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Opticky aktivní látky – chiralita

Louis Pasteur (1848): Molekuly, které jsou si navzájem zrcadlovými obrazy 
vykazují optickou rotaci stejné velikosti ale opačného 
znaménka

Krystaly kyseliny vinné

Jakýkoli geometrický útvar nebo skupinu bodů 
nazývám chirální a říkám, že vykazuje 
chiralitu, pokud se jeho obraz v rovinném 
zrcadle nemůže shodovat sám se sebou.

Lord Kelvin (William Thompson), definice chirality (1904):



Chiralita v makroskopickém světě



Chiralita v makroskopickém světě



Homochiralita

L-aminokyseliny    –> bílkoviny D-cukry –> nukleové kyseliny



Chiralita elektromagnetického záření

Kruhově polarizované záření – spinový moment hybnosti Orbitální moment hybnosti



Optická aktivita – interakce elmag. 

záření s chirálními molekulami

Opticky aktivní systém – stáčí rovinu lineárně polarizovaného svazku (optická rotace)

Optická aktivita (obecně):

– rozdílná odezva vůči levo- a pravotočivě polarizovanému záření



Optická aktivita – interakce elmag. 

záření s chirálními molekulami

Cirkulární dichroismus

– rozdílná absorpce levo- a pravotočivě polarizovaného záření

Rozdílový molární extinkční koeficient

Molarní elipticita: 



Optická aktivita – interakce elmag. 

záření s chirálními molekulami

Opticky aktivní systém – stáčí rovinu lineárně polarizovaného svazku (optická rotace)

Optická aktivita (obecně):

– rozdílná odezva vůči levo- a pravotočivě polarizovanému záření



Ramanova spektroskopie

Ramanův rozptyl – neelastická interakce záření s vibračními (rotačními, elektronovými) stavy molekul

- Jeden dvoufotonový proces 



Ramanova optická aktivita
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- měří malou změnu Ramanova signálu při interakci chirálních molekul s levo- a pravotočivě 
kruhově polarizovaným zářením



Ramanova optická aktivita

Laurence D. Barron

1969 (Oxford) – předpověď nového optického procesu 
spočívajícího v interferenci mezi světelnými vlnami rozptýlenými 
mechanismem týkajícím se polarizability a tenzorů optické 
aktivity 

1971 (Cambridge) – definitivní teorie ROA

1973 (Cambridge) – publikace

1975 (Glasgow) – potvrzení pozorování nezávislou laboratoří

1972 (Cambridge) – první experimentální pozorování ROA

L.D. Barron, M.P. Bogaard and A.D. Buckingham, JACS 95, 603 (1973)

W. Hug, S. Kint, G. F. Bailey, J. R. Scherer, JACS 97, 5589 (1975)



Ramanova optická aktivita

1972 – první spektra zaznamenaná v roce 1972 - Laurence D. Barron
1975 – experimentální potvrzení nezávislou laboratoří 1975 - Werner Hug

1979 – ROA spektrometr využívající zpětný rozptyl, detekce pomocí matice diod

90. léta – technologický rozvoj: CCD detektory, holografické edge/notch filtry, holografické difrakční mřížky

1999, 2003 – efektivní způsob eliminace artefaktů – Werner Hug

2004 – První komerční ROA spektrometr – Biotools Inc.

W. Hug, Appl. Spectrosc. 2003, 57, 1



Ramanova optická aktivita

první spektra zaznamenaná v roce 1972 

Spektrum změřené na moderním ROA spektrometru



Ramanova optická aktivita –

rozsah měřených molekulárních systémů

jednoduché
organické
molekuly

proteiny
nukleové
kyseliny

virysložitější
molekulární

systémy



Určování absolutní konfigurace

- zásadní úloha farmaceutického průmyslu

R-(+)-Limonene
pomeranč

S-(-)-Limonene
citron

R-(-)-Carvone
máta peprná

S-(+)-Carvone
kmín

Dextropropoxyphene (Darvon)
- prostředek proti bolesti

Levopropoxyphene (Novrad)
- prostředek proti kašli

S-(-)-Thalidomide
- teratogen
- karcinogen

R-(+)-Thalidomide
- uspávací látka
- hypnotikum

Příklady:



Určování absolutní konfigurace

1997 – určení absolutní konfigurace základní chirální molekuly CHFClBr pomocí ROA

- na základě srovnání ROA experimentu a kvantových ab initio simulací molekul

Costante et al. 1997. Ang. Chem. Int. Ed. Engl. 36, 885



Určování absolutní konfigurace

2007 – určení absolutní konfigurace chirálně deuterovaného neopentanu pomocí ROA

Haesler et al. 2007. Nature 446, 526



Určování enantiomerního přebytku

Určování enantiomerního přebytku a-pinenu

- přesnost (správnost) určení enantiomerního přebytku 
pomocí ROA < 0,05 %

P. Michal, Symmetry, 2022, 14, 990



Určování enantiomerního přebytku

Určování enantiomerního přebytku alaninu (ve vodném roztoku) 

- přesnost (správnost) určení enantiomerního přebytku 
pomocí ROA < 0,2 %

P. Michal, Symmetry, 2022, 14, 990



Studium konformačního chování molekul

2D plocha 

potenciální 

energie

Boltzmannovo rozdělení

pravděpodobnosti

OH

H
CH3

(R)-(+)

Studium 1-fenylethanolu

Kapitan et al., Chirality 2009 21 S4



Studium mezimolekuárních interakcí

Michal P., PCCP, 2022, 24, 19722



Studium struktury proteinů

Kessler, Kapitán, Bouř: J. Phys. Chem. Lett. 2015, 6, 3314

a-lactalbumin

- kvantově chemické simulace (~ 10 tis. atomů)



Studium struktury virů

Virus vignové mozaiky 
(Cowpea Mosaic Virus - CPMV)

Blanch et al., 2002. J. Gen. Virol. 83, 2593.



Studium struktury virů

Virus vignové mozaiky 
(Cowpea Mosaic Virus - CPMV)

ROA poskytuje informace:

- o struktuře proteinů tvořících kapsidu: b-
skládaný list

- o struktuře jádra nukleové kyseliny: 
jednovláknová šroubovice RNA typu A!

(a) prázdná kapsida

(b) intaktní virus

(c) virová RNA (b-a)

Blanch et al., 2002. J. Gen. Virol. 83, 2593.



Klinická diagnostika nemocí

References:

1. Setnička, V. and L. Habartová, Chiroptical Spectroscopy of Biofluids, in Chiral Analysis, P.A. Polavarapu, Editor. 2018. p. 429-465.
2. Habartová, L., et al., Chiroptical spectroscopy and metabolomics for blood‐based sensing of pancreatic cancer. Chirality, 2018. 30: p. 
581-591.
3. Habartová, L., et al., Blood-based molecular signature of Alzheimer's disease via spectroscopy and metabolomics. Clin. Biochem., 2019. 
72: p. 58-63.
4. Hrubešová, K., et al., Search for biomarkers of Alzheimer‘s disease: Recent insights, current challenges and future prospects. Clin. 
Biochem., 2019. 72: p. 39-51.

ROA spektra plazmatu krve 
pacientů s AD (červeně) a 
zdravých kontrol (černě)

- rozlišení pacientů od zdravých kontrol 
na základě spekter:

sensitivita 94%, specificita 84%



Spektrometr pro měření ROA

Projekt: Centrum digitální optiky (2012-19)
Pracovní balíček: Digitální Ramanova spektroskopie

Projekt: Centrum elektronové a fotonové optiky (2019-22)
Dílčí projekt: Rozšíření možností Ramanova spektrometru



Laboratorní sestava na optickém stole (2016)
1. funkční vzorek pro průmyslové 
aplikace (2018)

2. funkční vzorek pro průmyslové 
aplikace (2021)

Spektrometr pro měření ROA
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