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Úvod 
 

Stanovení enantiomerní čistoty látek je v současné 
době často řešenou problematikou v analytické chemii 
vzhledem k mimořádnému významu chirálních látek pře-
devším z hlediska biologického a medicinského. Nejčastěji 
aplikovanými metodami pro určení zastoupení optických 
izomerů jsou separační techniky chromatografické event. 
elektromigrační1,2. Zejména vysokoúčinná kapalinová 
chromatografie je široce využívanou a spolehlivou analy-
tickou metodou v této oblasti3. Nicméně aplikace chirál-
ních separací má řadu nevýhod a je spojena s několika 
problémy. Chirální stacionární fáze jsou nákladné, 
v průběhu separačního procesu může docházet 
k racemizaci, často je detektor málo citlivý a dalším nedo-
statkem může být časová náročnost analýz. 

Alternativu k separačním metodám tvoří metody 
spektrální, které využívají optické aktivity enantiomerů. 
Jedná se zejména o jevy optické rotace a cirkulárního di-
chroismu (v ultrafialové – UV a viditelné – Vis oblasti se 
jedná o elektronový cirkulární dichroismus – ECD, 
v infračervené oblasti o vibrační cirkulární dichroismus – 
VCD)4. Tyto metody jsou výhodné zejména tím, že není 
potřeba použít chirální selektor. 

Pro sledování enantiomerního přebytku spektroskopií 
ECD je nezbytně nutné, aby analyt v UV/Vis oblasti ab-
sorboval záření a příslušná chromoforní funkční skupina 
byla v blízkosti chirálního centra. Nanočástice stříbra 
obecně nejsou chirální, a proto, i když mají absorpční pás 
ve viditelné i ultrafialové oblasti záření, neposkytují ECD 
signál. Cystein, jedna z kódovaných aminokyselin, je sice 
chirální, ale neobsahuje žádné vhodné chromoforní skupi-
ny (absorbuje záření až ve vakuové UV oblasti) a tudíž 
rovněž v běžném ECD nemá diferenčně-absorpční pásy. 
Nicméně pokud je na povrchu nanočástic navázána chirál-
ní molekula cysteinu dochází ke vzniku indukované chira-
lity a v ECD spektrech jsou signály5. Pro sledování enanti-
omerního zastoupení forem cysteinu v přítomnosti nano-
částic již byla použita absorpční spektroskopie6,7 a flu-
orescence8. Obě tyto metody jsou ale na rozdíl od ECD 
citlivé na přítomnost achirálních látek v systému. 

Tato práce se zabývá sledováním změn v ECD spek-

trech nanočástic stříbra modifikovaných D- a L-cysteinem. 
Na základě proměřených spekter byla prokázána závislost 
na poměru enantiomerů ve vzorku a statistickými metoda-
mi byl navržen postup pro určení enantiomerní čistoty. 

 
 

Experimentální část 
 
Nanočástice stříbra byly připraveny redukcí dusična-

nu stříbrného citronanem sodným. Podrobný postup a cha-
rakterizace jsou uvedeny v literatuře9. Stručně, bylo přidá-
no 9,32 mg dusičnanu rozpuštěného v 1 ml vody a 1 ml 
1% roztoku citronanu sodného do 50 ml vroucí vody. Re-
akční směs byla 15 min vařena. Získaný základní koloidní 
roztok byl charakterizován transmisní elektronovou mikro-
skopií (JEM-3010, JEOL, Japonsko) a UV/vis absorpční 
spektrometrií (Varian Cary 400 SCAN, Cary Instruments, 
USA). Střední průměr nanočástic byl asi 45 nm a naměře-
né absorpční maximum povrchové plazmonové rezonance 
bylo při cca 415 nm. 

Pro měření závislosti cirkulárního dichroismu na 
enantiomerním složení byla připravena řada roztoků, ve kte-
rých byla konstantní celková koncentrace cysteinu 110–4 
mol l–1, ale poměr D- a L-izomeru byl měněn v rozmezí od 
100 % D : 0 % L, až do 80 % D : 20 % L vždy s rozdílem 
2 % ve složení mezi „sousedními“ vzorky. Roztoky byly 
získány zředěním základního roztoku nanočástic stříbra 
250 l do 2 ml a přidáním cysteinu. Připravené koloidy 
byly důkladně promíchány a měření bylo provedeno 24 h 
poté. Každý roztok byl připraven dvakrát a spektra byla 
průměrována. ECD spektra byla naměřena na spektrome-
tru Jasco J-815 (Japonsko) v kyvetě s optickou dráhou 
1 cm. Rozsah vlnových délek byl nastaven na 220–600 nm 
s krokem 1 nm a rychlostí záznamu 100 nm min–1.  

Získaná data byla statisticky zpracována analýzou 
hlavních komponent (PCA) a metodou částečných nejmen-
ších čtverců (PLS) v programu The Unscrambler (Camo, 
Norsko). 

 
 

Výsledky a diskuse 
 
Měřený systém měl v ECD spektrech patrné tři ab-

sorpční pásy. Pozitivní couplet okolo 250 nm a široký 
pozitivní pás nad 290 nm. Vývoj spektra s rostoucím po-
měrem L-cysteinu je na nejvýraznějším, negativním pásu 
vyznačen šipkou (obr. 1). Z pohledu absolutní hodnoty 
elipticity postupně dochází ke snížení absolutní intenzity 
maxima až do poměru forem D:L = 90:10. Následuje mírný 
nárůst intenzity s výraznějším posunem celého coupletu 
k delším vlnovým délkám. Spektra se tedy nelišila pouze 
v intenzitě jednotlivých pásů, ale i jejich polohou. Proto 
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byly při interpretaci výsledků využity metody vícerozměr-
né analýzy. 

Získaná data byla zpracována pomocí PCA, ze které 
vyplynulo, že variabilita systému je z 99 % popsána po-
mocí 2 hlavních komponent. První hlavní komponenta 
(PC1) popisuje variabilitu z 67 % a druhá hlavní kompo-
nenta (PC2) z dalších 32 %. Z grafu komponentního skóre 
(obr. 2) je patrné, že v rozmezí poměru enantiomerů D:L 
od 100:0 až po 92:8 se mění hlavně PC1, zatímco od po-
měru 90:10 až k 80:20 je změna popsána spíše PC2. To by 
se dalo interpretovat dvěma mechanismy interakcí, které 
se uplatňují různou měrou v závislosti na složení systému. 
Srovnáme-li graf komponentního skóre a spektrální graf 
komponentních zátěží (obr. 3), lze vyčíst, ve kterých spek-
trálních oblastech se vyskytují pásy mající největší vliv na 
hlavní komponenty. S rostoucí PC1, roste i pozitivní pás 

Obr. 1. Průměry měřených ECD spekter systémů směsí D- a L-forem cysteinu 

Obr. 2. Graf komponentního skóre  

Obr. 3. Spektrální graf komponentních zátěží  

Obr. 4. Predikční chyba v závislosti na počtu latentních pro-
měnných v modelu  
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s maximem u 270 nm a nárůst hodnoty PC2 se projevuje 
růstem pozitivního coupletu v oblasti pod 320 nm. 

Kalibrace modelu byla dále provedena metodou PLS. 
Optimální hodnota predikční chyby (minimum na křivce) 
je pro tento systém v případě zahrnutí dvou proměnných 
(obr. 4). Při započítání dalších hlavních komponent chyba 
modelu narůstala a z tohoto důvodu lze předpokládat, že 
další latentní proměnné obsahují spíše informaci o šumu 
v datech. 

Výsledkem PLS byl kalibrační (obr. 5) a validační 
graf dvouvariátního modelu. Parametry získané pro ka-
libraci i validaci jsou shrnuty v tab. I. 

 
 

Závěr 
 
Systém obsahující nanočástice stříbra s průměrem 

45 nm připravené redukcí dusičnanu stříbrného a cystein 
o různém zastoupení enantiomerních forem byl studován 
ECD spektroskopií. Byla pozorována indukovaná chirali-
ta nanočástic stříbra, jejíž spektrální projevy jsou citlivé 
na změnu v enantiomerní čistotě cysteinu navázaného na 
povrch nanočástic. Měřením ECD signálů uvedeného 
systému je tudíž možné stanovit enantiomerní přebytek 
cysteinu v relativně nízkých koncentracích (110–4 mol l–1). 
Pro systém byl navržen multivariátní kalibrační model, 
který je schopen s dobrými parametry predikovat poměr-
né zastoupení enantiomerů cysteinu D:L od 100:0 do 
80:20.  
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Obr. 5. Kalibrační graf  

Tabulka I 
Parametry kalibračního a validačního grafu 

Parametr Kalibrace Validace 

Směrnice 0,970 0,984 

Úsek 2,688·10–6 1,552·10–6 

Korelační koeficient 0,985 0,968 


