, že kyselina ftalová je produktem oxidativního rozpadu antracenu, naftalenu a 

fenantrenu, o nichž se předpokládá, že byly na Mars dopraveny meteority. Kyselina ftalová by tak 

mohla být zajímavým cílem pro potenciální Marsovské mise hledající organické látky. Detekční limit 

kyseliny ftalové v minerálních matricích halitu a sádrovce byl při měřeních skrz sádrovcové a halitové 

krystaly stanoven na 10 g/kg (Osterrothová a Jehlička, 2010). Nejnižší naměřené koncentrace kyseliny 

ftalové tak nedosahují koncentrace 500 mg/kg, kterou pro benzenkarboxyláty v Marsovském regolitu 

předpokládají Benner a kol. (2000). Při měření bylo použito excitační záření o vlnových délkách 785 i 

514,5 nm a obě vlnové délky byly uznány jako vhodný excitační zdroj pro detekci karboxylových 

kyselin v minerálních matricích. 

 

Kyselina usnová, která pomáhá lišejníkům přežít v extrémních podmínkách, byla vybrána jako 

další potenciální biomarker. V tělech lišejníků funguje jako ochrana před UV zářením, hraje zásadní 

roli při vstřebávání živin a je důležitá pro jejich přežití v kyselém prostředí (Osterrothová 

2011). Kyselina usnová byla smíchána v různých koncentracích se sádrovcem nebo kalcitem a 

připravené práškové směsi byly měřeny pomocí Ramanova spektrometru s exicitačním laserem o 

vlnové délce 785 nm. Výsledky jsou uvedeny v článku Osterrothová a Jehlička (2009). Nejnižší 
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detekovatelná koncentrace kyseliny usnové při přímém měření směsi byla 1g/kg, zatímco při měření 

skrz krystal sádrovce byl detekční limit kyseliny usnové 5 g/kg. 

 

Dusíkaté látky 

 

 Další oblastí výzkumu bylo využití Ramanovské spektroskopie k detekci vybraných látek 

obsahujících dusík. Dusíkaté látky jako močovina či aminokyseliny byly nalezeny v různých 

extraterestriálních prostředích, například v meteoritech či v organických komplexních látkách, 

tholínech, na Titanu (Khare a kol. 1984). Některé aminokyseliny společně s nukleobázemi adeninem a 

uracilem by pravděpodobně mohly být součástí temné hmoty v různých prostředích sluneční soustavy, 

včetně planet, měsíců, asteroidů a komet (Matthews a Minard 2006). Aminokyseliny jsou ale také 

základními stavebními jednotkami proteinů ve všech živých organismech na Zemi, a zdá se, že by za 

určitých podmínek mohly být zachovány například na Marsu, či na jiném vesmírném tělese. Biogenní 

původ aminokyselin je navíc možné prokázat na základě chirality. Některé dusíkaté látky tak tvoří 

zajímavý cíl při hledání mimozemského života a byly zařazeny mezi potenciální biomarkery (Parnell a 

kol. 2007). 

 

 Culka a kol. (2010 a) předkládá výsledky měření 13 různých aminokyselin pomocí dvou 

přenosných spektrometrů (Ahura First Defender a Delta Nu - Inspector Raman) pracujících 

s excitačním laserovým zářením 785 nm. Konkrétně byla provedena  měření těchto aminokyselin: 

glycin, L-alanin, β-alanin, L-asparagin, L-kyselina asparagová, L-kyselina glutamová, L-glutamin, L-

methionin, L-prolin, L-serin, L-threonin, L-trypthofan a L-tyrosin. Všechny aminokyseliny byly 

naměřeny bez problémů pomocí obou přístrojů. Naměřené vlnočty byly v dobré shodě s referenčními 

hodnotami a lišily se maximálně o +/- 3 cm-1, přičemž rozdíl mezi stroji se rovnal 1-2 cm-1. 

Osterrothová a Jehlička (2011 a) provedli měření glycinu v sádrovcové matrici skrze 5,2 mm tlustý 

sádrovcový krystal. Detekční limit pro glycin byl v tomto experimentu stanoven na 100 g/kg (laser 

785 nm). V práci Jehlička a kol. (2010 b) byla prokázána schopnost přenosných Ramanových 

spektrometrů bez problémů měřit dusíkaté organické látky (močovinu, anilin, indolin, 1-(2-

aminoethyl)piperazin, 3-methylpyridin a formamid) poté, co byly zmrazeny na teplotu -25 °C. Měření 

probíhala v zimních Alpských podmínkách za teplot kolem -15 °C. Některé aminokyseliny byly také 

měřeny za nízkých teplot, přičemž nebyl zaznamenán výrazný vliv teploty na výsledná spektra, 

přestože bylo možné pozorovat lehce zvýšený šum. 

 

 Jednou z dalších testovaných dusíkatých látek byla močovina. Jedná se o důležitou sloučeninu 

produkovanou živými organismy včetně některých bakterií a hub. Cho a kol. (1996) pozorovali 

v mořské vodě bakterie tvořící značné množství močoviny, která pak dále sloužila jako výživa pro 
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další organismy. Měření močoviny byla provedena laboratorním Ramanovským spektrometrem 

s excitačním laserem o vlnové délce 514,5 nm. Detekční limit pro močovinu byl při tomto 

experimentu stanoven na 10 g/kg, a to jak v kalcitové, tak v sádrovcové matrici. Pokud byly směsi 

měřeny skrz krystal kalcitu, byl detekční limit močoviny mezi 10 a 50 g/kg. Při měření skrze krystal 

sádrovce pak byl detekční limit stanoven na 50 g/kg (Culka a Jehlička 2008). 

 

Vícesložkové směsi biomarkerů a evaporitů 

 

 Ramanovské experimenty byly prováděny také u směsí s různým počtem jednotlivých látek ve 

vzorku. Ve všech níže uvedených experimentech byl použit přenosný Ramanovský spektrometr s 

laserem o vlnové délce 785 nm. Smyslem bylo posoudit, zda testované přístroje mají alespoň takovou 

rozlišovací schopnost (spectral resolution) odlišit strukturně velmi podobné sloučeniny ve směsi. 

 

 Měřeními uměle připravených směsí látek byla prokázána schopnost přenosných spektrometrů 

získat kvalitní spektra i u většího počtu různých biomarkerů. Přenosné spektrometry při měřeních 

prokázaly dobrou korelaci s referenčními spektry a jednotlivé pásy se většinou lišily maximálně o 

4cm-1. Následující výsledky byly publikovány v článku Culka a kol. (2010 b).  

 

 První sada vzorků byla měřena v improvizované terénní laboratoři za teplot kolem 12 °C. Ve 

směsi dvou minerálů (sádrovec, epsomit), dvou aminokyselin (glycin, L-alanin) a kyseliny mellitové, 

bylo jednoznačně identifikováno všech pět složek, přičemž každá z látek byla ve výsledném spektru 

zastoupena minimálně třemi jednoznačnými pásy. Komplexnější vzorek pak obsahoval směs osmi 

složek (glycin, L-alanin, L-prolin, L-valin, L-leucin, L-kyselina glutamová, sádrovec a epsomit). Bylo 

pozorováno, že při takto velkém počtu látek dochází k častému překryvu spektrálních pásů, což 

znemožňuje rozlišení některých složek směsi. Přesto u některých látek bylo možné odlišit několik 

jednoznačných pásů. Čtyři jednoznačné pásy byly pozorovány u L-alaninu a glycinu, u L-prolinu a L-

kyseliny glutamové byly pozorovány dva jednoznačné pásy a jeden jednoznačný pás byl pozorován u 

L-leucinu. L-valin nebylo možné rozpoznat ani pomocí jednoho jednoznačného pásu. Svou roli 

v detekci takto složitých směsí má také spektrální rozlišení, které v případě přenosných přístrojů bývá 

nižší než v případě laboratorních systémů.  

 

 Druhá sada vzorků byla měřená na vrcholu ledovce Pitzal v nadmořské výšce 2860 m n.m. při 

teplotě kolem -10 °C. V těchto podmínkách bylo opakováno měření močoviny v sádrovcové matrici, 

přičemž pozorovaný detekční limit močoviny byl o řád vyšší než v případě předchozího experimentu, 

tedy 500g/kg. Culka (2011) přičítá vyšší detekční limit močoviny při tomto experimentu kromě 

extrémních podmínek měření a využití přenosného spektrometru, především vlnové délce použitého 
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laseru. Ve směsi glycinu v sádrovci byla aminokyselina jasně rozeznána při nejnižší koncentraci 100 

g/kg, ale určité spektrální znaky se projevovali i při koncentraci 10 g/kg. Ve směsi glycinu s L-

alaninem v sádrovcové matrici byly obě aminokyseliny rozpoznatelné do koncentrace 100 g/kg. 

Lepších výsledků bylo dosaženo při měření nukleových bází thyminu a adeninu. Nejprve byl měřen 

samotný thymin v sádrovcové matrici. V této směsi bylo dosaženo detekčního limitu thyminu na 

úrovni 10 g/kg. Při měření směsi thyminu, adeninu a sádrovce pak byl prokázán stejný detekční limit 

také pro adenin. Obě látky byly při těchto koncentracích ve směsi rozeznatelné, každá dvěma 

jednoznačnými silnými pásy. 

 

 Zjištěné měřitelné koncentrace pro látky obsahující dusík byly relativně vysoké, v porovnání 

například s výše zmíněným β-karotenem. Nejnižší dosažená koncentrace u studovaných dusíkatých 

látek byla 10 g/kg. Tohoto výsledku bylo dosaženo u nukleových bází adeninu a thyminu 

v sádrovcové matrici (Culka, 2011). Ukázalo se, že detekce biomarkerů je v sulfátech složitější než 

v halitu, jelikož oba sulfáty mají několik silných spektrálních pásů, zatímco halit nemá žádné pásy, 

protože žádný vibrační mód halitu není Ramanovsky aktivní (Culka a kol. 2010 a). Stejně jako u β-

karotenu se i v případě měření dalších biomarkerů zdá být výhodnější využít větší stopy laseru z 

důvodu nehomogenity vzorku na mikro-úrovni. 

 

Další studie směsí minerálů a důležitých biomolekul 

 

 Alajtal a kol. (2010) pomocí Ramanovy spektroskopie studoval detekční možnosti 

polyaromatických uhlovodíků, které jsou degradačními produkty různých biomolekul. Polyaromatické 

uhlovodíky naftalen, fenantren a trifenylen byly smíchány s křemenem, sádrovcem a kalcitem. 

Detekční limity byly v tomto experimentu stanoveny na 10 mg/kg pro naftalen a 0,25 - 2 mg/kg pro 

ostatní uhlovodíky. Biomarkery byly studovány také ve fluidních inkluzích laboratorně připravených 

halitových krystalů. Ze Země víme, že pokud dojde k uvěznění organického materiálu v inkluzi, může 

být zachován i po stovky milionů let. Informace v inkluzích zachované navíc mohou podávat cenné 

údaje o parametrech prostředí z doby jejich vzniku. Osterrothová a Jehlička (2010) zkoumali 

biomarkery glycin, L-alanin, β-alanin, L-serine a kyselinu γ-aminomáselnou uvězněné ve fluidních 

inkluzích uměle vypěstovaných halitových krystalů. Glycin a L-alanin byly naměřeny při 0,05 M 

koncentraci ve vzorku, β-alanine a L-serine při 0,1 M koncentraci a kyselina γ-aminomáselná 0,5 M 

koncentraci ve vzorku. Vzhledem k faktu, že schopnost detekovat molekulu v inkluzi nezávisí pouze 

na počtu přítomných atomů, se nejedná o absolutní detekční limity. Význam detekce biomolekul 

uvězněných ve fluidních inkluzích spočívá také v tom, že takto uzavřený systém značně snižuje 

možnosti kontaminace vzorku, čehož by mohlo být využito například při misích schopných dopravit 

mimozemské vzorky k analýze na Zemi. Zajímavý experiment byl proveden Jehličkou a kol. (2012), 
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kdy popsali Ramanovu spektroskopii jako metodu vhodnou pro analýzu látek pomáhajících 

hypersalinním organismům vyrovnávat se s osmotickým tlakem. Mezi tyto látky patří různé cukry či 

aminokyseliny a díky relativně vysokým koncentracím v tělech halofilních organismů mohou sloužit 

jako vhodné biomarkery. 

 

Přehled v této práci zkoumaných látek 

 

 V této práci byly zkoumány aminokyseliny glycin, L-prolin, L-alanin, nukleová báze thymin a 

pigment β-karoten. Strukturní vzorce zkoumaných biomolekul přináší obrázek 6. Referenční pásy pro 

aminokyseliny L-prolin, glycin, L-alanin byly získány z publikací De Gelder a kol. (2007) a Zhu a kol. 

(2010). Referenční hodnoty vlnočtů pro nukleovou bázi thymin, byly získány z publikace De Gelder a 

kol. (2007). Referenční hodnoty pro sádrovec byly získány z publikace Kloprogge a kol. (1999). 

Referenční hodnoty pro β-karoten byly získány z publikací De Gelder a kol. (2007) a doplněny z 

publikace Saito a Tasumi (1983). Z těchto referenčních hodnot pak byly sestaveny tabulky, které 

zohledňují možný překryv pásů a odhalují pásy látek, které mohou, pokud budou pozorovány, 

prokazovat přítomnost dané látky ve vzorku. Tyto tabulky jsou v práci uvedeny v přílohách. Důležité 

pásy jednotlivých látek a jejich přiřazení molekulovým vibracím přináší tabulka 2. 

 

 

 
 

Obr.6. Strukturní vzorce zkoumaných biomolekul 
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Tab 2. Tabulka referenčních hodnot vlnočtů důležitých pásů jednotlivých látek a jejich přiřazení  

molekulovým vibracím 

ref. hodn. vlnočtů přiřazení ref. hodn. vlnočtů přiřazení ref. hodn. vlnočtů přiřazení 

glycin   L-prolin   L-alanin   

606 cm-1 ν(CCN) sym. stretch. vib. 842 cm-1 skeletal stretch. vib. 851 cm-1 ν(CNC) 

894 cm-1  (CH2) rock. vib. 916 cm-1 

ring breath. vib. 

1021 cm-1 δ(CH3)  

1323 cm-1 ν(CCN) sym. stretch. vib. 987 cm-1 1359 cm-1 δ(CH3)  

1409 cm-1 (COO−) sym. stretch. vib. 1035 cm-1     

    1454 cm-1 (CH2) bend. vib.     

            

thymin   β-karoten   sádrovec   

429 cm-1 δ(C=O) 1515 cm-1 ν(C=C) 416 cm-1 ν(SO5) 

479 cm-1 δ(N-C=C) 1156 cm-1 ν(C–C) 495 cm-1 ν(SO4) 

617 cm-1 δ(N-C-C) 1008 cm-1 δ(C=CH) 620 cm-1 ν(SO4) 

740 cm-1 ν(C5-CH3)     673 cm-1 ν(SO4) 

1369 cm-1 δ(CH3)     1008 cm-1 ν(SO4) 

        1135 cm-1 ν(SO4) 

3 METODIKA 

 

3.1 Instrumentace 

 

Měření v této diplomové práci byla prováděna na dvou přístrojích, z nichž jeden je laboratorní a 

druhý přenosný. Všechna měření byla provedena pomocí laseru o vlnové délce 785 nm.  

 

3.1.1 Renishaw - inVia Reflex 

 

Laboratorní mikrospektrometr Renishaw In Via Reflex (viz obr. 8) je vybaven dvěma typy 

excitačního laseru. Zeleným argonovým laserem pracujícím na vlnové délce 514,5 nm o maximálním 

výkonu 20 mW a červeným diodovým laserem o maximálním výkonu 300 mW pracujícím s vlnovou 

délkou 785 nm. Spektrometr je vybavený CCD detektorem. Přístroj umožňuje celou řadu nastavení 

pro vytvoření co možná nejideálnějších podmínek měření daného vzorku. Z nejdůležitějších se jedná o 

nastavení počtu měření, doby jednotlivých měření a intenzitu laseru. U každého měření je možné 

vybrat si libovolnou spektrální oblast z intervalu 150-4000 cm-1. Pro kalibraci byly použity 

diamantové, silikonové a polystyrenové standarty. K spektrometru připojený mikroskop disponuje 

čtyřmi objektivy s maximálně stonásobným přiblížením. 
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Obr.7. Ramanův mikrospektrometr inVia Reflex (Renishaw) 

 

3.1.2 Delta Nu - Inspector Raman  

 

Druhým používaným přístrojem byl přenosný spektrometr Inspector Raman od firmy Delta Nu 

(viz obr. 9), Laramie, USA. Přístroj sám o sobě váží 1,9 kg a je řízen laptopem, ke kterému se 

připojuje přes USB rozhraní. Je tak možné nastavovat různé parametry.Podobně jako u laboratorního 

přístroje se jedná o dobu jednotlivých měření či počet akumulací. Spektrální rozsah je u tohoto 

přístroje 200-2000 cm-1. Spektrální rozlišení je 8 cm-1. Laser pracuje s vlnovou délkou 785 nm při 

maximálním výkonu 120mW. Detektor CCD je chlazen termoelektricky. Příslušenství stroje zahrnuje 

držák samotného spektrometru a posuvný držák vzorku. Pro kalibraci byly používány diamantové, 

silikonové a polystyrenové standarty. 

 

 
 

Obr.8. Přenosný spektrometr Inspector Raman (Delta Nu) 
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3.2 Příprava vzorků 

 

Vzorky testované v této práci byly připraveny v laboratořích Ústavu geochemie, mineralogie a 

nerostných zdrojů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jednalo se vždy o práškové 

směsi čistých látek o různých koncentracích, které byly po přesném navážení homogenizovány 

v achátové míse po dobu deseti minut. Z práškových směsí pak byly pomocí pákového lisu vytvořeny 

stlačené tablety o průměru cca 4 cm. Takto připravené vzorky byly uchovávány v chladu a ve tmě. 

Měření byla prováděna vždy nedlouho po přípravě vzorku. Všechny chemikálie použité při 

experimentech byly zakoupeny od firmy Sigma Aldrich. Výrobce udává čistotu těchto látek mezi 98 - 

99%. Přehled připravených vzorků je uveden v tabulce 3. 

 

Tab 3. Přehled připravených vzorků 

 

vzorek č. β-karoten (g) L-prolin (g) glycin (g) L-alanin (g) thymin (g) sádrovec (g) 
1 - - - - - 3 
2 3 - - - - - 
3 - 3 - - - - 
4 - - 3 - - - 
5 - - - 3 - - 
6 - - - - 3 - 
7 0,003 0,003 - - - 2,994 
8 0,03 0,03 - - - 2,94 
9 0,03 0,3 - - - 2,67 

10 0,003 - 0,003 - - 2,994 
11 0,03 - 0,03 - - 2,94 
12 0,03 - 0,3 - - 2,67 
13 0,03 0,3 0,3 - - 2,37 
14 - 0,3 0,3 - - 2,4 
15 - 0,03 0,03 - - 2,94 
16 0,03 0,9 0,9 - - 1,17 
17 0,03 0,6 0,6 - - 1,77 
18 0,003 0,3 0,3 - - 2,397 
19 0,015 0,3 0,3 - - 2,385 
20 0,03 0,3 - - - 2,67 
21 - 1,5 1,5 - - - 
22 - 0,3 0,3 - - 2,4 
23 0,03 - 0,3 0,3 0,3 2,07 
24 0,003 - 0,3 0,3 0,3 2,097 
25 0,0003 - 0,3 0,3 0,3 2,0997 
26 0,003 - 0,3 0,3 - 2,397 
27 0,003 - 0,3 - 0,3 2,397 
28 0,003 - - 0,3 0,3 2,397 
29 0,003 - 0,6 0,6 0,6 1,197 
30 - - 0,3 0,3 0,3 2,1 
31 0,003 - 0,3 - - 2,697 
32 0,003 - - 0,3 - 2,697 
33 0,003 - - - - 2,697 
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3.3 Podmínky měření 

 

3.3.1 Experiment A  

 

 Při měření vzorků č. 7 - 22 bylo celkem získáno cca 230 spekter, laboratorním a přenosným 

Ramanovým spektrometrem na různých lokalitách s různým nastavením při jednotlivých měřeních. 

Jak laboratorní, tak přenosný přístroj byl vybaven laserem o vlnové délce 785 nm. Nastavení strojů 

bylo průběžně přizpůsobováno tak, aby bylo dosaženo nejlepších výsledků. Vzorky byly měřeny 

pomocí laboratorního přístroje na Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů. Při měřeních 

laboratorním mikrospektrometrem byl použit daleko ohniskový objektiv a laser byl částečně rozostřen, 

aby bylo dosaženo větší stopy laseru a tím pádem byla analyzována větší plocha vzorku. Měření 

vzorků č. 7-15 terénním spektrometrem byla provedena za denního světla mimo laboratoř ve 

venkovních prostorách. Oblast na kontaktu vzorku a přístroje byla zastíněna tmavou látkou. Měření 

vzorků č. 16-22 terénním přístrojem byla provedena ve vnitřních prostorách s minimálním osvětlením 

a oblast na kontaktu vzorku a stroje byla zastíněna tmavou látkou. Jednotlivá měření probíhala 

v různých místech tablety.  

 

3.3.2 Experiment B  

 

 Na vzorcích č. 23 - 33 byla provedena měření pomocí přenosného Ramanovského 

spektrometru Inspector Raman od firmy Delta Nu. Tento spektrometr je vybaven laserovým paprskem 

o vlnové délce 785 nm. Měření bylo provedeno ve vnitřních prostorách s minimálním osvětlením. 

Vzorky byly analyzovány ve formě stlačených tablet. Aby bylo okolnímu světlu zabráněno 

komplikovat průběh měření, byla použita ochranná hubice zastiňující měřený vzorek a paprsek 

excitačního laseru. Každý vzorek (tableta) byl měřen celkem na osmi různých místech tablety, vždy 

třikrát ve stejném místě. Nastavení stroje bylo stejné pro všechny vzorky a měření. Doba měření byla 

nastavena na 1s a počet akumulací byl 5. Laser byl nastaven na maximální výkon. Pokud byl u tablety 

pozorován rozdíl v barevnosti, byly čtyři body měření dále označené písmeny a - d vybrány 

z tmavších (více červených) oblastí a čtyři body měření dále označené písmeny e - h vybrány z oblastí 

světlejších (bělejších). Pokud u vzorku nebyl pozorován rozdíl v barevnosti, bylo všech osm bodů 

měření vybráno na tabletě náhodně.  
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3.4 Analýza dat 

 

3.4.1 Experiment A 

 

Data byla ukládána ve formátu .spc a následně analyzována v programu GRAMS od firmy 

Thermo Scientific. Pro analýzu byl dále použit program PeakStar ,jehož funkční mechanizmy jsou 

popsány v samostatné kapitole.  

 

3.4.2 Experiment B 

 

Data byla ukládána ve formátu .spc a následně analyzována v programu Grams od firmy 

Thermo Scientific. U všech spekter byla provedena vícebodová korekce baseline a spektra byla 

nafitována na hodnotu 0, aby bylo možné porovnávat intenzity jednotlivých pásů v rámci více spekter. 

Pro další zpracování naměřených dat byl k účelům této práce vyvinut program PeakStar, který je 

schopen pracovat s exporty systému Grams a přiřazovat naměřené hodnoty referenčním hodnotám. 

Funkční mechanizmy tohoto programu jsou popsány v samostatné kapitole. Program byl nastaven tak, 

že přiřazoval naměřené pásy referenčním hodnotám vlnočtu, pokud se naměřené hodnoty vlnočtu lišili 

+/- o 6 cm-1 včetně. Takto široký interval byl zvolen, aby bylo možné odhalit míru odklonu 

naměřených hodnot od referenčních hodnot vlnočtu. Dalším parametrem, který lze v programu 

PeakStar nastavit, je minimální možná intenzita peaků. Tato proměnná byla pro tento experiment 

nastavena na hodnotu 0, aby bylo možné získat co nejkomplexnější soubor dat, přestože peaky s velice 

nízkou intenzitou není možné považovat za průkazné pásy látek. Cílem bylo zjistit, zda není možné 

odhalit i slabé pásy, jejichž intenzita je na úrovni šumu. Pokud by se pás zopakoval ve velkém počtu 

měření provedených v rámci jednoho vzorku, mohla by to být indicie napovídající, že látka je ve 

vzorku přítomna, přestože její silné pásy není možné považovat za relevantní. Taková situace nastává 

při měření směsi obsahující více látek, kdy se silné pásy jednotlivých látek překrývají, čímž je 

znemožněna jednoznačná identifikace složek směsi.  

 

Aby byl omezen vliv pozadí, byla ve všech spektrech vybrána oblast 2000  - 1800 cm-1, kde se 

nenachází žádné charakteristické pásy pro látky obsažené ve směsi. Tato oblast byla testována 

programem PeakStar. Místo souboru referenčních hodnot byla použita celá čísla v intervalu < 1800; 

2000 > , čímž byla získána tabulka výsledků s informacemi o vlnočtu a intenzitě všech peaků, které se 

v oblasti vyskytují. Z těchto informací byla pro každé konkrétní spektrum vypočtena hodnota, dále 

použitá jako hladina šumu. Byla zjištěna skutečnost, že v oblasti 2000 - 1800 cm-1 se opakuje skupina 

peaků nehledě na obsahu látek ve vzorku (viz Obr. 9). Tyto peaky se vyskytují ve všech spektrech 
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naměřených na vzorcích č. 23 - 33 a vyskytují se také ve spektrech všech jednotlivě naměřených 

čistých látek pomocí přenosného spektrometru Inspector Raman. Tato skutečnost jednoznačně 

prokazuje, že se jedná o šum. 

 
 

Obr.9. Spektrální oblast 2000 - 1800 cm-1, která reprezentuje šum v jednotlivých spektrech  

(a - čistý glycin, b - čistý L-alanin, c - čistý thymin, d - sádrovec, e - čistý β-karoten,  

f - směs všech pěti látek / vzorek č. 23) 

 

 

Dalším krokem bylo vyhodnocení v tabulkovém procesoru MS Excell, kde byly naměřené 

hodnoty pro každé konkrétní spektrum filtrovány pomocí získané informace o šumu. Ze získaných dat 

byly sestaveny výsledkové tabulky vždy pro všech 24 měření v rámci jednoho vzorku a byly 
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vypočteny průměrné intenzity jednotlivých pásů a jejich směrodatné odchylky, počet opakování 

konkrétního pásu v jednotlivých spektrech naměřených na jednom vzorku, jeho průměrná poloha (wn) 

a směrodatná odchylka tohoto průměru. Na základě těchto informací spolu s pozorováním spekter bylo 

rozhodováno při přiřazování jednotlivých pásů. 

 

3.4.3 Program PeakStar 

 

Program PeakStar zpracovává vyexportovaná data z programu Grams a přiřazuje hodnoty 

vlnočtu a intenzity jednotlivým referenčním pásům. Prvním krokem při použití programu je tedy 

sestavení tabulky referenčních hodnot vlnočtů ve formátu .txt. Referenční hodnoty mohou být 

poskládány s ohledem na překryv pásů jednotlivých látek ve směsi s tím, že tyto hodnoty budou 

v tabulce referencí uvedeny na stejné řádce. V každém sloupci jsou pak pod sebou řazeny jednotlivé 

pásy zkoumané látky. Do tabulky referencí je možné zařadit libovolný počet látek. Dalším vstupem do 

programu jsou data ze samotných měření. Program PeakStar pracuje pouze se souřadnicemi XY, které 

jsou vygenerovány systémem Grams jako tzv. „peakreport“. Peakreport je tedy přehled vypsaných 

naměřených vlnočtů a jím přiřazených intenzit jednotlivých pásů přítomných ve spektru. Prvotní 

vyhodnocení, tedy, které potenciální pásy zařadit do výsledného exportu provádí s ohledem na 

volitelná systémová nastavení program Grams. Tato systémová nastavení byla po celou dobu 

experimentu nastavena na stejné parametry. Parametry byly nastaveny tak, aby do výpisu byly 

zařazeny všechny „pásy“, včetně těch s minimální intenzitou. V programu PeakStar je možné 

analyzovat libovolný počet peakreportů spekter najednou. 

 

Program PeakStar je vybaven dvěma možnými nastaveními, která se týkají výběru a přiřazení 

pásů (viz Obr. 10). První možné nastavení „tolerance“ upravuje interval na ose X, který povoluje 

programu přiřadit potencionální pás k referenční hodnotě. Jde tedy o hodnotu, o kterou se může 

naměřená hodnota lišit od referenční hodnoty tak, aby ji program vypsal do výsledné tabulky. Aby 

mohla být naměřená hodnota přiřazena do výsledné tabulky dle referenční hodnoty, musí platit 

následující podmínka definovaná vztahem (8). V  němž: a = naměřená hodnota na ose X (vlnočet), b = 

referenční hodnota na ose X (vlnočet), c = tolerance. 

 

a = < b ± c >  (8) 

 

Druhé nastavení „intensity“ omezuje minimální možnou intenzitu, tedy hodnotu na ose Y. 

Pokud je hodnota nižší nebo stejná jako je nastavená minimální možná intenzita, program zařadí data 

do výsledné tabulky. Druhá podmínka pro zařazení dat XY do výsledné tabulky je definována 
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vztahem (9), kde d = naměřená hodnota na ose Y (intenzita), e = referenční hodnota na ose Y 

(intenzita), f = minimální možná intenzita. 

 

d = < e ± f >  (9) 

 

Pokud obě podmínky platí, jsou souřadnice XY přiřazené do výsledné tabulky podle 

referenčních hodnot. Výstupem z programu PeakStar je tabulka ve formátu .txt, kde jsou 

v jednotlivých sloupcích uvedeny naměřené hodnoty intenzity a vlnočtu pro jednotlivá naměřená 

spektra. Pokud naměřená hodnota spadá do oblasti více než jednoho intervalu, definovaného 

referenční hodnotou a nastavovanými proměnnými, je do tabulky výsledků zařazena vícekrát. Každá 

naměřená hodnota tedy může být vepsána do tabulky opakovaně na více řádek. Platí také, že ke každé 

referenční hodnotě může být přiřazeno libovolné množství naměřených hodnot, které se vypisují do 

řádky za sebe oddělené čárkou. V případech, kdy došlo k opakování naměřených hodnot ve 

výsledkové tabulce, byla zpětnou „ruční“ kontrolou data zhodnocena a případně vyřazena ze souboru. 

 

 

 
 

Obr.10. Uživatelské prostředí programu PeakStar 
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4 VÝSLEDKY 

 

4.1 Experiment A 

 

 První experimenty byly provedeny na vzorcích obsahujících aminokyseliny L-prolin a glycin, 

smíchaných s β-karotenem v sádrovcové matrici. Celkem bylo připraveno 22 vzorků, z nichž jeden 

obsahoval čistou směs obou aminokyselin. Objemové koncentrace jednotlivých biomarkerů ve 

vzorcích č. 7 - 22 uvádí tabulky 4 a 7. Na začátku každého měření byla naměřena spektra čistých látek 

pomocí přenosného a laboratorního stroje, a byly zkontrolovány referenční hodnoty získané z 

literatury s hodnotami naměřenými pomocí obou strojů. Tabulka referenčních hodnot sestavená pro 

tento experiment je uvedena v přílohách. Bylo zjištěno, že naměřené hodnoty byly obvykle v dobrém 

souladu s referenčními údaji. Velikost rozdílu se lišila u různých látek a jednotlivých pásů, ale obecně 

se hodnoty naměřených vlnočtů pohybovaly nejčastěji v intervalu +/- 4 cm-1 od referenčních hodnot. 

Spektra čistého L-prolinu a glycinu naměřená pomocí obou strojů uvádí obrázek 12. Na těchto 

spektrech je možné pozorovat dobrou shodu pozic jednotlivých pásů látek při měřeních laboratorním a 

přenosným strojem. Spektrum čistého sádrovce naměřeného pomocí přenosného přístroje přináší 

obrázek 11.  Spektrum čistého β-karotenu naměřeného přenosným strojem je součástí obrázku 13. 

Všechna publikovaná spektra v této kapitole jsou po vícebodové korekci baseline, provedené 

v programu Grams. 

 

 

 
 

Obr.11. Spektrum čistého sádrovce naměřeného spektrometrem Inspector Raman 
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Obr.12. Spektra čistého L-prolinu naměřeného (a) laboratorním přístrojem inVia, (b) terénním 

přístrojem Inspector Raman a čistého glycinu naměřeného (c) laboratorním přístrojem 

inVia, (d) terénním přístrojem Inspector Raman 
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Obr.13. Spektrum čistého β-karotenu naměřeného spektrometrem Inspector Raman 

 

4.1.1 Měření vzorků č. 7-15 

 

 Vzorky byly analyzovány pomocí přenosného i laboratorního přístroje. Tabulka 4 přináší 

přehled připravených vzorků a objemové koncentrace jednotlivých složek směsí. 

 

Tab 4. Objemová koncentrace jednotlivých biomarkerů v sádrovcové matrici (vzorky č. 7 - 15)  

vzorek č. β-karoten (g/kg) glycin (g/kg) L-prolin (g/kg) 
7 1 - 1 
8 10 - 10 
9 10 - 100 
10 1 1 - 
11 10 10 - 
12 10 100 - 
13 10 100 100 
14 - 100 100 
15 - 10 10 

 

 Z devíti připravených směsí byla přítomnost L-prolinu a glycinu prokázána pouze ve směsi 

bez β-karotenu v sádrovcové matrici, a to ve variantě s nejvyšší koncentrací obou aminokyselin (100 

g/kg - vzorek č. 14). Prolinové pásy bylo v tomto vzorku možné rozpoznat ve spektrech získaných 

laboratorním i terénním přístrojem. V případě měření laboratorním přístrojem bylo možné pozorovat 

lepší rozlišení jednotlivých pásů a také vyšší relativní intenzity pásů L-prolinu (viz Obr. 14). Při 

měření laboratorním přístrojem byly nejintenzivnější jednoznačné pásy L-prolinu ve směsi pás 916 
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cm-1, 850 cm-1 a 834 cm-1, při měření přenosným přístrojem zůstávají nejpatrnější pásy 916 cm-1 a 834 

cm-1. Všechny zjištěné prolinové pásy ve vzorku č. 14 ukazuje tabulka 5. 

 

Tab 5. Vybrané naměřené pásy L-prolinu přiřazené referenčním hodnotám (vzorek č. 14 - glycin v 

koncentraci 100 g/kg + prolin v koncentraci 100 g/kg + sádrovec), (podtržení značí pás, který 

se nepřekrývá s pásy ostatních látek ve směsi; ● - značí přítomnost pásu ve spektru; barva 

značí překryv pásu L-prolinu s pásem jiné látky, modrá s glycinem, oranžová se sádrovcem) 

 

L-prolin - reference (wn) 1605 1479 1454 1434 1418 1410 1389 1378 1333 1317 1286 1267 
inVia Reflex ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Inspector Raman           ● ● ●   ●     

 1240 1194 1166 1083 1045 1035 994 951 930 916 899 877 
inVia Reflex ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Inspector Raman   ●               ● ●   

 850 834 793 774 699 681 642 577 563 452 374   
inVia Reflex ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   

Inspector Raman   ● ● ● ●   ●     ● ●   

 

 

 
Obr.14. Spektra naměřená na vzorku č. 14 (značky: P - prolin, G - glycin, S - sádrovec), (a) 

naměřeno terénním spektrometrem Inspector Raman, (b) naměřeno laboratorním 

spektrometrem inVia Reflex 
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 Z celkem 29 charakteristických referenčních pásů glycinu se jich 18 překrývá s pásy sádrovce 

a především s pásy L-prolinu. Je tedy 11 pásů, které by mohly jednoznačně glycin ve směsi s L-

prolinem a sádrovcem prokázat. Z těchto jednoznačných pásů naměřených laboratorním přístrojem 

byly ve spektrech pozorovány pouze slabší pásy (viz Obr. 14). Nejsilnějším z nich byl pás 1568 cm-1, 

dále to byly pásy 697 cm-1, 359 cm-1 a pás 1107 cm-1. Při měření tohoto vzorku přenosným strojem byl 

pozorován jediný jednoznačný pás glycinu a to pás na pozici 359 cm-1. Ve spektrech bylo možné 

pozorovat také silné glycinové pásy, ale jak již bylo řečeno výše, nelze je považovat za zcela 

relevantní vzhledem k překryvu s pásy dvou ostatních látek. Pás 1323 cm-1 náleží glycinu, ale v jeho 

blízkosti leží pás 1317 cm-1, který patří L-prolinu. Při měření laboratorním spektrometrem přesto bylo 

možné tyto pásy rozlišit. Silný pás 894 cm-1 se překrývá s prolinovým pásem na pozici 899 cm-1 ale i 

v tomto případě lze při bližším zkoumání pozorovat, že se pás v této oblasti na vrcholku rozdvojuje. 

Silné glycinové pásy 504 cm-1 a 496 cm-1, které náleží glycinu, se překrývají se sádrovcovým pásem 

495 cm-1 a nelze je rozlišit. Vybrané naměřené glycinové pásy shrnuje tabulka 6.  

 
Tab 6. Vybrané naměřené pásy glycinu přiřazené referenčním hodnotám (vzorek č. 14 - koncentrace 

glycinu 100 g/kg), (podtržení značí pás, který se nepřekrývá s pásy ostatních látek ve směsi; ● 

- značí přítomnost pásu ve spektru; barva značí překryv pásu glycinu s pásem jiné látky, 

růžová s L-prolinem, oranžová se sádrovcem)  

 

glycin - reference (wn) 1568 1458 1413 1323 1143 1107 894 697 496 359 
inVia Reflex ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Inspector Raman   ● ● ● ●   ● ● ● ● 
 

U žádného jiného vzorku ze sady 7 - 15 nelze přítomnost L-prolinu a glycinu prokázat, a to 

dokonce ani v případě směsi samotného L-prolinu nebo glycinu v koncentraci 100 g/kg, při 

koncentraci 10 g/kg β-karotenu v sádrovcové matrici. V případě směsi 10 g/kg glycinu a 10 g/kg       

L-prolinu v sádrovcové matrici, nebylo možné detekovat ani jednu z dusíkatých látek. Ve všech 

směsích s β-karotenem byla naměřena spektra se silnými pásy náležícími právě β-karotenu. Jednou 

z velkých komplikací při měření těchto směsí je skutečnost, že pásy β-karotenu se překrývají s pásy 

měřených aminokyselin, čímž znemožňují jejich identifikaci. Velkou roli v tomto ohledu hraje fakt, že 

slabé β-karotenové pásy jsou svou intenzitou na úrovni silných pásů zkoumaných aminokyselin. 

Pokud by byla provedena analýza těch vzorků, které obsahují β-karoten bez znalosti obsahu, byla by 

pravděpodobně potvrzena pouze přítomnost β-karotenu a sádrovce, jejichž typické silné pásy spektrům 

dominují. L-prolin a glycin bylo tedy možné rozeznat pouze ve směsi bez β-karotenu, a to vzhledem 

k jeho relativně vysoké koncentraci ve vzorcích nebo z důvodu relativně nízké koncentrace 

aminokyselin. Při měření laboratorním strojem bylo možné rozlišit i poměrně blízké pásy 

aminokyselin a bylo možné pozorovat větší množství silnějších pásů. 
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4.1.2 Měření vzorků č. 16-22 

 

 Další sada vzorků byla připravena s většími koncentracemi aminokyselin, případně menšími 

koncentracemi β-karotenu. Vzorky byly měřeny pomocí laboratorního i terénního přístroje. Přehled 

objemových koncentrací jednotlivých biomarkerů ve vzorcích č. 16-22 uvádí tabulka 7. 

 

Tab 7. Objemová koncentrace jednotlivých biomarkerů ve vzorcích č. 16-22 (kromě vzorku č. 21, 

který neobsahuje sádrovec, byly všechny biomarkery ve všech ostatních vzorcích rozmíchány 

v sádrovcové matrici) 

 

vzorek č. β-karoten (g/kg) glycin (g/kg) L-prolin (g/kg) 
16 10 300 300 
17 10 200 200 
18 1 100 100 
19 5 100 100 
20 10 - 100 
21 - 500 500 
22 - 100 100 

 

 Při měření vzorků č. 7-15 nebylo možné detekovat L-prolin ani glycin v koncentracích 100 

g/kg vzhledem k vlivu vysokého obsahu β-karotenu (10 g/kg). V této sadě se přítomnost L-prolinu při 

měření přenosnými přístroji prokázala při zvýšené koncentraci (200 g/kg) aminokyselin a stejné 

koncentraci β-karotenu jako v předchozí sadě 7-15. Ještě lepších výsledků bylo dosaženo při 

koncentraci 300 g/kg aminokyselin, v tomto případě byl oproti variantě s nižší koncentrací 

aminokyselin pozorován větší počet lépe rozlišitelných pásů. 

 

 Spektrům dominují silné pásy náležící β-karotenu (viz Obr. 15). Jsou to pásy 1515 cm-1 a 1157 

cm-1. Další silný pás na pozici 1008 cm-1 patří zároveň sádrovci a β-karotenu. Silným pásem, který 

ukazuje na přítomnost aminokyselin je pás 894 cm-1, který spoluvytváří L-prolin a glycin. Dalším 

takovým pásem je pás 1323 cm-1. Nejsilnějším jednoznačným prolinovým pásem ve spektrech je pás 

842 cm-1. Glycin nemá ve spektrech žádné jednoznačné pásy, přesto pozice silných pásů 894 cm-1 a 

1323 cm-1 přítomnost glycinu naznačuje. Naměřené pásy L-prolinu shrnuje tabulka 8. Naměřené pásy 

glycinu shrnuje tabulka 9. Při měření vzorku č. 20, jehož složení bylo analogické se vzorkem č. 9 (10 

g/kg β-karotenu, 100 g/kg L-prolinu v sádrovci), nebylo stejně jako v předchozím případě možné 

rozlišit pásy L-prolinu od šumu a pásů β-karotenu, či sádrovce. Při měření vzorku č. 22, jehož složení 

bylo analogické se vzorkem č. 14 (100 g/kg L-prolinu, 100 g/kg glycinu bez β-karotenu v sádrovci), 

byla získaná spektra velice podobná spektrům naměřeným na vzorku č. 14, s podobnými intenzitami, 
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polohou a počtem jednotlivých pásů. Výsledky analýzy tak byly potvrzeny i při pozměněných 

podmínkách měření.     

 

Tab 8. Vybrané přenosným strojem naměřené pásy L-prolinu přiřazené referenčním hodnotám 

(koncentrace β-karotenu ve vzorcích č. 16 a 17 byla 10 g/kg, vzorek č. 16 - koncentrace 

glycinu a L-prolinu 300 g/kg, vzorek č. 17 - koncentrace glycinu a L-prolinu 200 g/kg), 

(podtržení značí pás, který se nepřekrývá s pásy ostatních látek ve směsi; ● - značí 

přítomnost pásu, který může být tvořen více než dvěma látkami; barva značí překryv pásu L-

prolinu s pásem jiné látky, modrá s glycinem, červená s β-karotenem, oranžová se 

sádrovcem) 

 L-prolin - reference (wn) 1454 1443 1418 1410 1378 1317 1286 
vzorek č. 16 
(B+P+G+S) Inspector Raman ● ● ● ● ● ● ● 

vzorek č. 17 
(B+P+G+S) Inspector Raman ● ●   ● ● ● 

  1267 1240 1083 1035 951 916 899 
vzorek č. 16 
(B+P+G+S) Inspector Raman ● ● ● ● ● ● ● 

vzorek č. 17 
(B+P+G+S) Inspector Raman ●    ●  ● 

  850 842 681 577 563 452  
vzorek č. 16 
(B+P+G+S) Inspector Raman ● ● ● ● ● ●  
vzorek č. 17 
(B+P+G+S) Inspector Raman ● ● ● ●    

 

 
Obr.15. Spektra naměřená přenosným přístrojem (značky: P - prolin, G - glycin, S - sádrovec, 

B - β-karoten), (a) koncentrace glycinu a L-prolinu 300 g/kg (vzorek č. 16), (b) 

koncentrace glycinu a L-prolinu 200 g/kg (vzorek č. 17) 
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Tab 9. Vybrané přenosným strojem naměřené pásy glycinu přiřazené referenčním hodnotám 

(koncentrace β-karotenu ve vzorcích č. 16 a 17 byla 10 g/kg, vzorek č. 16 - koncentrace 

glycinu a L-prolinu 300 g/kg, vzorek č. 17 - koncentrace glycinu a L-prolinu 200 g/kg), 

(podtržení značí pás, který se nepřekrývá s pásy ostatních látek ve směsi; ● - značí 

přítomnost pásu, který může být tvořen více než dvěma látkami; barva značí překryv pásu 

glycinu s pásem jiné látky, růžová s L-prolinem, červená s β-karotenem, oranžová se 

sádrovcem)  

 

 glycin - reference (wn) 1515 1458 1441 1413 1398 1323 1156 1036 894 686 560 496 
vzorek č. 16 
(B+P+G+S) Inspector Raman ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

vzorek č. 17 
(B+P+G+S) Inspector Raman ● ● ●  ● ● ●  ● ●  ● 

  

  

 Při zvýšené koncentraci L-prolinu a glycinu (200 g/kg pro každou z látek) s β-karotenem v 

koncentraci 10 g/kg v sádrovcové matrici již bylo možné pozorovat tři jednoznačné pásy L-prolinu a 

při koncentraci 300 g/kg až osm jednoznačných prolinových pásů. V takto vysokých koncentracích L-

prolinu již bylo možné látku rozpoznat i přes relativně vysokou koncentraci β-karotenu a silnou 

fluorescenci, přítomnou ve spektrech naměřených na těchto směsích. Glycin nebylo možné ve směsích 

s prolinem a β-karotenem prokázat vzhledem k vysokému počtu pásů, které se vzájemně překrývaly. 

 

 Aminokyseliny ve vzorcích č. 18 a 19 byly namíchány opět v nižší koncentraci 100 g/kg L-

prolinu a 100 g/kg glycinu v sádrovcové matrici. Ve vzorku č. 18 byla koncentrace β-karotenu o řád 

nižší než v případě předchozích vzorků, tedy 1 g/kg. Ve vzorku č. 19 byl β-karoten obsažen 

v poloviční koncentraci oproti předchozím vzorkům, tedy 5 g/kg. Oproti vzorkům se stejnou 

koncentrací aminokyselin (100g/kg) ale vyšší koncentrací β-karotenu, bylo ve spektrech naměřených 

na vzorcích č. 18 a 19 možné pozorovat pásy aminokyselin (viz Obr. 16). Nejsilnější pás ve spektrech 

leží na pozici 1008 cm-1 a náleží sádrovci a β-karotenu. Druhý výrazný pás je spojením pásu 1157 cm-

1, který náleží β-karotenu a 1140 cm-1, který patří sádrovci. U tohoto pásu je možné dobře pozorovat 

vliv měnící se koncentrace β-karotenu. Ve spektru naměřeném na vzorku s koncentrací β-karotenu 

rovnající se 5 g/kg je vidět dominance pásu 1157 cm-1 ale již s náznakem shoulder pásu 1140 cm-1. Při 

snížené koncentraci β-karotenu 1 g/kg je možné jednoznačně rozeznat oba pásy. Dalšími výraznými, i 

když slabšími pásy jsou: pás 1515 cm-1 tvořený β-karotenem a glycinem, pásy kolem hodnoty 1324 

cm-1 které náleží glycinu, L-prolinu i β-karotenu, pás 894 cm-1 tvořený glycinem, L-prolinem a β-

karotenem, pás 496 cm-1 náležící glycinu a sádrovci, sádrovcové pásy 673 cm-1, 620 cm-1, 416 cm-1.  

 

 Nejsilnějšími pásy, které patří pouze L-prolinu, jsou pásy 1083 cm-1, 1055cm-1, 842 cm-1 a 452 

cm-1. Všechny naměřené pásy L-prolinu včetně těch slabých jsou uvedeny v tabulce 10. U vzorku č. 
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19 s vyšší koncentrací β-karotenu 5 g/kg byly pozorovány stejné charakteristické pásy jako u vzorku č. 

18 s nižší koncentrací β-karotenu, i když jejich intenzity byly relativně nižší. 

 

Tab 10. Vybrané přenosným strojem naměřené pásy L-prolinu přiřazené referenčním hodnotám 

(koncentrace β-karotenu ve vzorcích byla 1 g/kg - vz. č. 18 a 5 g/kg - vz. č. 19, koncentrace 

aminokyselin v obou vzorcích byla 100 g/kg), (podtržení značí pás, který se nepřekrývá s pásy 

ostatních látek ve směsi; ● - značí přítomnost pásu, který může být tvořen více než dvěma 

látkami; barva značí překryv pásu L-prolinu s pásem jiné látky, modrá s glycinem, červená 

s β-karotenem, oranžová se sádrovcem) 

 

 L-prolin - reference (wn) 1454 1443 1418 1410 1378 1317 1286 
vzorek č. 18 (B+P+G+S) Inspector Raman ● ● ● ● ● ● ● 
vzorek č. 19 (B+P+G+S) Inspector Raman ● ● ● ● ● ● ● 

  1267 1240 1083 1055 1035 951 916 
vzorek č. 18 (B+P+G+S) Inspector Raman ● ● ● ● ● ● ● 
vzorek č. 19 (B+P+G+S) Inspector Raman ● ● ● ● ● ● ● 

  899 850 842 577 452   
vzorek č. 18 (B+P+G+S) Inspector Raman ● ● ● ● ●   
vzorek č. 19 (B+P+G+S) Inspector Raman ● ● ● ● ●   

 

 
Obr.16. Spektra naměřená přenosným strojem na vzorcích (a) č. 18 - 1 g/kg β-karotenu, (b) č. 

19 - 5 g/kg β-karotenu (koncentrace L-prolinu i glycinu byla v obou případech 100 

g/kg), (značky: P - prolin, G - glycin, S - sádrovec)  



44 

 

 Co se týče glycinu, byly pozorovány relativně silné pásy na pozicích 1323 cm-1 a 894 cm-1 

které odpovídají silným pásům čistého glycinu, nelze však zcela jednoznačně tvrdit, že náleží právě 

glycinu, jelikož v blízkosti pásu 1323 cm-1 se nachází pásy β-karotenu na pozici kolem 1324 cm-1 a L-

prolinu na pozici kolem 1317 cm-1. V některých spektrech bylo v této oblasti možné pozorovat 

nesymetrický pás naznačující přítomnost dvou látek. Podobná situace nastává i v případě pásu 894 cm-

1, který náleží glycinu, ale v jeho blízkosti jsou pásy 893 cm-1 β-karotenu a 899 cm-1 L-prolinu. U 

glycinu nebylo vzhledem k častému překryvu charakteristických pásů s pásy ostatních látek možné 

pozorovat žádné jednoznačné pásy. Tabulka 11 uvádí přehled pásů vyskytujících se na pro glycin 

charakteristických pozicích. 

 

Tab 11. Vybrané přenosným strojem naměřené pásy glycinu přiřazené referenčním hodnotám 

(koncentrace β-karotenu ve vzorcích byla 1 g/kg - vz. č. 18 a 5 g/kg - vz. č. 19, koncentrace 

aminokyselin v obou vzorcích byla 100 g/kg), (podtržení značí pás, který se nepřekrývá s pásy 

ostatních látek ve směsi; ● - značí přítomnost pásu, který může být tvořen více než dvěma 

látkami; barva značí překryv pásu glycinu s pásem jiné látky, růžová s L-prolinem, červená 

s β-karotenem, oranžová se sádrovcem)  

 

 glycin - reference (wn) 1515 1458 1441 1413 1398 1323 1156 1036 894 496 
vzorek č. 18 
(B+P+G+S) Inspector Raman ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

vzorek č. 19 
(B+P+G+S) Inspector Raman ● ● ● ● ● ● ●  ● ● 

 

 Ukázalo se, že při snížené koncentraci β-karotenu na 5 g/kg by pravděpodobně již bylo možné 

rozeznat pásy L-prolinu, pokud by látka byla ve směsi přítomna v minimální koncentraci 100 g/kg. 

Bylo možné pozorovat, že při dalším snížení koncentrace β-karotenu ve směsi na 1 g/kg se pásy L-

prolinu stávali lépe rozlišitelnými. Glycin stejně jako v předchozích případech nelze ve směsích 

jednoznačně prokázat z důvodu překrývajících se charakteristických pásů. 

 

 Stejně jako v případě vzorků č. 7-15 byly i vzorky č. 16-22 měřeny také laboratorním 

přístrojem. U všech vzorků bylo možné pozorovat výrazně nižší intenzitu šumu a vyšší intenzitu 

naměřených charakteristických pásů. Nejen díky lepšímu spektrálnímu rozlišení pak bylo možné 

pozorovat i větší počet jednotlivých pásů měřených látek. 
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4.2 Experiment B 

 

 Na základě předchozích měření bylo v dalším experimentu pracováno s koncentrací 100 g/kg 

pro dusíkaté biomarkery. U jednoho vzorku byla koncentrace dvojnásobná, aby bylo možné posoudit 

vliv vyšší koncentrace dusíkatých biomarkerů na výsledná spektra.  β-karoten byl ve směsích přítomen 

v koncentracích 0,1 g/kg, 1 g/kg, 10 g/kg. U třech vzorků byl zkoumán vliv koncentrace β-karotenu ve 

směsi na možnosti detekce dusíkatých biomarkerů. Ostatní vzorky obsahovaly β-karoten v koncentraci 

1 g/kg, a ve spektrech byly pozorovány projevy jednotlivých dusíkatých látek. Tabulka 12 shrnuje 

objemové koncentrace biomarkerů v jednotlivých vzorcích. 

 

Tab 12. Objemová koncentrace jednotlivých biomarkerů v sádrovcové matrici (vzorky č. 23 - 33) 

 

vzorek č. β-karoten (g/kg) glycin (g/kg) L-alanin (g/kg) thymin (g/kg) 
23 10 100 100 100 
24 1 100 100 100 
25 0,1 100 100 100 
26 1 100 100 - 
27 1 100 - 100 
28 1 - 100 100 
29 1 200 200 200 
30 - 100 100 100 
31 1 100 - - 
32 1 - 100 - 
33 1 - - 100 

 

 

 Nosnou myšlenkou měření vzorků č. 23 - 33, bylo získat velký soubor dat, který by nám dal 

širší přehled o změnách v rámci jednotlivých vzorků i mezi vzorky navzájem. Větší počet měření také 

do značné míry eliminuje vliv možné nehomogenity vzorku. Díky možnosti sledování počtu 

opakování stejných pásů ve spektrech naměřených na různých místech tablety máme informaci o 

relevantnosti pásů jasně prokazujících přítomnost látky ve vzorku. Pozorováním odchylek vlnočtů a 

intenzit je možné sledovat trendy vývoje s měnící se koncentrací a počtem látek ve směsi. Celkem 

bylo analyzováno 264 spekter naměřených na vzorcích č. 23 - 33. Při měřeních byly zachovány stejné 

podmínky a každý vzorek byl měřen celkem 24x v osmi různých bodech tablety, tedy 3x v jednom 

bodě. Všechna publikovaná spektra v této kapitole jsou po vícebodové korekci baseline, provedené 

v programu Grams. Tabulka referenčních hodnot sestavená pro tento experiment je uvedena 

v přílohách. 
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 Na začátku celého experimentu byla provedena měření čistých látek. Byly pozorovány 

výrazné rozdíly v intenzitách pásů β-karotenu, sádrovce a dusíkatých biomarkerů. Zjednodušeně lze 

konstatovat, že slabé pásy β-karotenu a sádrovce se svou intenzitou téměř rovnají silným pásům 

dusíkatých látek. Grafické znázornění intenzity jednotlivých naměřených referenčních pásů přináší 

obrázek 17. Graf byl tedy sestaven z intenzit pro danou látku charakteristických pásů naměřených na 

vzorcích čistých látek. 

 

 
 

Obr.17.  Srovnání naměřených intenzit referenčních pásů použitých látek (intenzity jsou 

průměrné hodnoty vypočítané vždy ze všech měření v rámci konkrétního vzorku 

obsahujícího čistou látku) 

 

4.2.1 Vývoj intenzity naměřených pásů v různých místech tablety 

 

Vzorky č. 23-33 byly připraveny jako stlačené tablety. Vyjma vzorků 25, 28 a 30, byly 

pozorovány barevné rozdíly v různých částech tablety. Z tohoto důvodu byla na každé tabletě 

provedena měření v nejsvětlejší a nejtmavší části. Celkem bylo na každé tabletě provedeno 24 měření, 

v osmi bodech označených a-h. Body a-d byly optometricky vybrány v místech tablety, která se jevila 

být nejsvětlejší, zatímco body e-h reprezentují nejtmavší (nejčervenější) místa vzorku. Rozdíl 

barevnosti nebyl patrný pouze u vzorku č. 25 a 28 a u vzorku č. 30, který jako jediný z této sady 
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neobsahuje β-karoten. Vzorky č. 25 a 28 β-karoten obsahují, ale barva se v různých částech tablety 

výrazně nelišila.  

 

Bylo zjištěno, že intenzita pásů ve spektrech naměřených ve světlé a tmavé části vzorku se liší. 

Pásy pozorované ve spektrech naměřených ve světlejších oblastech vzorků dosahovaly vyšších 

intenzit než stejné pásy přítomné ve spektrech získaných měřením tmavších oblastí vzorku. Je však 

důležité poznamenat, že poměr mezi intenzitami slabších a silnějších pásů se výrazně neměnil (viz 

Obr. 19). Rozdíl intenzit konkrétního pásu naměřeného ve světlé a tmavé části, byl výraznější než 

rozdíl intenzit pásu naměřeného na různých místech, ale v rámci světlé, nebo tmavé části vzorku. 

Zeslabení intenzity pásů ve světlé části vzorku oproti části tmavé, byla pozorována u všech 

studovaných látek. Obrázek 18 přináší srovnání průměrné intenzity pásu 1008 cm-1, který náleží 

sádrovci a β-karotenu ve světlé a tmavé části tablety pro jednotlivé vzorky. 

 

 
Obr.18.  Srovnání průměrné intenzity pásu 1008 cm-1 ve světlé a tmavé části vzorků 

 

  Z obrázku 18 je patrné, že nehledě na složení vzorku byla intenzita pásu 1008 cm-1 v tmavé 

části tablety nižší než ve světlé části tablety. U vzorku č. 29 byla pozorována celková nižší intenzita 

tohoto pásu, pravděpodobně způsobená vlivem dvojnásobné koncentrace dusíkatých látek a tím pádem 

nižší koncentrací sádrovce oproti ostatním vzorkům, ale i v případě tohoto vzorku byl patrný rozdíl 

mezi intenzitami pásů ve světlé a tmavé části. Byly porovnávány průměrné hodnoty vždy ze všech 24 

měření v rámci jednoho vzorku. 
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Obr.19.  Průměrná spektra reprezentující výsledky měření provedeného (a) ve světlé části 

vzorku č. 24, (b) v tmavé části vzorku č. 24, obě zobrazená spektra byla získána 

zprůměrováním všech 12 spekter naměřených v dané části vzorku 
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4.2.2 Závislost intenzity pásů na koncentraci ve vzorku 

 

β-karoten 

  

 
Obr.20. Spektra vzorků obsahujících vždy stejné množství dusíkatých biomarkerů (G-100 

g/kg, A-100 g/kg, T-100 g/kg ), ale měnící se koncentraci β-karotenu (10 g/kg, 1 g/kg, 

0,1 g/kg, 0 g) 

 

 Vývoj intenzity pásů β-karotenu s měnící se koncentrací β-karotenu ve vzorcích je nejlépe 

možné pozorovat na intenzivních pásech 1515 cm-1 a 1156 cm-1. V případě pásu 1515 cm-1 je možné 

ve spektrech pozorovat úbytek intenzity s klesající koncentrací β-karotenu ve vzorku, až jeho 

naprostou absenci ve spektru β-karoten neobsahující (viz Obr. 20). Pás 1156 cm-1, velice výrazný při 

koncentraci 10 g/kg se s klesající koncentrací značně redukuje. Díky tomu je umožněno pásu 1140 cm-

1, který náleží sádrovci, aby se projevil jako dominantní. Při koncentraci 1 g/kg β-karotenu jsou 

intenzity obou pásů téměř vyrovnány a s dalším poklesem koncentrace β-karotenu se pás 1156 cm-1 

projevuje pouze jako shoulder pásu 1140 cm-1. U slabších β-karotenových pásů je pak ve spektrech 

možné v závislosti na snižující se koncentraci β-karotenu pozorovat jejich postupné vymizení. 

 

 Při stejné koncentraci dusíkatých látek se s klesající koncentrací β-karotenu stávají některé 

pásy ostatních látek lépe rozlišitelnými. Při nejnižší koncentraci β-karotenu 0,1 g/kg se například pás 

1490 cm-1 náležící thyminu, stává viditelným díky oslabení silného β-karotenového pásu na pozici 

1515 cm-1. Ve směsi tvořené třemi dusíkatými látkami v koncentracích 100 g/kg spolu s β-karotenem 
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v koncentraci 0,1 g/kg by pravděpodobně bylo možné glycin, L-alanin a thymin prokázat díky slabým 

intenzitám β-karotenových pásů. Při nejvyšší koncentraci β-karotenu 10 g/kg byly lépe pozorovatelné 

pouze silné pásy dusíkatých látek. Při této koncentraci β-karotenu by tak mohla být jednoznačně 

prokázána pouze přítomnost thyminu, díky pásům na pozicích 1369 cm-1, 804 cm-1 a 740 cm-1, které 

prokazatelně thyminu náleží. 

 

 
 

Obr.21. Závislost intenzity nejsilnějších pásů β-karotenu na koncentraci ve vzorku 

 

 Závislost intenzity nejsilnějších pásů β-karotenu na koncentraci ve vzorku ukazuje obrázek 21. 

V případě pásu 1515 cm-1 a 1156 cm-1 náležícím β-karotenu byl pozorován prudký pokles intenzity, 

který jasně koreluje s poklesem koncentrace z 10 g/kg na 1 g/kg β-karotenu ve vzorku. Mezi 

koncentrací 1 g/kg a 0,1 g/kg již nebyl pozorován tak prudký pokles v intenzitě jednotlivých pásů. 

Intenzita těchto hlavních charakteristických β-karotenových pásů byla však při této koncentraci v dané 

směsi relativně nízká. Intenzita pásu 1008 cm-1, který spoluvytváří β-karoten a sádrovec také klesá se 

snižující se koncentrací β-karotenu.Je zde ale patrný vliv silného sádrovcového pásu na stejné pozici. 

Pro výpočet intenzity hlavních pásů β-karotenu byla použita průměrná spektra, vytvořená vždy ze 

všech 24 měření v rámci jednoho vzorku. Bylo tak zabráněno vlivu extrémních hodnot, které mohou 

být způsobeny nedokonalou homogenizací směsi, tedy lokálně zvýšeným obsahem β-karotenu 

v daném bodě měření.  
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Dusíkaté látky 

 

 
Obr.22. Průměrná spektra (každé z 24 měření na jednom vzorku) pro jednotlivé vzorky          

č.24 - koncentrace jednotlivých dusíkatých látek 100 g/kg, β-karoten - 1 g/kg a                        

č. 29 - koncentrace jednotlivých dusíkatých látek 200 g/kg, β-karoten - 1 g/kg 

 

 U spekter naměřených na vzorcích tvořených směsí čtyř biomarkerů v sádrovcové matrici byla 

pozorována závislost dvojnásobné koncentrace dusíkatých biomarkerů na intenzitě naměřených pásů. 

Oba vzorky obsahovaly stejnou koncentraci β-karotenu a to 1 g/kg. Ve vzorku č. 24 byly přítomny 

aminokyseliny glycin a L-alanin, každá v koncentraci 100 g/kg a nukleová báze thymin, také 

v koncentraci 100 g/kg. Vzorek č. 29 se skládal ze stejných látek, ale glycin, L-alanin a thymin byly 

oproti prvnímu vzorku přítomny v dvojnásobné koncentraci. Byl pozorován výrazný vliv koncentrace 

těchto látek na výsledná spektra. Na obrázku 22 jsou porovnána spektra naměřená na obou vzorcích. U 

některých pásů došlo k více než zdvojnásobení jejich intenzity. Změny jsou patrné i u pásů tvořených 

více látkami. Nejlépe je možné změnu intenzity pásů demonstrovat na pásech thyminu, který má ve 

spektrech největší množství jednoznačných pásů. Srovnání intenzit thyminových pásů ve vzorku č. 24 

a ve vzorku č. 29 přináší obrázek 23. 
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Obr.23.  Srovnání intenzit thyminových pásů v závislosti na koncentraci ve vzorku 

 

 Obrázek č. 24 přináší vývoj intenzity pásu 740 cm-1, který náleží thyminu, pásu 1323 cm-1, 

který náleží glycinu, a pásu 532 cm-1 náležícímu L-alaninu. Z obrázku je patrné, že se intenzita těchto 

jednoznačných pásů přibližně zdvojnásobila. Tento trend bylo možné pozorovat i u ostatních pásů 

látek. 

 
 

Obr.24.  Vývoj intenzity pásů glycinu - 1323 cm-1, L-alainu -532 cm-1 a thyminu - 740 cm-1 
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4.2.3 Kvalitativní analýza 

 

Jedním z hlavních cílů této práce bylo zjistit detekovatelnost jednotlivých biomarkerů ve 

složitějších směsích. V předchozím experimentu A, byly připraveny směsi tří biomarkerů L-prolinu, 

glycinu a β-karotenu v sádrovcové matrici. V této kapitole jsou studovány směsi až čtyř biomarkerů 

v sádrovcové matrici. Studovanými biomarkery byly aminokyseliny glycin a L-alanin, nukleová báze 

thymin a pigment β-karoten.  

 

Glycin 

 
Obr.25. Spektrum čistého glycinu naměřeného spektrometrem Inspector Raman 

 

 Hlavním jednoznačným pásem prokazujícím přítomnost glycinu ve vzorcích je pás 1323 cm-1, 

tento pás se vyskytuje ve všech spektrech u vzorků obsahujících glycin. V každém spektru u vzorku 

obsahujícím glycin se pás zopakoval ve všech měřeních. Jedná se zároveň o nejintenzivnější 

jednoznačný pás prokazující přítomnost glycinu ve směsích. 

Druhým nejsilnějším pásem, podle nějž můžeme ve vzorcích č. 23-33 detekovat glycin je pás 

894 cm-1. Jedná se o pás, který byl nejintenzivnější ze všech glycinových pásů při měřeních čisté látky. 

Jeho výskyt ve vzorcích je jasně prokazatelný, přestože se nachází velice blízko k pásu 893 cm-1, který 

náleží β-karotenu. U vzorků obsahujících glycin byl pás pozorován ve všech měřeních provedených na 

jednotlivých tabletách, přičemž jeho intenzita se pohybovala kolem 400 až 800 jednotek. U těchto 

vzorků poloha pásu oscilovala kolem hodnot 893 cm-1 a 894 cm-1. Ve vzorku č. 30, kde zcela chybí β-

karoten se pás zopakoval ve všech 24 měřeních o průměrné intenzitě 466 jednotek. Pás vyskytující se 

ve vzorcích, které neobsahují glycin, dosahoval průměrné intenzity maximálně 100 jednotek. Lze 

předpokládat, že ve vzorcích obsahujících β-karoten i glycin látky spoluvytvářejí pás pohybující se 
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kolem hodnoty 894 cm-1, zatímco pokud glycin ve směsi chybí, je v této oblasti patrný vliv β-karotenu, 

který utváří pás o výrazně nižších intenzitách.  

Třetí silný pás 1413 cm-1, který náleží glycinu, se překrývá s thyminovým pásem 1408 cm-1 a 

alaninovým pásem 1409 cm-1. Ve vzorku č. 31, který neobsahuje ani thymin ani L-alanin, se pás 

zopakoval ve všech měřeních provedených v rámci tablety.  

Pás 1036 cm-1, který je dalším intenzivním glycinovým pásem se ve spektrech studovaných 

vzorků objevuje zřídka. Je to dané blízkostí velice silného pásu 1008 cm-1, který náleží zároveň β-

karotenu a sádrovci.  

V oblasti 697 cm-1 se ve spektrech všech vzorků obsahujících glycin objevoval pás o intenzitě 

kolem 150 jednotek náležící glycinu. Ve spektrech naměřených na vzorcích, ve kterých glycin obsažen 

není, pás přítomen nebyl. Vybrané pásy na pozicích náležících glycinu shrnuje tabulka 13. Obrázek 26 

přináší průměrná spektra, naměřená na vzorcích obsahujících L-alanin. 

 

 

 
 

Obr.26.  Průměrná spektra (každé ze 24 měření na jednom vzorku) pro jednotlivé vzorky        

č. 24(směs G+A+T+B+S), č. 27(směs B+G+T+S), č. 26(směs B+G+A+S),  

č. 30(směs G+A+T+S), č. 31(směs B+G+S) 
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Tab 13. Vybrané naměřené pásy glycinu přiřazené referenčním hodnotám. (koncentrace jednotlivých 

látek, pokud jsou ve směsi přítomny: β-karoten - 1 g/kg, glycin - 100 g/kg, L-alanin - 100 g/kg, 

thymin - 100 g/kg), (podtržení značí pás, který se nepřekrývá s pásy ostatních látek ve směsi; 

● - značí přítomnost pásu, který může být tvořen více než dvěma látkami; barva značí 

překryv pásu glycinu s pásem jiné látky, zelená s thyminem, fialová s L-alaninem, červená 

s β-karotenem, oranžová se sádrovcem)  

 

glycin - reference (wn) 1515 1458 1413 1323 1156 894 697 496 
vzorek č. 31 (B+G+S) ●  ● ● ● ● ● ● 

vzorek č. 30 (G+A+T+S)   ● ● ●   ● ● ● 
vzorek č. 27 (B+G+T+S) ● ● ● ● ● ● ● ● 
vzorek č. 26 (B+G+A+S) ● ● ● ● ● ● ● ● 

vzorek č. 24 (B+G+A+T+S) ● ● ● ● ● ● ● ● 
 

 Glycin v koncentraci 100 g/kg bylo možné jednoznačně rozpoznat v jednodušších 

studovaných směsích. Konkrétně ve směsi obsahující β-karoten, sádrovec a z dusíkatých látek pouze 

glycin, dále pak ve směsi tří zkoumaných dusíkatých látek v sádrovci bez β-karotenu. V ostatních 

směsích není jednoznačně možné přítomnost glycinu potvrdit díky překryvu charakteristických 

glycinových pásů s pásy ostatních látek.   

 

L-alanin 

 
Obr.27. Spektrum čistého L-alaninu naměřeného spektrometrem Inspector Raman  

 

 Nejsilnějším pásem L-alaninu je pás 851 cm-1. Tento pás se opakoval ve všech měřeních 

vzorků obsahujících L-alanin s intenzitou 377 - 548. Pás se překrývá s velice slabým pásem β-

karotenu, jehož referenční hodnota je 855 cm-1. Pokud se podíváme na vzorky, které neobsahují L-
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alanin, ale obsahují β-karoten, tento pás není téměř patrný. Dalo by se proto říct, že takto intenzivní 

pás náleží právě L-alaninu.  

 Jednoznačným, ale relativně slabým pásem je pás 532 cm-1, který se objevil ve všech 

spektrech naměřených na vzorcích obsahujících L-alanin a ve spektrech naměřených na vzorcích bez 

obsahu L-alaninu, chyběl. 

 Pás 1305 cm-1 sice nedosahuje velkých intenzit, ale je přítomen ve spektrech vzorků 

obsahujících L-alanin a v ostatních vzorcích chybí, pokud se ve směsi objevuje glycin je tento pás 

pozorovatelný jako shoulder glycinového pásu 1323 cm-1. 

 Pás 774 cm-1 se objevuje jako relativně intenzivní pás ve všech spektrech naměřených na 

vzorcích obsahujících L-alanin. Pokud se ve směsi nevyskytuje thymin lze tento pás považovat za 

jednoznačný. Pokud je ve směsi přítomen thymin blízkost pásu této látky v oblasti kolem 767 cm-1 

jeho jednoznačnost popírá.  

 Pás 1359 cm-1 je možné pozorovat ve spektrech naměřených na vzorcích neobsahujících 

thymin, jehož silný pás 1369 cm-1 jej pohlcuje. V případech, kdy thymin nebyl ve směsi přítomen, se 

pás opakoval ve všech měřeních provedených na jednotlivých vzorcích. Vybrané pásy na pozicích 

náležících L-alaninu shrnuje tabulka 14. Obrázek 28 přináší průměrná spektra naměřená na vzorcích 

obsahujících L-alanin. 

 

Tab 14. Vybrané naměřené pásy L-alaninu přiřazené referenčním hodnotám. (koncentrace 

jednotlivých látek, pokud jsou ve směsi přítomny: β-karoten - 1 g/kg, glycin - 100 g/kg, L-

alanin - 100 g/kg, thymin - 100 g/kg), (podtržení značí pás, který se nepřekrývá s pásy 

ostatních látek ve směsi; ● - značí přítomnost pásu, který může být tvořen více než dvěma 

látkami; barva značí překryv pásu L-alaninu s pásem jiné látky, modrá s glycinem, zelená 

s thyminem, červená s β-karotenem, oranžová se sádrovcem) 

 

L-alanin - reference (wn) 1409 1359 1305 1146 851 773 532 
vzorek č. 32 (B+A+S) ● ● ● ● ● ● ● 

vzorek č. 30 (G+A+T+S) ●   ● ● ● ● ● 
vzorek č. 28 (B+A+T+S) ●   ● ● ● ● ●  
vzorek č. 26 (B+G+A+S) ● ● ● ● ● ● ● 

vzorek č. 24 (B+G+A+T+S) ●   ● ● ● ● ● 
 

 L-alanin v koncentraci 100 g/kg bylo možné jednoznačně prokázat na základě přítomnosti 

několika slabších pásů ve směsi bez obsahu dalších dusíkatých látek s β-karotenem v sádrovcové 

matrici. Dále bylo možné L-alanin rozeznat ve směsích s glycinem a β-karotenem bez obsahu 

thyminu, či ve směsi s oběma dusíkatými látkami bez β-karotenu. Pokud bychom však považovali pás 

851 cm-1 za pás náležící L-alaninu, bylo by možné přítomnost látky prokázat i v dalších vzorcích. 
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Obr.28.  Průměrná spektra (každé z 24 měření na jednom vzorku) pro jednotlivé vzorky    

č. 24(B+G+A+T+S), č. 26(B+G+A+S), č. 28(B+A+T+S), č. 30(G+A+T+S),  

č. 32(B+A+S) 

 

Thymin 

 

 
Obr.29. Spektrum čistého thyminu naměřeného spektrometrem Inspector Raman  



58 

 

Thyminové pásy byly pozorovány ve všech vzorcích, ve kterých byla látka obsažena, nehledě 

na koncentraci jednotlivých složek směsi.  

Pás 1369 cm-1 se objevil ve všech vzorcích obsahujících thymin s intenzitou pohybující se od 

683 do 1242 jednotek. Ve všech vzorcích obsahujících thymin se pás zopakoval v plném počtu měření 

prováděných v rámci jednotlivých vzorků. 

Dalším intenzivním pásem prokazujícím přítomnost thyminu ve vzorcích je pás 740 cm-1. 

Tento pás byl přítomen ve všech vzorcích obsahujících thymin. Poloha pásu 740 cm-1 se v různých 

vzorcích pohybovala mezi hodnotami 744 cm-1 až 742 cm-1. Ve všech vzorcích obsahujících thymin se 

pás zopakoval v plném počtu měření prováděných v rámci jednotlivých vzorků. Průměrné intenzity u 

jednotlivých vzorků se pro pás 740 cm-1 pohybovaly mezi 732 a 1177 jednotkami.  

Posledním zcela jednoznačným pásem, který se objevil ve všech thymin obashujících vzorcích 

je pás 804 cm-1. Tento pás se také objevil ve všech měřeních v rámci jednotlivých tablet. Jeho 

průměrná intenzita se pohybovala mezi hodnotami 253 - 419 jednotek. Poloha pásu 804 cm-1 se 

v různých vzorcích pohybovala mezi hodnotami 806 cm-1 až 805 cm-1. 

Zbylé dva silné pásy 1671 cm-1 a 617 cm-1 se překrývají se sádrovcovými pásy a protože 

všechny vzorky obsahují sádrovec jako matrici, nelze pásy jednoznačně určit navzdory jejich 

přítomnosti ve spektrech. 

 Pás 561 cm-1 se zopakoval 24 krát v obou vzorcích neobsahujících glycin. Protože se pás 561 

cm-1 překrývá s pásem 560 cm-1, který je pro glycin charakteristický obě látky v této oblasti 

spoluvytváří jeden pás. Ve vzorcích obsahujících glycin ale neobsahujících thymin se v této oblasti 

vyskytuje pás o velice slabých intenzitách. Je tedy zřejmé, že thymin je ve vzorcích obsahujících obě 

látky při tvorbě pásu v oblasti 560 cm-1 dominantní. Další pásy pozorované ve vzorcích shrnuje 

tabulka 15. Obrázek 30 přináší průměrná spektra naměřená na vzorcích obsahujících L-alanin. 

  

  

Tab 15. Vybrané naměřené pásy L-alaninu přiřazené referenčním hodnotám. (koncentrace 

jednotlivých látek, pokud jsou ve směsi přítomny: β-karoten - 1 g/kg, glycin - 100 g/kg, L-

alanin - 100 g/kg, thymin - 100 g/kg), (podtržení značí pás, který se nepřekrývá s pásy 

ostatních látek ve směsi; ● - značí přítomnost pásu, který může být tvořen více než dvěma 

látkami; barva značí překryv pásu thyminu s pásem jiné látky, modrá s glycinem, fialová s L-

alaninem, červená s β-karotenem, oranžová se sádrovcem) 

 

thymin reference (wn) 1671 1490 1459 1408 1369 1261 1247 
vzorek č. 33 (B+T+S) ● ● ● ● ● ● ● 

vzorek č. 30 (G+A+T+S) ● ● ● ● ● ● ● 
vzorek č. 27 (B+G+T+S) ● ● ● ● ● ● ● 
vzorek č. 28 (B+A+T+S) ● ● ● ● ● ● ● 

vzorek č. 24 (B+G+A+T+S) ● ● ● ● ● ● ● 
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  1216 1156 804 767 740 617 561 
vzorek č. 33 (B+T+S) ● ● ● ● ● ● ● 

vzorek č. 30 (G+A+T+S) ●   ● ● ● ● ● 
vzorek č. 27 (B+G+T+S) ● ● ● ● ● ● ● 
vzorek č. 28 (B+A+T+S) ● ● ● ● ● ● ● 

vzorek č. 24 (B+G+A+T+S) ● ● ● ● ● ● ● 
 

 

 Thymin v koncentraci 100 g/kg bylo možné jednoznačně rozeznat ve všech vzorcích, ve 

kterých byla látka přítomna. Ze všech měřených dusíkatých látek měl thymin nejintenzivnější 

jednoznačné pásy a největší počet jednoznačných pásů. Thymin tak bylo možné velice snadno 

rozeznat i ve vzorku obsahujícím L-alanin, glycin, β-karoten a sádrovec. 

 

 

 
Obr.30.  Průměrná spektra (každé z 24 měření na jednom vzorku) pro jednotlivé vzorky  

č. 24(B+G+A+T+S), č. 27(B+G+T+S), č. 28(B+A+T+S), č. 30(G+A+T+S),  

č. 33(B+T+S) 
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5 DISKUZE 

 

 V předchozích pracích věnovaných měření biomarkerů pomocí Ramanovy spektroskopie byla 

metoda označena jako vhodný nástroj pro potřeby analytické astrobiologie. Tato práce navazuje na 

měření směsí biomarkerů v sádrovcové matrici a přináší výsledky měření komplexnějších směsí 

obsahujících biomarkery o různém chemickém složení. Mezi zkoumané látky patřily aminokyseliny 

glycin, L-prolin, L-alanin, nukleová báze thymin a pigment β-karoten. β-karoten byl Vítkem (2010) 

pozorován v sádrovcové matrici v nejnižší objemové koncentraci 1 mg/kg. V této práci bylo 

pracováno s vyššími objemovými koncentracemi β-karotenu od 0,1 g/kg až po 10 g/kg ve vzorcích, 

které současně obsahovaly relativně vysoké koncentrace dusíkatých látek. Pokud srovnáme intenzity 

charakteristických pásů čistých látek, můžeme pozorovat, že slabé pásy β-karotenu a sádrovce se svou 

intenzitou blíží intenzitě silných pásů dusíkatých látek. Bylo tak potvrzeno, že β-karoten produkuje 

velice silný Ramanovský signál i při měření laserem o vlnové délce 785 nm, přestože lepších výsledků 

při měření β-karotenu lze dosáhnout při excitaci o vlnové délce 514,5 nm, s využitím resonančního 

efektu (Vítek 2010). Ve spektrech naměřených na vzorcích, které obsahovaly jak dusíkaté látky, tak β-

karoten, byl pozorován jasný vliv koncentrace β-karotenu na intenzitu charakteristických pásů. Při 

nejvyšší použité koncentraci β-karotenu 10 g/kg, byly nejsilnější pásy β-karotenu ve spektrech 

dominantní a výrazně silnější než silné pásy dusíkatých látek (koncentrace 100 g/kg), zatímco při 

koncentraci 1 g/kg se již silné β-karotenové pásy svou intenzitou blížily silným pásům dusíkatých 

látek (v koncentracích 100 g/kg). Kromě pásů biomolekul byly ve spektrech pozorovány pásy 

sádrovce, který byl ve všech vzorcích přítomen jako matrice. Sádrovcový pás 1008 cm-1, spolutvořený 

β-karotenovým pásem na stejné pozici, byl většinou nejintenzivnější ze všech pásů přítomných ve 

spektru. Při měření vzorku, který obsahoval zvýšené objemové koncentrace dusíkatých látek (300 

g/kg), díky čemuž množství sádrovce ve vzorku kleslo na necelých 40 %, byla pozorována redukce 

intenzit všech sádrovcových pásů oproti vzorkům s vyšším podílem sádrovce ve směsi. Přesto i v 

tomto případě zůstával pás 1008 cm-1 ve spektrech dominantní, i když zde není možné přesně odlišit, 

do jaké míry se na intenzitě pásu podílel β-karoten.  

 

 Pásy aminokyselin glycinu a L-prolinu byly ve spektrech pozorovány při nejnižší koncentraci 

100 g/kg. Pod tuto koncentraci nebylo možné látky prokázat ani v jednodušších směsích. Byly tak 

potvrzeny detekční limity glycinu v sádrovcové matrici pozorované Culkou (2011). Stejně tak 

aminokyselina L-alanin a nukleová báze thymin byly ve směsích pozorovány v koncentraci 100 g/kg. 

U těchto látek nebyly zkoumány jejich detekční limity ale v práci Culka (2011) byl detekční limit pro 

L-alanin v sádrovcové matrici stanoven na 100 g/kg a detekční limit pro thymin v sádrovcové matrici 

na 10 g/kg. Ve směsích zkoumaných v této práci byl thymin přítomen v nejnižší koncentraci 100 g/kg, 

přičemž thyminové pásy byly ve spektrech ze všech dusíkatých látek nejvýraznější. Thymin byl také 
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jedinou z dusíkatých látek, kterou by bylo možné při koncentraci 100 g/kg jednoznačně prokázat ve 

směsi s 10 g/kg β-karotenu. U ostatních dusíkatých látek bylo (při koncentraci 100 g/kg) ve směsích 

s takto vysokou koncentrací β-karotenu možné ve spektrech pozorovat pouze nejednoznačné nebo 

velice slabé charakteristické pásy. Při snížené koncentraci β-karotenu na 5 g/kg však již bylo možné 

pozorovat deset jednoznačných prolinových pásů. U směsi tří dusíkatých látek (každá v koncentraci 

100 g/kg) při nejnižší koncentrací β-karotenu 0,1 g/kg pak můžeme spekulovat, k jakému závěru 

bychom došli při měření neznámého vzorku tohoto složení. Je pravděpodobné, že spektrum naměřené 

na tomto vzorku, by bylo vyhodnoceno jako směs dusíkatých látek v sádrovci. U směsí, ve kterých 

byly aminokyseliny L-prolin a glycin přítomny ve vyšší koncentraci 200 g/kg (každé z dusíkatých 

látek) spolu s β-karotenem v koncentraci 10 g/kg v sádrovcové matrici, již bylo možné ve spektrech 

pozorovat tři jednoznačné pásy L-prolinu a při koncentraci 300 g/kg až osm jednoznačných 

prolinových pásů. Při takto vysokých koncentracích by tedy bylo možné L-prolin ve směsi detekovat i 

za přítomnosti β-karotenu v koncentraci 10 g/kg. Glycin nebylo možné ve směsích s L-prolinem a β-

karotenem prokázat, vzhledem k vysokému počtu pásů, které se vzájemně překrývaly. Přítomnost L-

prolinu i glycinu najednou bylo možné prokázat pouze ve směsi bez β-karotenu, při koncentracích 

dusíkatých látek 100 g/kg. 

 

 Ve směsích β-karotenu v koncentraci 1 g/kg a pouze jedné ze zkoumaných dusíkatých látek 

vždy v koncentraci 100 g/kg v sádrovcové matrici, bylo pomocí přenosného Ramanova spektrometru 

možné prokázat přítomnost všech složek směsi. V případě L-alaninu byly pozorovány tři slabší, ale 

jednoznačné pásy na pozicích 1409 cm-1, 1305 cm-1 a 532 cm-1. Nejsilnější pozorovaný pás náležící L-

alaninu pak byl pás na pozici 851 cm-1, v této oblasti se však vyskytuje také pás náležící β-karotenu a 

není tak možné považovat jej za jasný důkaz přítomnosti L-alaninu. Glycin bylo ve směsi s β-

karotenem a sádrovcem v těchto koncentracích ve spektrech možné prokázat na základě přítomnosti 

jednoznačných pásů 1413 cm-1, 1323 cm-1 a 697 cm-1. Pro glycin typický silný pás 894 cm-1 byl ve 

spektrech pozorován, ale v této směsi nelze jednoznačně prokázat, že se jedná o pás glycinu z důvodu 

jeho překryvu s pásem 893 cm-1, který náleží β-karotenu. Jak již bylo uvedeno výše, nejlépe 

detekovatelnou látkou ze zkoumaných dusíkatých biomarkerů byl thymin. Ve spektrech naměřených 

na vzorku obsahujícím pouze thymin (100 g/kg) a β-karoten (1 g/kg) v sádrovcové matrici bylo 

pozorováno celkem 10 jednoznačných pásů. Nejsilnějšími z těchto pásů byly pás 1369 cm-1, pás 804 

cm-1 a pás 740 cm-1. 

 

 Další studované směsi byly složeny vždy ze dvou dusíkatých látek a β-karotenu v sádrovcové 

matrici. Stejně jako v případě třísložkových směsí byly koncentrace jednotlivých dusíkatých 

biomarkerů 100 g/kg a koncentrace β-karotenu byla vždy 1 g/kg.  
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 V případě směsi s L-alaninem a glycinem bylo možné pozorovat jednoznačné pásy L-alaninu 

1305 cm-1, 773 cm-1 a 532 cm-1. Další naměřené pásy odpovídající referenčním hodnotám pro L-alanin 

se překrývali s ostatními látkami ve směsi. Přesto, že se jedná o relativně slabé pásy, bylo by 

pravděpodobně možné L-alanin ve směsi rozeznat. Další směs s L-alaninem obsahovala thymin místo 

glycinu. Byly pozorovány jednoznačné alaninové pásy 1305 cm-1 a 532 cm-1. Pás 773 cm-1 nebylo 

možné rozlišit od pásu 767 cm-1 náležícímu thyminu. V případě obou směsí bylo možné pozorovat i 

silnější pás 851 cm-1, který se překrývá se slabým pásem β-karotenu na pozici 855 cm-1, který běžně 

nedosahuje naměřených intenzit. Při analýze neznámé směsi by tak pravděpodobně bylo možné 

považovat pás na pozici 851 cm-1 za pás náležící L-alaninu a bylo by možné prokázat přítomnost L-

alaninu v analyzovaném vzorku i v případě výše uvedených směsí. 

 

 V případě směsi s glycinem a L-alaninem bylo možné ve spektrech pozorovat jednoznačné 

pásy glycinu 1323 cm-1 a 697 cm-1. Další směs s glycinem obsahovala místo L-alaninu nukleovou bázi 

thymin. V tomto případě byla situace týkající se jednoznačných pásů glycinu totožná s předchozím 

případem. V obou směsích bylo také možné pozorovat charakteristický pás na pozici 894 cm-1, který 

se překrývá se slabým β-karotenovým pásem na pozici 893 cm-1. Tento β-karotenový pás však 

nedosahuje podobných intenzit, proto by bylo při vyhodnocování spekter neznámých vzorků 

pravděpodobně možné daný pás přiřknout glycinu a ve směsích látku prokázat. 

 

 V případě směsi s thyminem a L-alaninem bylo možné ve spektrech pozorovat celkem osm 

jednoznačných pásů thyminu. Nejsilnějšími z těchto pásů byly pás 1369 cm-1, pás 804 cm-1 a pás 740 

cm-1. V další směsi, která obsahovala místo L-alaninu glycin bylo pozorováno celkem sedm 

jednoznačných pásů thyminu. Slabý pás 1671 cm-1 není možné považovat za jednoznačný vzhledem 

k jeho překryvu s pásem 1674 cm-1 náležícímu glycinu, přesto při analýze neznámé směsi by byl pás 

v této oblasti se vší pravděpodobností považován za pás thyminu, vzhledem k tomu že glycinový pás 

1674 cm-1 nedosahuje naměřených intenzit. Nejsilnějšími jednoznačnými thyminovými pásy zůstávají 

i v této směsi pás 1369 cm-1, pás 804 cm-1 a pás 740 cm-1. Thymin by bylo možné jednoznačně 

rozpoznat ve směsích s oběma aminokyselinami. 

 

 Nejkomplexnější měřené vzorky obsahovaly glycin, L-alanin a thymin (každá z látek 

v koncentraci 100 g/kg) spolu s β-karotenem (1 g/kg) v sádrovcové matrici. V této směsi by bylo 

možné jednoznačně prokázat přítomnost thyminu díky pozorování šesti jednoznačných pásů. U 

glycinu i L-alaninu byly pozorovány dva jednoznačné pásy. Každá látka má pak jeden charakteristický 

silný pás, jenž se překrývá se slabým pásem náležícím β-karotenu. Pro glycin je to pás na pozici 894 

cm-1 a u L-alaninu pás na pozici 855 cm-1. 
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  V rámci této práce byla také srovnávána měření pomocí laboratorního stroje InVia Reflex od 

firmy Renishaw a přenosného přístroje Inspector Raman od firmy Delta Nu. V případě měření 

laboratorním přístrojem bylo možné pozorovat lepší rozlišení a také vyšší relativní intenzity pásů 

jednotlivých látek. Zde byl patrný vliv nižšího spektrálního rozlišení u přenosného přístroje. Při 

analýzách laboratorním strojem byl použit daleko ohniskový objektiv a rozostřený laser, aby bylo 

dosaženo větší stopy a tím pádem byla analyzována větší oblast vzorku. Vandenabeele a kol. (2012) 

popisují velikost stopy laseru jako důležitý faktor omezující negativní vlivy nehomogenity vzorku na 

mikroúrovni. Všechny vzorky v této práci byly připraveny smícháním přesně navážených čistých 

chemikálií a jejich následnou homogenizací v achátové míse. Culka (2010) použil ve své práci stejný 

postup přípravy vzorků a popisuje, že průměrná velikost zrn takto připravené směsi se pohybuje kolem 

průměrné hodnoty 10 μm, zatímco velikost stopy laseru laboratorního mikrospektrometru se pohybuje 

kolem hodnoty 5 μm. Toto není problém v případě přenosných spektrometrů, u nichž se velikost stopy 

pohybuje mezi 0,5 a 1 mm. 

 

 Aby bylo dosaženo co možná nejreprezentativnějších výsledků, byla u experimentu B 

provedena měření každého vzorku 24x na osmi různých místech tablety. Výsledná spektra pak byla 

posuzována s ohledem na počet opakování konkrétních pásů ve spektrech naměřených na různých 

místech tablety. Bylo tak možné eliminovat případné extrémní hodnoty. Tento přístup přinesl také 

lepší celkovou představu o intenzitách a relevantnosti jednotlivých pásů. Naměřené hodnoty vlnočtů 

se lišily relativně málo od referenčních hodnot získaných z literatury, ve většině případů o +/- 4 cm-1. 

Směrodatné odchylky hodnot vlnočtů naměřených pásů v rámci jednotlivých spekter naměřených na 

různých místech tablety byly velice nízké většinou kolem 1 až 2, je tak možné konstatovat, že přístroj 

měřil konstantní hodnoty. Co se týče intenzity jednotlivých pásů, byly pozorovány relativně vysoké 

směrodatné odchylky u intenzit stejných pásů naměřených na víc místech, nebo vícekrát v jednom 

bodě. Intenzita pásů však nekolísala v takovém měřítku, aby nebylo možné sledovat vliv koncentrací 

látek na intenzitu charakteristických pásů. Ani u jedné ze studovaných látek nebyl pozorován žádný 

trend ve změnách intenzity pásů naměřených v jednom bodě stejného vzorku (tablety). 

 

 U některých vzorků obsahujících β-karoten byl pozorován rozdíl v barevnosti na různých 

místech tablety. Bylo zjištěno, že tento jev je způsobený přípravou tablety. Samotné stlačení tablety 

probíhalo v dutém válcovém kovovém tubusu, na jehož dno byla vysypána homogenizovaná prášková 

směs, která byla následně stlačena válcovým kovovým pístem za pomoci pákového lisu. Pokud byla 

vrstva práškové směsi na dně tubusu nerovnoměrně rozmístěna, došlo k rozdílu barevnosti výsledné 

tablety. V místech, kde byla stlačená vrstva vyšší, byla tableta červenější a v místech, kde byla vrstva 

tenčí, byla tableta světlejší. Při měřeních ve světlé části vzorku byly pozorovány celkově vyšší 
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hodnoty intenzity všech pásů přítomných ve spektru, zatímco rozdíl intenzit mezi jednotlivými látkami 

navzájem zůstal relativně stejný.  

  

U jednoho ze vzorků byla provedena analýza všech spekter ručně i za pomoci programu 

Peakstar. V případě „ruční kontroly“ byla spektra analyzována v programu Grams. Hodnoty pro 

vlnočty a intenzitu byly porovnávány s referenčními hodnotami a následně vpisovány do tabulky 

výsledků. Program Peakstar provedl přiřazení pásů na základě mechanizmu popsaného v kapitole 

analýza dat. U každého spektra byl proveden výpočet intenzity šumu a ze souboru byla vyřazena data, 

jejichž intenzita hodnotu šumu nepřevyšovala. Lze předpokládat, že čím větší soubor dat je 

zpracováván, tím větší je šance na chybu způsobenou špatným úsudkem při kontrole spekter. Program 

používá jasně stanovené limity, pro přiřazování naměřených hodnot referenčním hodnotám a výsledná 

data nám mohou dát rychlou informaci o trendech v rámci jednotlivých měření. Například pokud se ve 

výsledné tabulce často opakovaly dvě hodnoty přiřazené referenčním hodnotám pásů, které se 

nacházejí blízko sebe, dalo se předpokládat, že jde o projev více látek. Zde je však třeba zdůraznit, že 

programem vypsaná tabulka naměřených hodnot, je pouze základním souborem dat, připraveným pro 

další selekci a posouzení. Při srovnání dat získaných ručně a za pomocí programu nebyl pozorován 

výrazný rozdíl a je tak možné tento částečně automatizovaný před výběr dat považovat za plně 

funkční. Co se týče vlnočtů, byly jejich průměrné hodnoty a směrodatné odchylky pro konkrétní pásy, 

které se při rozdílných přístupech analýzy ve vzorku zopakovaly stejněkrát, velice podobné. Celkový 

počet pásů, přiřazených jednotlivým referenčním hodnotám vlnočtu se použitím programu PeakStar 

mírně zvýšil. Program tak dokázal odhalit více potenciálních pásů, než tomu bylo při ručním 

stanovení. Pokud byl stejný počet pásů zjištěn oběma metodami, jsou hodnoty pro intenzitu 

zpracované ručně nepřesné, přestože se liší jen málo. Hlavní výhoda zpracování dat při použití 

programu tak spočívá v rychlosti, se kterou získáme přehledný výpis vlnočtů a intenzit, který může být 

dále zpracován. 

 

Při vyhodnocování spekter složitějších směsí byl základním problémem fakt, že se 

charakteristické pásy jednotlivých látek překrývají. V některých případech tak bylo možné například 

pozorovat pásy biomarkerů, jejichž referenční hodnoty vlnočtů se liší, ale v naměřených spektrech je 

není možné rozlišit. Se stoupajícím počtem látek přítomných ve směsi se tento problém prohluboval. 

Je zřejmé, že miniaturizované přenosné Ramanovy spektrometry mají v současnosti horší rozlišovací 

schopnosti než laboratorní systémy, ale lze předpokládat, že vývoj těchto mobilních přístrojů 

v budoucnu dovolí získávat kvalitnější spektra. Další otázkou vyvstávající při interpretaci zkoumaných 

dat byla rozdílná odezva různých látek. V případě dusíkatých biomarkerů byly pozorované 

detekovatelné koncentrace relativně vysoké oproti jiným studiím, které se věnují například 

polyaromatickým uhlovodíkům (Alajtal a kol. 2010). Výrazný rozdíl v odezvě jednotlivých látek byl 
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pozorován při měření směsí s β-karotenem. Dusíkaté látky ve stonásobně vyšší koncentraci vzhledem 

k β-karotenu vykazovaly ve spektrech charakteristické pásy o podobných intenzitách jako β-

karotenové pásy. Obecně vzato není Ramanova spektroskopie (pracující v nerezonančním módu), 

v porovnání s jinými metodami ideální pro detekci nízkých koncentrací analytu, ale disponuje celou 

řadou jiných výhod, díky kterým by měl být Ramanův spektrometr součástí plánované astrobiologicky 

zaměřené mise ExoMars. V případě zkoumání cenných vesmírných vzorků je například výhodou 

možnost opětovné analýzy vzorku. Zde se uplatňuje nedestruktivita analýzy, která je Ramanově 

spektroskopii vlastní. Dalším přínosem při vesmírných misích je možnost miniaturizace přístrojového 

vybavení. Při měřeních provedených v rámci této diplomové práce se prokázala schopnost 

miniaturizovaných Ramanových spektrometrů detekovat anorganické i organické látky zároveň, což je 

další velkou výhodou této metody. V rámci studovaných směsí bylo možné rozlišit mezi chemicky 

podobnými látkami, či naopak současně detekovat látky velice odlišné. 
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6 ZÁVĚR 

 

 V rámci této práce byly zkoumány směsi biomarkerů v sádrovcové matrici pomocí přenosného 

i laboratorního Ramanova spektrometru. Byly zkoumány směsi aminokyselin glycinu, L-prolinu, L-

alaninu a nukleové báze thyminu, spolu s β-karotenem v sádrovcové matrici. Bylo zjištěno, že glycin 

není možné ve vzorcích obsahujících L-prolin a sádrovec rozeznat díky velkému počtu překrývajících 

se pásů. Glycin bylo možné rozeznat ve směsích, pokud nebyl ve vzorku přítomen β-karoten 

v koncentraci vyšší než 1 g/kg. L-prolin bylo možné ve vzorcích rozeznat v koncentraci 100 g/kg, 

pokud byla koncentrace β-karotenu nižší než 10 g/kg. L-alanin bylo možné ve směsích pozorovat 

v minimálních koncentracích 100 g/kg při nejvyšší koncentraci β-karotenu 1 g/kg. Thymin bylo jako 

jedinou z dusíkatých látek možné v koncentraci 100 g/kg ve směsích identifikovat i při koncentraci β-

karotenu dosahující 10 g/kg.  

 

 Ve směsích β-karotenu v koncentraci 1 g/kg a pouze jedné ze zkoumaných dusíkatých látek 

vždy v koncentraci 100 g/kg v sádrovcové matrici, bylo pomocí přenosného i laboratorního Ramanova 

spektrometru možné prokázat přítomnost všech složek směsi. Ve směsích obsahujících vždy dvě 

dusíkaté látky spolu s β-karotenem v koncentraci 1 g/kg v sádrovcové matrici bylo možné ve 

spektrech rozpoznat dvě dusíkaté látky najednou. Při měření vzorků třech dusíkatých látek spolu s β-

karotenem a sádrovcem bylo možné z dusíkatých látek jednoznačně prokázat pouze přítomnost 

thyminu.  

 

 Ke zpracování dat byl použit program PeakStar, který se osvědčil jako funkční nástroj pro 

rychlé a kvalitní zpracování dat. Byla potvrzena schopnost přenosných Ramanovských spektrometrů 

získávat kvalitní data při měření složitějších směsí různých biomolekul v sádrovcové matrici a to i 

v případě měření prováděných ve venkovních prostorách. 
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8 PŘÍLOHY 

 

1. Tabulka referenčních hodnot, sestavená pro experiment A 

 

 Pod sebou jsou řazeny pásy dané látky. Pokud je na samostatné řádce pouze jeden pás 

znamená to, že se jedná o jednoznačný pás dané látky. Pokud je na stejné řádce umístěno více 

referenčních hodnot, znamená to, že existuje možnost, že se tyto pásy mohou ve spektrech 

naměřených na namíchaných směsích překrývat. 

L-prolin glycin β-karoten sádrovec 

 1674w  1678w 

 1655w,sh   
 1634w  1631w 

 1627w   
1605w    

 1589w 1586mw  
 1568w 1567m  

1547w    
 1515w 1515vs  
 1499w   

1479mw    
1454s 1458m   

1443mw,sh 1441m 1448w  
1434w,sh    
1418mw    
1410mw 1413m   

 1398m 1394w  
1389m    
1378m    

1357mw  1353w  
1350mw 1346m   
1333mw 1338m   
1317mw 1323m 1314vw  

  1296vw  
1286m  1280w,sh  
1267m  1270w  

  1255vw  
1240m    
1216w  1211m  

1194mw  1190m  
1175mw  1173w  
1166mw    
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 1156w 1156vs  
 1143w  1140w 

 1129m 1128vw 1135m 

   1119w 

 1107w   
1083m    
1055m    
1045m 1049m   
1035m 1036m   

  1018m  
  1008m 1008vs 

994m   990w 
987mw,sh    

  965vw  
951m,sh  955vw  

947m    
930m 932w   
916vs    
899vs 894vs 893w  
877m  872mw  

850s,sh  855w  
842vs,sh    

834vs    
  824vw  

793mw    
774w    

 697w   
681mw 686m   

   673m 
642m    

   625w 

   620m 

 606m  605w 

   582w 
577w    
563w 560w   

 504s   
 496m  495m 

452vs    
   416m 

374mw    
 359m   
   335w 

   320w 
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2. Tabulka referenčních hodnot, sestavená pro experiment B 

 

 Pod sebou jsou řazeny pásy dané látky. Pokud je na samostatné řádce pouze jeden pás 

znamená to, že se jedná o jednoznačný pás dané látky. Pokud je na stejné řádce umístěno více 

referenčních hodnot, znamená to, že existuje možnost, že se tyto pásy mohou ve spektrech 

naměřených na namíchaných směsích překrývat.  

glycin thymin L-alanin β-karoten sádrovec 

 1702w    
1674w 1671vs   1678w 

1655w,sh 1655w,sh    
1634w    1631w 
1627w     

  1596m   
1589w   1583w  
1568   1567m  

1515w   1515vs  
1499w  1499m   

 1490m    
  1482s   

1458m 1459w 1462s   
1441m   1448w  

 1435w    
1413m 1408w 1409m   
1398m   1394w  

  1378mw   
 1369vs    
  1359s 1353w  

1346m     
1338m     
1323m     

   1314vw  
  1305s   
   1296vw  
   1280w,sh  
   1270w  
 1261w    
   1255vw  
 1247w    
  1236w   
 1216w  1211m  
   1190m  
   1173w  
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1156w 1156w  1156vs  
1143w  1146m  1140w 
1129m   1128vw 1135m 

  1112m  1119w 
1107w     
1049m     
1036m     

  1021m 1018m  
   1008m 1008vs 

 984m   990w 

   965vw  
   955vw  

932w     
  920mw   

894vs   893vw  
   872w  
  851s 855vw  
   824vw  
 804m    
  773m   
 767w,sh    
 740s    

697w     
686m     

    673m 

  652mw   
    625w 

 617s   620m 
606m    605w 

    582w 
560w 561m    

  532ms   
504s     
496m    495m 

 479m 480w   
 429m    
    416m 

  398ms   
359m     

    335w 

    320w 
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