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Úvod 

 
Metody  povrchem zesílené  vibrační  spektrometrie 

(SEVS) – spektroskopie povrchem zesíleného Ramanova 
rozptylu  (ang.  Surface  Enhanced  Raman  Scattering, 
SERS) a povrchem zesílené infračervené absorpce (ang. 
Surface Enhanced Infrared Absorption, SEIRA) – umož-
ňují detekci látek ve vzorku ve velmi malých množstvích1, 
a to díky výraznému zesílení naměřených spekter. Podstata 
zesílení obecně souvisí s excitací lokalizovaných povrcho-
vých plasmonů, které vznikají při interakci elektromagne-
tického záření s molekulami sorbovaných vzorků na kovo-
vých površích (zlato, stříbro, měď) vhodné morfologie2. 

Ramanovou spektrometrií byly již dříve studovány 
karotenoidy obsažené v listoví  různých druhů  dřevin3. 
Využitím extrakce jako separačního kroku lze získat vzor-
ky obsahující různé zastoupení pigmentů dle použitého 
extrakčního činidla. Vzhledem k extrémně nízké koncent-
raci pigmentů v extraktu nebylo možno po odpaření roz-
pouštědla získat normální Ramanova spektra odparku nad 
úrovní šumu. Odpařením rozpouštědla z extraktu na zla-
tých površích by mělo být možné využít efekt povrchové-
ho zesílení spekter a získat tak požadovaná spektra extra-
hovaných látek. 

Cílem této práce bylo vyzkoušet možnost analyzovat 
extrakty listoví povrchem zesílenými spektroskopickým 
technikami. Listy ibišku byly extrahovány čtyřmi různými 
extrakčními činidly (methanol, aceton, cyklohexan a he-
xan). Vzniklý extrakt byl deponován na zlatem pokovené 
terčíky tak, aby se vytvořil tenký film odparku extraktu na 
povrchu terčíku. Byla měřena Ramanova a infračervená 
spektra tenké vrstvy na terčících. Naměřená spektra byla 
porovnána a bylo sledováno, zda dochází k povrchovému 
zesílení. 

Předkládaná práce se rovněž zabývá typem sorpce 
extrahovaných látek na povrchu. Aby došlo k zesílení vib-
račních spekter, je nutné, aby se molekula analytu nachá-
zela v oblasti zesíleného elektromagnetického pole, vytvo-
řeného rezonancí povrchových plasmonů. Tato podmínka 
může být zajištěna dvojím způsobem – chemisorpcí nebo 
fyzisorpcí analytu na kovovém povrchu4. K určení způso-
bu sorpce byl extrakt deponován v opakovaných cyklech 
na zlatý povrch a v každém cyklu byly naměřeny spektrál-
ní mapy povrchu. 

 

Experimentální část 
 
V této práci byl využit dříve vyvinutý postup přípravy 

zlatem pokovených terčíků5, postupy extrakce listoví ibiš-
ku  i  podmínky  měření  infračervených  a  Ramanových 
spekter jsou blíže popsány v následujícím textu. 

Jako  podkladové  materiály  pro  přípravu  SEVS-
aktivních  substrátů  sloužily  platinové  terčíky  (Safina) 
o průměru 10 mm. Vyčištěný a vyleštěný terčík5 byl elek-
trochemicky pokovován katodickou redukcí v elektroche-
mické  lázni  s  obsahem  dikyanozlatnanu  draselného 
(Safina) dle dříve popsaného postupu5. Na elektrody byl 
postupně vkládán proud: prvních 15 min o hodnotě 5 mA, 
dalších 10 min proud 10 mA a posledních 5 min 15 mA. 
Pokovený terčík byl 5 h vyvařován v nasyceném roztoku 
peroxodisíranu  amonného  (LachNer)  a  poté  důkladně 
opláchnut redestilovanou vodou. 

Extrahovány byly vždy dva čerstvě utržené listy ibiš-
ku (Hibiscus rosa-sinensis L., rostliny pěstovány na Ústa-
vu analytické chemie, VŠCHT Praha). Listy byly nastříhá-
ny na malé kousky (cca 10  10 mm), vloženy do achátové 
misky a přelity kapalným dusíkem. Pod parami kapalného 
dusíku byly listy rozetřeny na prášek a v této formě převe-
deny přímo do zvážené odměrné baňky o objemu 10 ml. 
Baňky s drtí byly pod atmosférou dusíku doplněny po 
rysku extrakčním činidlem. Jako extrakční činidla byly 
použity: methanol, cyklohexan, aceton a hexan (předem 
zbavené kyslíku probubláním plynným dusíkem). 

Listová drť v extrakčním činidle byla vždy 15 min 
sonifikována  (Transsonic  460/H,  Elma),  následně  byla 
baňka s extraktem protřepána a znovu 15 min sonifiková-
na.  Extrakt  byl  od  drti  oddělen  pomocí  PVDF 
(polyvinyldifluorid) filtru (0,45 m) přímo do vialky, do 
které byl předem vložen pozlacený terčík. Terčíky byly 
v extraktu ponechány minimálně 16 h v temnu. Poté byl 
terčík vyndán z extraktu, aby se volně odpařilo rozpouště-
dlo a vytvořil se na povrchu terčíku tenký odparek. Povrch 
terčíku byl profoukán plynným dusíkem. 

Ramanova  spektra  byla  měřena  na  spektrometru 
s  Fourierovou  transformací  EQUINOX  55/S 
s Ramanovým modulem FRA 106/S (Bruker). Zdrojem 
budícího záření byl Nd-YAG laser (Coherent, 1064 nm, 
280 mW). K mapování byl využit “mapovací TLC násta-
vec“  (Bruker)  s  držákem  terčíků  (Mechanická  dílna, 
VŠCHT Praha). Polohu nástavce lze  softwarem OPUS 
(Bruker) řídit ve směru osy x a y, snímat tak uspořádanou 
sadu spekter a konstruovat spektrální mapy. Na každém 
terčíku bylo měřeno vždy celkem 81 Ramanových spekter 
(rozlišení 4 cm–1, počet skenů 512) v 9  9 bodech vzdále-
ných 0,5 mm od sebe. 

Infračervená spektra byla měřena na infračerveném 
spektrometru  s  Fourierovou transformací  Nicolet  6700 
(Thermo). SEIRA spektra byla měřena difúzně-reflexní 
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technikou, ke které byl využit  nástavec Smart DRIFT 
(Thermo).  Všechna  spektra  byla  měřena  s  rozlišením 
4 cm–1 a počtem akumulací 128 na jednotlivé spektrum. 
Před vlastním měřením terčíku bylo změřeno pozadí na 
referenčním pozlaceném zrcadle a pak následovalo měření 
difúzně-reflexních spekter terčíku vždy po jednom spektru 
na obou stranách terčíku. 

V první části práce, zabývající se měřením extraktů 
ibišku v různých rozpouštědlech, byla měřena nejdříve 
Ramanova spektra (81 spekter na terčík) a po ní následo-
valo měření infračervených spekter (2 spektra na terčík). 
Ve druhé časti, zabývající se studiem typu sorpce depono-
vaných extraktů, byla měřena pouze Ramanova spektra 
(vždy 81 spekter na terčík). Na pozlaceném terčíku byla 
naměřena 1. série spekter, poté byl terčík ponechán 16 h 
v methanolovém extraktu listů, byla změřena 2. série, ex-
trakt byl odstraňován ponecháním dalších 16 h v čistém 
methanolu a byla změřena 3. série spekter. Stejným způso-
bem byl na terčík znovu deponován čerstvě připravený 
extrakt (4. série) a pak byl odstraňován (5. série). 

 
 

Výsledky a diskuse 
 
Povrchem zesílená vibrační spektrometrie extraktů 
ibišku v různých rozpouštědlech 

 
Naměřená Ramanova spektra (série 81 spekter) byla 

zprůměrována a průměrná spektra byla porovnána. Hlav-
ním rysem všech spekter jsou signály příslušející vibracím 
rostlinných pigmentů (obr. 1). Jak již z podstaty výběru 
extrakčních činidel vyplývá, extrakcí listoví v různých 
rozpouštědlech  došlo  k  zachycení  různých  pigmentů. 
V méně polárních rozpouštědlech, jako je aceton, a v ne-
polárním cyklohexanu a hexanu došlo k extrakci nepolár-
ních karotenů (pásy 1528 a 1158 cm–1)6. Naopak extrakcí 
polárním methanolem došlo k extrakci chlorofylů (např. 
pásy 1320 a 743 cm–1) a xanthofylů (1535 a 1143 cm–1).  

Naměřená infračervená spektra (vždy 2 na terčíku) 
byla od sebe odečtena. Porovnáním infračervených spekter 
(obr. 2) můžeme pozorovat změny v intenzitách některých 
pásů u spekter extraktů listoví v různých rozpouštědlech. 
Ve spektrech extraktů v methanolu a acetonu jsou patrné 
velmi intenzivní pásy okolo 2909 a 2844 cm–1 přiřazené 
nasyceným alifatickým řetězcům a pás okolo 1728 cm–1 
patřící C=O vibraci esteru karboxylové kyseliny. Ve spekt-
rech extraktů v méně polárním hexanu a cyklohexanu jsou 
mnohem slabší, pás okolo 1728 cm–1 zde zaniká, lze zde 
nalézt pásy dvojných C=C vazeb okolo 1629 cm–1. 

Z naměřených SERS spekter byly vytvořeny spektrál-
ní mapy povrchů terčíků z integrovaných hodnot ploch 
vybraných intenzivních pásů. Na obr. 3 a 4 jsou zobrazeny 
dvě výsledné odstínové spektrální mapy povrchů se zobra-
zenými  hodnotami  ploch  nejintenzivnějšího  pásu.  Pro 
methanolové extrakty byl vybrán pás vibrace chlorofylů – 
od 1344 do 1315 cm–1 – a pro hexanové extrakty pás karo-
tenů ležící mezi 1230 a 1110 cm–1. Porovnáním hodnot 
ploch pásů pro obě extrakční činidla bylo zjištěno, že plo-

Obr. 1. Průměrná Ramanova spektra 

Obr. 2. Průměrná infračervená spektra 

Obr. 3. Spektrální mapa – extrakt v methanolu 
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chy nejintenzivnějšího pásu v případě methanolu dosahují 
řádově vyšších hodnot, ale jejich rozložení po povrchu 
terčíku  je  mnohem  více  nehomogenní,  než  je  tomu 
v případě depozice extraktu v hexanu. 

 
 

Fyzisorpce vs. chemisorpce 
 
Dále byl zjišťován způsob sorpce extrahovaných látek 

na zlatý povrch. K tomu bylo změřeno 5 výše popsaných 
sérií spekter pro methanol jako extrakční činidlo. Spektra 
byla  zpracována analýzou hlavních komponent  (PCA), 
graf skóre těžišť modelů je zobrazen na obr. 5. V grafu 

jsou symboly bez výplně vyznačeny předpokládané „čisté“ 
zlaté povrchy a plné symboly odpovídají povrchům, na 
kterých byl deponován extrakt. První nanesení extraktu 
(2. série vůči 1.) vyvolá největší spektrální změnu, odmytí 
methanolem pak návrat dat do kvadrantu se zápornými 
hodnotami 1. i 2. hlavní komponenty (PC), avšak je zřej-
mé, že nedochází k úplnému očištění terčíku. Další nane-
sení extraktu (4. série) znamená posun dat do kvadrantu 
s kladnou hodnotou 1. i 2. PC, ale v menší míře než při 
1.  nanesení.  Odmytí  (5.  série)  pak  znamená  návrat 
k hodnotám blízkým 3. sérii. Z uvedených výsledků vyplý-
vá, že převážná část složek extraktu je na zlatý povrch 
zachycena pouze fyzisorpcí. 

 
 

Závěr 
 
V této práci byla vyzkoušena možnost měřit SERS 

a SEIRA spektra odparků  z extraktů  listoví ibišku ve 
čtyřech  různých  rozpouštědlech.  V  naměřených  SERS 
spektrech lze nalézt pásy, které náleží vibracím rostlinných 
barviv, polárnějších chlorofylů a xanthofylů a málo polár-
ních karotenů. V SEIRA spektrech jsou spíše pásy látek 
z kutikulární (voskové) vrstvy. 

Z naměřených sérií SERS spekter extraktů opakovaně 
nanášených na  zlatý  povrch  bylo  prokázáno,  že  látky 
nejsou na zlatých površích chemisorbovány.  
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Obr. 4. Spektrální mapa – extrakt v hexanu 

Obr. 5. Analýza hlavních komponent – graf komponentního 
skóre těžišť modelů 


