
Abstrakt 

Povrchem zesílené Ramanovy rozptylové (SERS)-aktivní systémy založené na makroskopických 

Ag agregátech s vnitřní nanohoubovitou strukturou a podmínkách jejich SERS spektrálních 

měření byly optimalizovány pro selektivní a citlivou detekci biomedicínsky významného, 

amfifilního  žlučového pigmentu bilirubinu (BR) v zásaditém vodném roztoku a jeho roztocích ve 

vybraných vodou mísitelných rozpouštědlech, konkrétně dimethylsulfoxidu (DMSO) a/nebo 

vodou nemísitelném rozpouštědle, jmenovitě CH2Cl2. Ag agregáty s vnitřní nanohoubovitou 

strukturou připravené s pomocí preagregačního činidla HCl byly zvoleny jako optimální  

SERS-aktivní systémy pro spolehlivou detekci BR ve všech dříve zmíněných rozpouštědlech.  

Ve všech případech, protonovaná forma adsorbovaného BR byla detegována v Ag agregátech 

s vnitřní nanohoubovitou strukturou, kam byl BR inkorporován, a jeho charakteristické pásy byly 

stanoveny pomocí SERS spektrálních měření na excitačních vlnových délkách v rozmezí  

445-780 nm. Citlivost SERS spektrální detekce byla vyhodnocena na základě koncentračních 

hodnot SERS spektrálních detekčních limit (SERS LODs) BR inkorporovaného do Ag agregátů 

s vnitřní nanohoubovitou strukturou. SERS LOD pro BR v alkalickém vodném roztoku i v 

DMSO je 1∙10
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M (s použitím excitační vlnové délky 532 nm/633 nm), což je nejnižší SERS 

LOD, která byla doposud publikovaná. Pro BR inkorporovaný z roztoku CH2Cl2 byla SERS LOD 

stanovena na hodnotu 1∙10
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M (s použitím excitační vlnové délky 532 nm). Dianiontová forma 

adsorbovaného BR z jeho alkalického vodného roztoku detegována v nanohoubovité Ag agregátu 

do nichž byl BR začleněn s vyučitím NaCl jako preagregačního činidla. V tomto systému bylo 

dosaženo SERS LOD 1∙10
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M, stejně jako na filmu tvořeném Ag nanočásticemi (NČ) a BR  

(v obou případech s použitím excitační vlnové délky 532 nm). Ex-situ SERS spektrální 

monitorování bylo provedeno pomocí včlenění složek reakční směsi do Ag agregátu 

s nanohoubovitou strukturou, přičemž se souběžně provádělo monitorování i pomocí elektronové 

absorpční spektroskopie, za účelem sledování vývoje denním světlem indukovaných 

fotochemických transformací BR v CH2Cl2 a ve vodném alkalickém roztoku. Pomocí obou 

spektrálních metod byl biliverdin (BV) detegován jako konečný produkt denním světlem 

indukované fotochemie BR v CH2Cl2. Zatímco elektronová absorpční spektroskopie při 

složitějších fotochemických transformací v alkalickém vodném roztoku pouze naznačovala vznik 

BV, SERS spektrální detekce potvrdila přítomnost protonované formy BV.  
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