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Úvod 
 
V posledních letech hrála Ramanova spektrometrie 

s excitací v blízké infračervené oblasti významnou roli 
v oblasti výzkumu biologických materiálů1. Její hlavní 
výhoda spočívá v možnosti nedestruktivně analyzovat 
buňky a tkáně rostlin, aniž by musely být před analýzou 
jakkoli upravovány. Fleischmann a spol.2 poprvé pozoro-
val, že je možno dosáhnout zesílení Ramanova signálu až 
o cca 106 měřením molekul adsorbovaných na površích 
stříbra vhodné morfologie. Tento fenomén, později pozo-
rovaný i na dalších kovech (jedná se především 
o „mincovní“ kovy  zlato, měď), nazvaný povrchem zesí-
lený Ramanův rozptyl (Surface Enhanced Raman Scatte-
ring, SERS) stále není plně objasněn, avšak souvisí přede-
vším s excitací lokalizovaných povrchových plasmonů 
vznikajících při interakci elektromagnetického vlnění se 
sorbovanými molekulami a nanostrukturními motivy ko-
vového povrchu3. Podobně lze pozorovat i zesílení infra-
červených spekter v povrchem zesílené infračervené spek-
troskopii (Surface Enhanced Infrared Absorption Spectros-
copy – SEIRAS). 

V návaznosti na práce uskutečněné v naší laboratoři 
v dřívějších letech4 byla v této práci vyzkoušena možnost 
zkoumat extrakty listoví rostlin ibišku povrchem zesílený-
mi technikami vibrační spektrometrie. Hlavní motivací 
k uskutečnění této studie byla snaha zjistit možnosti povr-
chem zesílených vibračně spektroskopických technik při 
analýze reálných multikomponentních vzorků se složitou 

matricí, což extrakty z rostlinných částí (např. listů) splňu-
jí. Dosud byly těmito technikami zkoumány především 
jednodušší modelové systémy (např. roztoky jednotlivých 
biomolekul). Rovněž jsme chtěli vyzkoušet možnost měřit 
extrakty listoví povrchem zesílenými technikami 
s ohledem na to, že již dříve bylo zkoušeno měření extrak-
tů normální FT Ramanovou a FTIR spektroskopií, avšak 
vzhledem k množství získaného odparku po extrakci jed-
notlivých listů nebylo možné kvalitní spektra zaznamenat. 

Listoví ibišku bylo extrahováno čtyřmi různými roz-
pouštědly – methanolem, acetonem, hexanem a cyklohexa-
nem. Zmíněná rozpouštědla jsou různě polární, a tudíž se 
očekává, že se do nich budou extrahovat různé látky 
v odlišné míře. Extrakty byly deponovány na elektroche-
micky připravené zlaté a stříbrné povrchy na platinových 
terčících tak, aby se na površích vytvořily filmy extrahova-
ných látek. Byla měřena Ramanova a infračervená spektra 
a bylo sledováno, jak se mění zastoupení pásů ve spek-
trech extraktů v různých rozpouštědlech a zároveň jaké 
mají zastoupení v různých místech na površích měřených 
kovových terčíků, tj. zda jsou odparky extraktů homogen-
ní. Cílem této práce bylo také zjistit, zda jsou deponované 
extrahované látky na povrchu chemisorbovány (vázány 
chemickou vazbou) nebo fyzisorbovány (prostou fyzikální 
adsorpcí). 

 
 

Experimentální část 
 
Zlaté a stříbrné nanostrukturované povrchy byly při-

praveny katodickou redukcí dle dříve popsaných postupů5. 
Jako mechanicky nosný podkladový materiál a zároveň 
jako katoda sloužil platinový terčík o průměru 10 mm 
a tloušťce 1,8 mm (Safina), jako anoda byl použit zlatý 
drátek nebo stříbrný plíšek. Elektrochemická lázeň obsa-
hovala dikyanozlatnatan draselný (Safina), resp. dusičnan 
stříbrný (Safina) podle druhu deponovaného kovu. Před 
vlastním pokovováním byl Pt terčík mechanicky a chemic-
ky očištěn. Pro přípravu zlatých povrchů byl 
v jednotlivých krocích postupně vkládán proud (po specifi-
kovanou dobu): 5 mA (15 min), 10 mA (10 min) a 15 mA 
(5 min); následně byly terčíky vyvařovány 
v peroxodisíranu amonném (Lach-Ner), aby byly odstraně-
ny zachycené kyanidové ionty. Pro přípravu stříbrných 
terčíků byl vkládán proud jen ve dvou krocích: 5 mA 
(10 min) a 15 mA (5 min). 

K přípravě extraktů byly vždy dva odebrané listy 
ibišku zchlazeny v achátové misce tekutým dusíkem 
a v tomto prostředí rozetřeny. Poté byla připravená drť 
převedena do odměrné baňky o objemu 10 ml a zvážena. 
Odměrné baňky s listovou drtí byly doplněny po rysku 
extrakčním rozpouštědlem: methanolem (Lach-Ner), ace-
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tonem (Lach-Ner), hexanem (Lach-Ner) nebo cyklohexa-
nem (Fluka). Každá extrakční směs byla 30 min sonifiko-
vána a následně byl extrakt oddělen na polyvinyldifluori-
dovém filtru (PVDF, 0,45 m) přímo do zkumavky 
s předem na dně umístěným pokoveným terčíkem. Terčík 
byl ponechán v extraktu 20 h a poté byl vyjmut a po odpa-
ření rozpouštědla byl měřen oběma technikami vibrační 
spektroskopie, tj. FT Ramanovou a FTIR spektroskopií ve 
střední infračervené oblasti. 

SEIRA spektra byla měřena na FTIR spektrometru 
Nicolet 6700 (Thermo) pomocí difúzně-reflexního nástav-
ce Smart DRIFT (Thermo). Každý terčík byl měřen vždy 
jednou ze strany, kde byl extrakt deponován a jednou 
z nedeponované strany. Spektra byla měřena s rozlišením 
4 cm1 při 128 akumulacích proti pozlacenému referenční-
mu zrcadlu. Spektra naměřená na obou stranách terčíku 
byla od sebe navzájem odečtena. Od výsledného spektra 
byla odečtena korekční spektra korigující vliv vzdušného 
oxidu uhličitého a vodní páry. 

SERS spektra byla měřena na spektrometru 
s Fourierovou transformací EQUINOX 55/S 
s Ramanovým modulem FRA 106/S (Bruker) s excitační 
vlnovou délkou 1064 nm (Nd-YAG laser o aktuálně nasta-
veném výkonu na hlavě laseru 280 mW, Coherent). Spek-
trometr byl vybaven posuvným TLC nástavcem (Bruker) 
s držákem terčíků (mechanická dílna VŠCHT Praha). Po-
loha posuvného TLC nástavce byla ovládána softwarem 
(OPUS, Bruker). Na zlatých površích bylo měřeno celkem 
81 spekter (9  9) na extraktem deponované straně terčíku 
s rozlišením 4 cm1, při 512 akumulacích a posuvném kro-
ku mezi měřeními 500 m. Na stříbrných površích bylo 
měřeno stejným způsobem 49 spekter (7  7) s posuvným 
krokem 750 m. 

Ke studiu způsobu adsorpce látek obsažených v ex-
traktu na kovových površích byl střídavě na povrch depo-
nován extrakt listoví v methanolu, resp. byl povrch vysta-
ven samotnému rozpouštědlu. SERS spektra byla měřena 
v každém kroku způsobem výše popsaným. Nejprve byla 
změřena spektra terčíku před deponováním extraktu, poté 
byl extrakt deponován (v průběhu 20 h) a byla změřena 
SERS spektra. Následovalo ponechání terčíku v methanolu 
na 20 h a měření SERS spekter. Poté byl extrakt znovu 
deponován a nakonec byl terčík znovu ponechán v čistém 
methanolu. Tento postup byl obdobně aplikován na zlaté 
i stříbrné povrchy. 

 
 

Výsledky a diskuse 
 
Povrchem zesílená vibrační spektra extraktů listoví 
ibišku na zlatých površích 

 
Naměřená FT Ramanova spektra z každého jednotli-

vého terčíku byla v programu OMNIC (Thermo Scientific) 
průměrována a průměrná spektra byla navzájem porovná-
na. Obecným rysem těchto spekter jsou signály příslušející 
vibracím různých rostlinných pigmentů (obr. 1). Jak již 

z podstaty výběru extrakčních činidel vyplývá, extrakcí 
listoví v různých rozpouštědlech došlo k částečné separaci 
různých pigmentů v závislosti na použitém rozpouštědle. 
V méně polárních rozpouštědlech jako je aceton a v nepo-
lárním cyklohexanu a hexanu došlo k extrakci spíše nepo-
lárních karotenů s charakteristickými pásy okolo 1528 
a 1158 cm1. Naopak extrakcí polárním rozpouštědlem 
(methanolem) došlo k oddělení především chlorofylů 
(velmi intenzivní Ramanovy pásy okolo 1320 a 743 cm1) 
a xantofylů (okolo 1535 a 1142 cm1). Ve spektru extraktu 
listoví v methanolu lze nalézt větší množství zatím nepřiřa-
zených pásů, jejichž identifikace bude předmětem dalších 
studií. 

Od naměřených infračervených spekter s depono-
vanou vrstvou (vždy 2 na jednom terčíku) byla v programu 
OMNIC odečtena referenční spektra ze strany bez depozi-
ce. Porovnáním upravených infračervených spekter 
(obr. 2) můžeme rovněž pozorovat změny v intenzitách 
některých pásů u spekter extraktů listoví v různých roz-
pouštědlech. Ve spektrech extraktů v methanolu a acetonu 
si lze povšimnout velmi intenzivních pásů okolo 2909 
a 2844 cm1 přiřazeným nasyceným alifatickým řetězcům 
a pásu okolo 1728 cm1 patřícímu C=O valenční vibraci 
esteru karboxylové kyseliny. Ve spektrech extraktů z méně 
polárního hexanu a cyklohexanu jsou uvedené pásy mno-
hem méně intenzivní, pás okolo 1728 cm1 zde dokonce 
zaniká v šumu, naopak zde lze nalézt pásy okolo 1629 cm1, 
které pravděpodobně přísluší valenčním vibracím dvojných 
vazeb C=C odpovídajícím nenasyceným vazbám v alifatic-
kých řetězcích látek obsažených v kutikulární vrstvě. 

Naměřená Ramanova spektra byla dále statisticky 
zpracována, a to vytvořením spektrálních map povrchů 
terčíků. Programem Macros Basic (softwarový balík 

Obr. 1. Průměrná SERS spektra deponovaných extraktů na 
zlatých površích. Extrakty byly připraveny z listoví ibišku 
v acetonu (souvislá čára), cyklohexanu (tečkovaná), hexanu 
(čerchovaná) a methanolu (souvislá tučná). Jednotlivé spektrum 
je průměrem 81 naměřených Ramanových spekter 
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OMNIC  Thermo Scientific) bylo vytvořeno makro 
k výpočtu ploch vybraných intenzivních pásů. Vypočtené 
hodnoty byly vkládány do programu Excel (Microsoft 
Office 2010), kde byly vytvářeny spektrální mapy. Na 
obr. 3 a obr. 4 jsou zobrazeny dvě výsledné spektrální ma-
py povrchů. Na obrázcích zobrazené číselné hodnoty nále-
ží plochám nejintenzivnějších pásů. Pro methanolové ex-
trakty byl vybrán pás náležící charakteristické vibraci 
chlorofylů (v intervalu od 1344 do 1315 cm1) a pro hexa-
nové extrakty pás karotenoidů ležící v intervalu 1230–
1110 cm1. Porovnáním hodnot ploch pásů obou extraktů 

deponovaných na terčíky bylo zjištěno, že plochy nejinten-
zivnějších pásů methanolového extraktu dosahují řádově 
vyšších hodnot, ale jejich rozložení po povrchu terčíku je 
mnohem více nehomogenní, než je tomu v případě hodnot 
spektrální mapy povrchu terčíku, na který byl deponován 
extrakt listu v hexanu. 

 
Srovnání SERS spekter extraktů ibišku na zlatých 
a stříbrných površích 

 
Vedle měření SERS spekter extraktů ibišku na zlatých 

površích byla vyzkoušena možnost měřit SERS spektra 

Obr. 2. Průměrná SEIRA spektra deponovaných extraktů na 
zlatých površích. Extrakty byly připraveny z listoví ibišku 
v acetonu (souvislá čára), cyklohexanu (tečkovaná), hexanu 
(čerchovaná) a methanolu (souvislá tučná). Jednotlivé spektrum 
je průměrem 2 korigovaných infračervených spekter  

Obr. 3. Spektrální mapa – extrakt v methanolu. Jednotlivá pole 
odpovídají jednotlivým spektrům mapy a číselné hodnoty v nich 
uvedených vyjadřují plochu nejintenzivnějšího pásu ve spektru 
(oblast 1344–1315 cm1) 

Obr. 4. Spektrální mapa – extrakt v hexanu. Jednotlivá pole 
odpovídají jednotlivým spektrům mapy a číselné hodnoty v nich 
uvedených vyjadřují plochu nejintenzivnějšího pásu ve spektru 
(oblast 1230–1110 cm1) 

Obr. 5. Srovnání SERS spekter na zlatých a stříbrných povr-
ších. Souvislá čára Ag - bc, tečkovaná čára Au, souvislá plná čára 
Ag. Průměrná SERS spektra extraktů listoví ibišku na stříbrném 
(Ag, Ag – bc: po korekci pozadí) a zlatém (Au) povrchu 

3500       3000        2500        2000        1500        
                                                 vlnočet, cm1 

6 
Absorbance 
102 

 
 

4 
 
 
 
 

2 
 
 
 

 
0 

       1700        1500       1300        1100         900       700 
                                                    Ramanův posuv, cm1 

90 
Intenzita 
103 

70 

 
 

50 
 
 

30 
 
 

10 



Chem. Listy 106, 224228(2012)                                                                                                                                      Cena Merck 

227 

extraktů také na stříbrných površích. K tomuto experimen-
tu byly na stříbrné povrchy deponovány extrakty ibišku 
v methanolu. Srovnání SERS spekter na obr. 5 ukazuje, že 
oproti spektru extraktu deponovaného na zlatém povrchu 
(obr. 5 Au) vykazuje Ramanovo spektrum extraktu na 
stříbrném povrchu (obr. 5 Ag) zvýšenou intenzitu pozadí 
s klesajícím průběhem v závislosti na klesající hodnotě 
Ramanova posuvu. Pro další srovnání byla v programu 
OMNIC upravena základní linie spektra extraktu depono-
vaného na stříbrném povrchu (obr. 5 Ag – bc). Porovná-
ním upraveného spektra extraktu na stříbře se spektrem na 
zlatém povrchu lze pozorovat, že poloha pásů obou spekter 
navzájem koresponduje. Průměrné spektrum extraktů mě-
řených na zlatých površích vykazuje celkově vyšší intenzi-
tu a odlišné relativní intenzity jednotlivých pásů. Je tak 
patrné, že došlo k depozici stejných látek, nicméně způsob 
adsorpce některých látek bude odlišný. 

 
Fyzisorpce vs. chemisorpce 

 
Dále byl zjišťován způsob sorpce látek z extraktu na 

zlaté a stříbrné povrchy. K tomu byla měřena série spekter 
(81 spekter na zlatých a 49 spekter na stříbrných površích) 
vždy před a po depozici extraktu listoví v methanolu. Na-
měřená spektra byla statisticky zpracována analýzou hlav-
ních komponent (PCA) v programu The Unscrambler 
(CAMO), jejichž výsledné grafy „Skóre“ jsou zobrazeny 
na obr. 6 a obr. 7. 

Opakovaným deponováním extraktů na zlaté povrchy 
bylo zjištěno, že nedochází k významnému navázání extra-
hovaných látek na povrch terčíku chemickou vazbou. 
Z výsledného grafu „Skóre“ (obr. 6) lze pozorovat, že 
spektra zlatých povrchů, na nichž je deponován extrakt, se 
nacházejí v pravém horním kvadrantu (značky bez výpl-
ně), zatímco spektra výchozích, resp. opláchnutých povrchů 
se nacházejí v levém dolním kvadrantu (plné značky). 

U extraktů deponovaných na stříbrné povrchy je situa-
ce částečně podobná (obr. 7), avšak ani po jednom 
z provedených omytí extraktu nedochází k návratu dat do 
původního výchozího stavu, resp. do původního pravého 
dolního kvadrantu v grafu komponentního skóre. Podrob-
nější analýzou bylo zjištěno, že zásadní vliv na variabilitu 
má tvar základní linie (1. hlavní komponenta  PC1). Po 
nanesení extraktu na stříbrný povrch úroveň základní linie 
poklesne a již se (ani po opláchnutí) nevrací na výchozí 
pozici. Ve druhé hlavní komponentě se do určité míry pro-
mítá jak vliv pozadí, tak i vliv jednotlivých pásů. Obě série 
měření s deponovaným extraktem se nachází ve stejném 
kvadrantu (plné značky), odmytí extraktu se projevuje 
změnou znaménka druhé hlavní komponenty. Lze konsta-
tovat, že ani u stříbrných povrchů nedochází 
k významnému navázání extrahovaných látek na povrch 
chemickou vazbou. 

 
 

Závěr 
 
Cílem této studie bylo vyzkoušet možnosti měření 

povrchem zesílených vibračních spekter extraktů 
z jednotlivých listů ibišku, protože normální vibrační spek-
tra se nepodařilo naměřit. Povrchem zesílená Ramanova 
i infračervená spektra se podařilo získat na zlatem pokove-
ných terčících. Byla naměřena SERS a SEIRA spektra 
odparků z extraktů listoví ibišku ve čtyřech různých roz-
pouštědlech. V naměřených SERS spektrech lze nalézt 
pásy, které náleží vibracím rostlinných barviv, podle typu 
rozpouštědla buď polárnějších chlorofylů a xanthofylů, 
anebo málo polárních karotenů, naopak v SEIRA spektrech 
jsou spíše pásy látek z kutikulární (voskové) vrstvy. SERS 
spektra extraktů byla naměřena rovněž na stříbrných povr-
ších. Největším rozdílem mezi spektry měřenými na zla-

Obr. 6. Zjednodušený graf komponentního „Skóre“ – SERS 
spektra extraktů deponovaných na zlatých površích. Spektra 
před depozicí (1. série), po 1. a 2. depozici (3. a 5. série), po 1. a 
2. odmytí (2. a 4. série)  

Obr. 7. Zjednodušený graf komponentního „Skóre“ – SERS 
spektra extraktů deponovaných na stříbrných površích. Spek-
tra před depozicí (1. série), po 1. a 2. depozici (3. a 5. série), po 1. 
a 2. odmytí (2. a 4. série) 
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tých a stříbrných površích je průběh základní linie. Pásy 
extrahovaných látek si navzájem odpovídají, spektra ex-
traktů na zlatých površích mají systematicky vyšší celko-
vou intenzitu. Opakovaným deponováním extraktu na zla-
té, resp. stříbrné povrchy rovněž nebylo prokázáno, že by 
byly extrahované látky vázány na kovové povrchy chemic-
kou vazbou. Pravděpodobně převažuje fyzisorpce jednotli-
vých látek. 
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Z. Cieslarová and P. Matějka (Department of Ana-
lytical Chemistry, Institute of Chemical Technology, Pra-
gue): Surface-Enhanced Vibrational Spectral Study of 
Extracts of Hibiscus Leaves on Gold and Silver Surfaces     

 
Extracts of hibiscus leaves were analyzed by deposi-

ting on Au or Ag surfaces and subsequent measurement of 
their surface-enhanced Raman and IR spectra. The spectra 
reflect different composition of the extracts depending on 
polarity of the solvents used. The Raman spectra show 
characteristic bands of plant pigments while the IR spectra 
correspond to compounds in the cuticular waxy layer. The 
spectra obtained on Au and Ag surfaces show the bands of 
the same species while the spectral backgrounds are diffe-
rent. The adsorption/desorption cycles were also studied. 
The principal component analysis shows that the extracted 
compounds are mostly bonded by physisorption. 


