
Abstrakt 

Hydrosoly stříbrných nanočástic (AgNČ) připravené redukcí AgNO3 buď NaBH4 (BH hydrosol 

AgNČ), nebo NH2OH·HCl (HA hydrosol AgNČ) modifikované přídavkem HCl byly 

charakterizovány spektry plasmonové extinkce a transmisní elektronovou mikroskopií a jejich 

SERS (Surface-enhanced Raman Scattering) aktivita byla otestována měřením SERS a SERRS 

(Surface-enhanced Resonance Raman Scattering) spekter testovacích adsorbátů 2,2´-bipyridylu 

(bpy) a 5,10,15,20-terakis(1-methyl-4-pyridiumyl)-21H,23H-porfinu (H2TMPyP) a určením 

jejich SERS nebo SERRS spektrální mezí detekce při λexc = 532 nm. Pro oba typy hydrosolů 

AgNČ bylo zjištěno, že přídavkem HCl a následným přídavkem adsorbátu dochází k přerůstání 

AgNČ a rovněž k tvorbě jejich kompaktních agregátů spojených s tvorbou Ag(0) adsorpčních 

míst. Mez detekce bpy v makroskopickém uspořádání v kyvetě činila v systému HA hydrosol 

AgNČ/HCl/bpy 1·10-9 M a v systému BH hydrosol AgNČ/HCl/bpy 1·10-8 M přičemž 

detegovanou formou je Ag(0) povrchový komplex. O 1 řád nižší mez detekce bpy v systému 

s HA hydrosolem AgNČ je připsána účinnějšímu přerůstání AgNČ v HA hydrosolu a tudíž 

účinnější tvorbou „hot spots“ a jeho větší extinkcí při 532 nm. Mez detekce H2TMPyP je v obou 

hydrosolových systémech stejná, a to 1·10-7 M. Důvodem jsou zřejmě ztráty signálu způsobené 

částečnou sedimentací agregátů ze systému HA hydrosol AgNČ/HCl/H2TMPyP (c = 1·10-7 M). 

Dále byla vyvinuta a otestována metodika měření SERS a SERRS spekter testovacích adsorbátů 

z jediného vybraného agregátu gravitačně sedimentovaného ze systému HA hydrosol 

AgNČ/HCl/adsorbát a převrstveného tenkou vrstvou vodné fáze. Agregáty schopné rychlé 

gravitační sedimentace ve vodném prostředí lze získat pouze pro systémy s HA hydrosoly, 

a to spontánní agregací v mikroskopické a asistovanou agregací v makroskopické formě. 

V makroskopických agregátech byla detegována povrchová species Ag(0)-bpy s mezí detekce 

1·10-10 M a směs volné a metalovaných forem H2TMPyP s mezí detekce 1·10-7 M. Měření SERS 

a SERRS spekter z vodou převrstvených gravitačně sedimentovaných agregátů má oproti jiným 

systémům s imobilizovanými AgNČ výhodu v absenci jakýkoliv rušivých pásů způsobených 

např. rozkladem adsorbátu. Metodika se jeví být vhodná zejména pro měření SERS a SERRS 

spekter chemisorbovaných adsorbátů schopných stabilizace Ag(0) adsorpčních míst, 

a lze předpokládat, že z hlediska biologicky významných molekul by byla vhodná pro studium 

povrchem modifikovaných optických procesů kationtových metaloporfyrinů.  
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