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Anotace: 
 Řada eukaryotických mikroorganizmů obsahuje krystalické struktury, které jsou nápadné tím, že 
depolarizují procházející světlo. Dlouhá desetiletí se předpokládalo, že jsou tvořené kalcitem, křemenem 
nebo šťavelany. Jak jsme pomocí Ramanovy mikroskopie nedávno prokázali, tyto krystalické struktury jsou 
v 80 % případů tvořeny krystalickými puriny, zejména bezvodým guaninem [1]. V některých 
mikroorganizmech jsme pozorovali současný výskyt několika purinů nebo přítomnost Ramanova signálu, 
který neodpovídal žádnému ze studovaných purinů. Navíc, zcela nedávno se objevila práce [2], která 
přesvědčivě ukázala, že biogenní guaninové krystaly vyskytující se u řady živočichů, nemusí být složené 
pouze z bezvodého guaninu, ale že můžou obsahovat významné množství hypoxanthinu nebo xanthinu. 
Přítomnost jiného purinu přitom nenarušila krystalovou struktura nebo morfologii směsného krystalu, pouze 
pozměnila Ramanovo spektrum dopantu. Naskýtá se proto otázka, jestli podobné směsné krystaly existují i 
mezi dalšími puriny a jestli se jejich přítomnost dá prokázat pomocí Ramanovy mikroskopie. 
 Náplní studentského projektu bude příprava směsných krystalů vybraných purinů z vodních roztoků za 
přítomnosti dimethylaminu a proměření jejich Ramanových spekter. Následně proběhne analýza 
Ramanových spekter a identifikace spektrálních markerů, podle kterých by bylo možné tyto směsné krystaly 
identifikovat v mikroorganizmech. Potřebné experimentální vybavení a chemikálie jsou k dispozici. 
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Zásady pro vypracování 
1. Prostudovat doporučenou literaturu a seznámit se se základy Ramanovy mikroskopie [3, 4] 
2. Zvládnout samostatnou práci na Ramanově mikroskopu WITec RSA 
3. Připravit roztoky vybraných purinů a jejich kombinacemi vytvořit směsné krystaly 
4. Změřit Ramanova spektra krystalů a provést jejich interpretaci 
5. Výsledky přehledně zpracovat 
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