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Název práce: Studium biomolekul pomocí SERS spektroskopie na pevných kovových
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Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Marek Procházka, Ph.D.
e-mail vedoucího: prochaz@karlov.mff. cuni. cz
Abstrakt: Cílem bakalářské práce bylo testování možností aplikace povrchem
zesíleného Ramanova rozptylu (SERS) a konfokální Ramanovy mikroskopie na
studium biomolekul. Takto naměřená SERS spektra byla porovnávána s dříve
naměřenými spektry makro-Ramanovým spektrometrem. Jako testovací molekula
byla zvolena molekula měděného ftalocyaninu a SERS aktivním povrchem byly zlaté
koloidní nanočástice imobilizované na skleněné podložky. Ukázalo se, že konfokální
Ramanův mikrospektrometr poskytuje spektra s lepším poměrem signál/šum. Další
výhodou je snazší manipulace a výrazně kratší akumulační časy. Konfokální systém
navíc umožňuje odstranit silný Ramanův signál skla. V případě Ramanova
mikroskopu je třeba dávat velký pozor na možnou dekompozici vzorku.
Klíčová

slova: SERS, konfokální Ramanova mikroskopie, zlaté imobilizované
nanočástice, ftalocyanin
Title: Study of biomolecules using SERS spectroscopy on solid metal nanosubstrates
Author: Hana Šípová
Department: Institute oj Physics, Charles University
Supervisor: RNDr. Marek Procházka, Ph.D.
Supervisor's e-mail address: prochaz@karlov.mff.cuni.cz
Abstract: Main goal oj this Bachelor Thesis was to test possibilities of application
ofsurface-enhanced Raman scattering (SERS) and confocal Raman microscopy to
biomolecular study.
Obtained spectra have been compared with previously
measured ones using macro-Raman spectrometer. Copper phtalocyanine as testing
molecule and gold colloidal nanoparticles immobilized to glass plates as SERSactive surfaces has been chosen. Our results show that confocal Raman
microspectrometer provides spectra with higher signal-to-noise ratio. Other
advantage is easier manipulation and substantially shorter accumulation times. ln
addition, confocal system allows us to remove strong Raman signal oj glass. Finally,
it is necessary to give attention to possible sample decomposition in the case oj
Raman microscope.
Keywords: SERS, confocal Raman microscopy, gold immobilized nanoparticles,
phtalocyanine
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Kapitola 1
Ramanova spektroskopie
Ramanova spektroskopie patří do skupiny
(1989)], které zkoumají
Ramanovy

vibračních

především vibrační

spektroskopie

Je

Ramanův

spektroskopií [Prosser V. a kol.

pohyby

uvnitř

rozptyl.

Při

monochromatickým zářením (laserem) dochází k rozptylu
záření

molekul. Základem
ozařování

světla

vzorku

(obr. 1.1 ). Malá

část

(asi 0,1 %) je elasticky rozptýlena - dojde k tzv. Rayleighovu rozptylu - a jen

asi 1 foton z 106-10 7 je rozptýlen neelasticky (tzv. Ramanův rozptyl) tak, že dojde
k malé

změně

pozorovat
čáry,

záření

je pak možné

rozmístěné

slabší spektrální

jeho frekvence. Ve spektru rozptýleného

kromě

frekvence budícího

záření

které byly poprvé zaznamenány v

i symetricky

třicátých

letech C. V. Ramanem [Raman,

C. V., Krishnan R. S. (1928a), Raman C. V., Krishnan R. S. (1928b)]. Za objev
Ramanovajevu získal C. V. Raman v roce 1930 Nobelovu cenu.
Při

Rayleighově

rozptylu nedochází k

a fotonem, který si po rozptylu zachová svoji
rozptylu

přechází

původní

molekula mezi stacionárními

rozptýleného fotonu se od frekvence v0 liší.

výměně

energie mezi molekulou
frekvenci v0 .

vibračními

Zároveň

Při Ramanově

stavy 1 a 2 a frekvence

musí platit podmínka zachování

energie:
(1)

kde h je Planckova konstanta. Znaménko „-" ve vztahu (1) odpovídá
molekuly ze stavu 1 do stavu 2, tzv.

Stokesově větvi,

přechodu

a znaménko „+" odpovídá

opačnému přechodu, tzv. anktistokesově větvi (obr. 1.2). Čáry antistokesovy

a Stokesovy

větve

jsou symetricky

o frekvenci v0, ale mají

různou

rozmístěné

intenzitu.

okolo elasticky rozptýleného

Pravděpodobnost,

záření

že se molekula nachází

ve stavu s energií E podléhá v termodynamické rovnováze Boltzmanovu

rozdělení

exp(-ElkBT), což způsobuje, že se více molekul nachází ve stacionárním stavu s nižší
energií. Stokesova

větev

Ramanova rozptylu je tak

větev.

3

intenzivnější

než antistokesova

vzorek

l

I

.//

(

Laser

/
~

l

I

nerozptýlené
záření

Ramanův

l

rozptyl

Rayleighův

rozptyl

detektor

Obr. 1.1:

Ramanův

a Rayleighův rozptyl.
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Obr. 1.2: Horní část obrázku znázorňuje energetickou situaci molekuly při
Rayleighově záření a při přechodu
antistokesově větvi

mezi vibračními hladinami v Stokesově a

Ramanova rozptylu. Spodní část schematicky zachycuje jejich
relativní intenzity.

Podle klasická teorie se z molekuly při kontaktu s proměnným elektromagnetickým
polem stává oscilující dipól a intenzita rozptýleného záření je úměrná čtverci
indukovaného dipólového momentu µ. Pokud není intenzita budícího pole
velká, lze jeho velikost momentuµ vyjádřit jako:

4

Einc

příliš

µ(t) =a· Einc,

(2)

kde a je tenzor polarizovatelnosti molekuly 1• Jak odvozuje např. Browne, W. R.,
McGarvey, J. J. (2006), aby molekula vydávala
polarizovatelnost a

během vibračního
záření.

na frekvenci budícího
v Ramanově spektru a

určení

pohybu

Ne všechny

Ramanův

měnit,

signál, musí se její

jinak by dipól osciloval jen

vibrační

módy jsou tedy aktivní

zda daný mód bude nebo nebude aktivní není zdaleka

jednoduché. Pokud je ale známa symetrie molekuly, je možné aktivitu

určit

s pomocí

teorie grup [Craig, N. C., Lacuesta, N. N. (2004)].
Rezonanční Ramanův

tehdy, když je budící

rozptyl - RRS (resonance Raman scattering) nastává

záření

dochází nejen k rozptylování
a opětovnému

vyzáření.

v rezonanci s energií molekulového
fotonů

dopadajícího

Intenzita RS tím

může vzrůst

(2005)] v porovnání s fluorescencí. Molekula
se

konkurenčním

procesem pro

Ramanův

rozptyl je proti ní velmi slabý efekt s
rezonanční Ramanův
Největší

používat

rozptyl pro

záření,

řádů

[Moskovits, M.

do excitovaného stavu a tím
Ramanův

rozptyl stává fluorescence.

pravděpodobností

většinu

molekul

Pak

ale i k jejich pohlcení

až o šest

přechází

přechodu.

o 6-7

řádů

menší. Proto je

obtížně měřitelný.

nevýhodou Ramanova rozptylu je jeho nízká senzitivita a tedy nutnost

poměrně

velké koncentrace

měřených

látek a také již

fluorescence v případě RRS. Jednou z metod, které
nevýhody, je povrchem zesílený

Ramanův

odstraňují

zmiňovaná

obě

uvedené

rozptyl (SERS - z anglického surface-

enhanced Raman scattering).

1

Polarizovatelnost je tenzorová veličina. Popisuje chování elektronového oblaku kolem molekuly

v elektrickém poli Einc. nebo jinak
v přítomnosti

vnějšího

řečeno

lehkost, s jakou mohou být molekulové orbitaly

elektrického pole deformovány. Rozložení

elektronů

v okolí molekuly potom

indukuje elektrický dipólový momentµ.

5

KNIHOVNA MAT.-FVZ. !=AKULTY
Knihavn'1 fr Lav1sr.y tlYL 0do.1
K.e Kar1011u 3
121 16 Praha 2

Kapitola 2
SERS
V 70. letech 20. století
McQuillanů,

na

A. J. (1974)]

stříbrné elektrodě.

změřit

jev

naměřil

M. Fleischmann [Fleischmann, M., Hendra, P. J.,

nečekaně

Zesílený

Ramanův

silný

Ramanův

signál pyridinu adsorbovaného

signál se v následujících letech

podařilo

i pro další kovy a biomolekuly adsorbované na kovový povrch. Dnes je tento

obecně

Ramanův

známý pod názvem povrchem zesílený

rozptyl (surface-

enhanced Raman scattering- SERS).
Podstatou SERS je navázání (adsorpce) molekuly na kovovou strukturu, jejíž
rozměry

se pohybují v řádu

signálu je

úměrná

nanometrů.

Jak bylo

polarizovatelnosti a a

Ramanova rozptylu tedy

může

řečeno

intenzitě

výše, intenzita Ramanova

elektrického pole E. K zesílení

dojít dvěma mechanismy:

1) zesílením lokálního elektromagnetického pole kovovými nanočásticemi -

tzv. elektromagnetický mechanismus,
2) v

těsném

kontaktu s kovovou

nanočásticí

se zvyšuje polarizovatelnost

molekuly- tzv. chemický mechanismus.

2.1 Elektromagnetický mechanismus
Elektromagnetické zesílení je

způsobeno

lokálním zvýšením intenzity elektro-

magnetického

studované

molekuly

povrchových

pole

v okolí

plazmonů

v kovu -

společných

díky

rezonanční

oscilací vodivostních

elektronů

záření

mohou být

vzhledem k pozadí kovových jader. Volbou vhodné vlnové délky
amplitudy

těchto

oscilací

elektromagnetického

záření

Předpokládejme,

zvětšeny.

že kovová kulová

excitační vlnová délka laseru

2

současně

k zesílení dopadajícího

i záření rozptýleného adsorbovanou molekulou.
2

řádů

Dochází

excitaci

.

částice

má

rozměry

mnohem menší, než je

Pak je možné zanedbat veškeré rezonance vyšších

mimo dipólové plazmonové rezonance.

Průměrná

Tento předpoklad se nazývá tzv. Rayleighovo přiblížení.
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intenzita pole

vyzařovaného

částicí

normovaná na její povrch je Es a je

úměrná

budícímu

záření

o

intenzitě

Eo

[Moskovits, M. (2005)]: Es= g-E0 • Faktor zesílení pole g je normovaný na povrch
částice,

jeho

různá

velikost je
Např.

[Vo-Dinh, T. (1998)].

vodiče
téměř

(Al, In, Pt)

předpokladu,

(za

vlnovou délku laseru) pro zlato a
jedničku

různé

pro

stříbro

o mnoho

materiály

a

nanočástic

tvary

excitační

že zvolíme optimální

je mnohem

větší

nepřesahuje,

pro

než jedna, pro další dobré
většinu

kovů

ostatních

je

rovna jedné. Na částici adsorbovanou na povrchu tak bude působit lokální pole

s amplitudou Es a

záření

vzniklé Ramanovým rozptylem bude mít intenzitu

ER ~ aREs ~ a~E0,

kde aR je

adsorbent-adsorbát.

Obzvlášť

u

Ramanův

systémů,

tensor polarizovatelnosti komplexu

ve kterých dochází k nábojovému

kov-molekula nebo molekula-kov (viz kapitola 2.2) se

může hodně

přesunu

lišit od

Ramanského tenzoru izolované molekuly.
Ramanův

signál vycházející z molekuly potom nadále polarizuje kovovou

částici

a tím dochází k dalšímu zesílení signálu s faktorem g', který

obecně může

různý

od g. Amplituda elektrického pole povrchem zesíleného Ramanova rozptylu

být

bude pak dána vztahem EsERS ~ a~g'E0 . Pro malé vlnové délky budícího pole je

g ~ g' a průměrná intenzita je dána:
(3)
Právě

tato závislost na

poskytuje. Pro

větší

čtvrté mocnině

g je základem pro velké zesílení, které SERS

vlnové délky intenzita SERS mnohem

na vlastnostech konkrétní plazmonové rezonance dané kovové

komplikovaněji

závisí

částice.

Intenzita povrchem zesíleného Ramanova rozptylu je přímo závislá na velikosti
částic

(nerovností). Spodní hranice SERS aktivních

velikostí molekuly a horní hranice je
velikost SERS-aktivních

systémů

určena

povrchů

je dána

vlnovou délkou budícího

přibližně

záření.

Ideální

je podle M. Moskovitse (2005) v rozmezí 5-

100 nm.
Abychom zjistili, které materiály jsou vhodné pro SERS, budeme uvažovat
izolovanou kulovou kovovou

částici

v homogenním médiu, na kterou

adsorbované zkoumané molekuly [Vo-Dinh, T. (1998), Moskovits, M. (2005)].
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JSOU

molekula

kovová
částice

Obr. 2.1: Schematické znázornění SERS elektromagnetického zesílení.
Přejato

z Kneipp, K a kol. (2002).

Na molekulu ve vzdálenosti d od kovové

nanočástice působí,

jak bylo

řečeno

výše, elektromagnetické pole Es (které je superpozicí pole budícího

záření

Eo a pole

dipólu Ed). Z elektromagnetické teorie plyne, že zesílení budícího

záření

o vlnové

délce A. 0 je dáno poměrem [Kneipp, K. a kol. (2002)]:

(4)

záření

Pokud je

A.s rozptýlené v antistokesově nebo v

v rezonanci s povrchovými plazmony kovové

nanočástice,

celkového elektromagnetického zesílení gem(A.s) tedy

Stokesově

oblasti spektra

bude také zesíleno. Faktor

můžeme

psát:

Ze vztahu (5) je patrné, že maximálního zesílení signálu lze dosáhnout, pokud je
reálná

část

t:(A.) rovna -2t: 0 a imaginární

část

t:(A.) je malá. Tyto podmínky je nutné

splnit, aby docházelo k rezonančnímu buzení povrchových
nebo rozptýleným
zlato,

stříbro, měď
Příspěvek

zářením.

Pro viditelnou

část světla

plazmonů excitačním

je tato podmínka

splněna

pro

a některé alkalické kovy.

elektromagnetického mechanismu k celkovému SERS zesílení je

řádově 10 -10 [Zeman, E. J„ Schatz, G. C. (1987)]. Zkoumaná molekula nemusí
4

být

přímo

6

adsorbovaná na povrch

částice,

ale zesílení rychle klesá s rostoucí

vzdáleností molekuly od kovové částice jako -1Ii

8

2

•

Na ostrých hrotech a malých nerovnostech, a pokud jsou vzdálenosti mezi
částicemi malé, dochází k zesílení v řádu až 10
rezonančnímu

11

[Xu, H. a kol. (2000)]. Je to díky

vybuzení plazmonů v kovu a velké koncentraci elektrického pole

v místech s velkým zakřivením. Čím více se tvar částice liší od sféry, tím více je
intenzita rozptýleného signálu citlivá na orientaci a polarizaci elektromagnetického
pole.

9

2.2 Chemický (molekulární) mechanismus
Na existenci jiného než elektromagnetického mechanismu popsaného výše ukazuje
mimo jiné existence SERS efektu i na
nanometrů),

která

jak ukazuje

nemůže

např.

rovných kovových površích (ve škále

Kambhampati, P. a Campion, A. (1999). Další otázka,

zodpovězena

být

ideálně

elektromagnetickou teorií, je,

stejnou polarizovatelností ale jinou chemickou povahou
intenzity

Ramanova signálu.

Podrobně

je teorie

proč

často

molekuly se

vykazují rozdílné

chemického

mechanismu

rozpracována např. v práci Otto, A. (2005).
Důležitými

molekuly a je

procesy, které mají za následek

přenos

nárůst

náboje (charge transfer - CT) mezi molekulou a

tvorba chemické vazby adsorbent-adsorbát. Podle CT modelu se
elektron z kovové

polarizovatelnosti

částice

může

částicí

a

excitovaný

tunelovým jevem dostat do jednoho z excitovaných

stavů

adsorbované molekuly. Komplex molekula-elektron je anion a má jinou
rovnovážnou geometrii, než samotná neutrální molekula. CT tak indukuje
proces, který vede po návratu elektronu
vibračního

zpět

relaxační

do kovu k excitaci molekuly do jiného
větve.

Jak

Příspěvek

CT

stavu a k emisi fotonu v rámci Stokesovy nebo antistokesovy

ukázali Arenas, J. F. a kol. (2005), CT je možné

běžně

detekovat.

procesů k zesílení SERS byl odhadnut na 10-102 [Kneipp, K. a kol. (2002)].

Další zesílení navrhuje tzv. „adatom" model, kterým se ve své práci zabývají
Otto, A. a kol. (1984). Podle ní

může

být zesílen signál molekul adsorbovaných

na speciálních „aktivních" místech, což jsou nerovnosti atomárních

rozměrů,

které

mohou zvýšit pravděpodobnost CT.
Model chemického zesílení není obecný mechanismus, dá se aplikovat jen
na některé

dvojice

adsorbent-adsorbát.

Na

rozdíl

od

elektromagnetického

mechanismu působí jen na vzdálenost O, 1-0,5 nm, a proto se týká jen molekul, které
jsou s kovovým povrchem v těsném kontaktu.
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Kapitola 3
SERS-aktivní povrchy
3.1. Kovové elektrody
Kovové elektrody se

vyrábějí nejčastěji

oxidačně-redukčními

cykly, které

ze

stříbra.

vytvoří

Povrch elektrod prochází

několika

na povrchu elektrody nerovnosti

o velikosti 25-250 nm. V první polovině cyklu je stříbrná elektroda oxidována reakcí
Ag~ Ag++ e-, v dalším půlcyklu je stříbro redukováno zpět na kov. Silný SERS

signál se objeví jen po tomto

„aktivačním"

cyklu. Mimo

stříbra

byly zkoumány

elektrody z platiny [Goméz, R. (2005)], zlata a mědi, i dalších kovů.

3.2

Ostrůvkové

Ostrůvkové
vytvořit

filmy

filmy jsou nejjednodušší kovovou nanostrukturou, kterou je možno

na pevném

podkladě.

a vytváří tak na pevném podkladě
ostrůvků. Změnou tloušťky

Experimenty na

těchto

tloušťku

Tenká vrstva kovu má
nanočástice

ve

formě

změnit

vrstvy se dá

menší než 1Onm

nepravidelných izolovaných

i tvar a velikost

nanočástic.

površích z počátku 80. let jsou shrnuty v publikaci

I. Pockranda (1984).

3.3 Kovové koloidní roztoky
Kovové koloidní roztoky mohou obsahovat částice různých velikostí. Jsou používány
pro

vytvoření

stříbrné

SERS-aktivního média v roztocích. Koloidní

nebo zlaté a

vhodným

připravují

se

různými

redukčním činidlem (např.

postupy -

buď

částice

jsou

většinou

redukcí kovové soli

citronanem nebo borohydridem sodným)

[Futamata, M. a kol. (2001)], nebo laserovou ablací z pevného kovového povrchu.
Laserová ablace má tu výhodu, že koloidní
čisté".

Při

(například

chemické

přípravě

částice

takto

na povrchu koloidu

zůstávají

citráty nebo boráty). Využívání koloidních
11

připravené

roztoků

jsou „chemicky

zbytkové anionty
má

řadu

výhod,

zahrnující snadnou

přípravu

a charakterizaci koloidního roztoku UV-Vis absorpcí,

ostrou a úzkou distribuci velikosti

částic

apod. Nevýhodou je ale nízká stabilita

koloidního roztoku a nekontrolovatelná agregace po
což vede k nereprodukovatelnosti spektrálních
přidávají stabilizační činidla (např.

přidání

měření.

studovaného adsorbátu,

Proto se do roztoku

často

polyvinylalkohol, polyvilnylpyrrolidone a sodium

dodecyl sulfát). Jejich užití ale může vést k nežádoucím interferencím.

A

I

o
I

OH

0 - 1i-CH2 CH 2CH:zNHz

o
I

OH

0-Sl-CH 2CH2 CH2 NH 2

rH1

+

CH 30-Si-CH 2CH2CH 2NH2

I

---+

---+

OCH 3

OCH 3

OH

atd.

I

OH
OCH 1

I

OH

0 - Sf-CH2 CH,CH,NH 2

I

OCH1

B

•

3. imobilizace
kovové
částice

1. silanizace
2. opláchnuti
vodou

4. opláchnuti
vodou

Obr. 3.1: Proces silanizace (A) a imobilizace kovových
Převzato

částic

(B).

z Keating, C. D. a kol. (1999).

3.4 Další používané povrchy
Rozvoj SERS spektroskopie a jejich aplikací vedl k vývoji dalších
aktivních

povrchů,

které

reprodukovatelnost SERS

poskytují
měření).

lepší

vlastnosti

typů

(sensitivita,

SERS-

stabilita,

Jedním z příkladů jsou kovové

částice

imobilizované na silanizovaných substrátech, viz obr. 3.1 [Keating, C. D. a kol.
(1999)]. Jak bylo

řečeno

výše, výhodu koloidních

a velké SERS zesílení. Imobilizace kovových
eliminovat jejich

největší

roztoků

částic

je jejich snadná

na pevný substrát

příprava

umožňuje

nevýhodu, kterou je nestabilita v důsledku spontánní

agregace

částic,

postupů

je popsán N. Hajdukovou (2005), která využívala zlaté

a získat tak lepší reprodukovatelnost

výsledků.

imobilizované na silanizovaných podložkách pro studium

12

Jeden z možných

porfyrínů

částice

[Procházka, M.

KNIHOVNA MAT..fYZ. FAKULTY
Knihovr ret Fr ZavišKy (fyz . odd.)
K.é K.ariovu 3
• ·~ ' 16 ?rana 2

a kol. (2006)]. Jednou z možností přípravy imobilizovaných nanočástic je ponoření
skleněného

nebo křemenného substrátu, který nese hydroxylovou nebo oxidovou

skupinu, do organosilanu, jak to ve své práci popisuje Keating, C. D. a kol. (1999).
Molekuly organosilanu se přes skupinu -OR k substrátu naváží a vytvoří
samouspořádané

se po

ponoření

struktury. Na koncové skupiny organosilanů (-NH2, -SH, -NC ... )

do koloidního roztoku mohou vázat kovové

částice.

Takto upravené

povrchy jsme používali v této práci.
Mezi další zajímavé povrchy patří např. litograficky připravované mřížky
[Félidj, N. a kol. (2004)] a kovové nanostruktury naprašované přes speciální
polystyrenové nanomasky [Hulteen, J. C. a kol. (1999)].
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Kapitola 4
Použití SERS pro studium biomolekul
SERS si získal
předností

pověst

vědy.

vhodného nástroje pro biochemické a biofyzikální
zrněny

je velká citlivost pro strukturální

molekuly a

účinné

Jeho

zhášení

fluorescence. Dovoluje také pracovat s velmi malými objemy a koncentracemi
zkoumané látky, což umožňuje

přiblížit

se fyziologickým koncentracím.

SERS má jako spektroskopická nedestruktivní technika
získat

přesný

strukturní otisk molekuly s poměrně

s absorpční spektroskopií a fluorescencí) a
podmínkám v živých organismech
roztoku).

Měření

v reálném

čase

(při

nám

může

značným

řadu

Umožňuje

rozlišením (v porovnání

být použita za podmínek blízkých

stejném tlaku, pokojové

umožňují

výhod.

sledovat

časově

teplotě,

ve vodném

závislé biofyzikální

procesy a detekovat stavy s krátkou dobou trvání.
Zdá se, že SERS by mohl být i velmi dobrým analytickým nástrojem, protože
Je schopen zaznamenat i velice malý

počet

zkoumaných molekul. V posledních

letech se objevuje řada prací o SERS spektroskopii na úrovni jedné molekuly „single
rnolecular SERS" [Otto, A. a kol. (2003), Futarnata, M. a kol. (2005)]. Pro biologické
studie je to velice slibná vlastnost, protože biomolekuly se v živých organismech
vyskytují jen v malých množstvích. Na rozdíl od fluorescence není
molekuly

předem označit.

Obecnou nevýhodou SERS je nutná

aktivního média, jehož vlastnosti
výsledků.

často

Adsorbce na kovový povrch také

potřeba

přítomnost

hledané
SERS-

vedou ke špatné reprodukovatelnosti
může změnit

konformaci nebo strukturu

zkoumané molekuly. Ne každá molekula také poskytuje kvalitní SERS spektra, což
je dáno
Například

adsorpčními

vlastnostmi, nábojem a strukturou konkrétní molekuly.

molekuly s delokalizovanými n-elektrony (což je vlastnost velké

části

organických molekul) vykazují velkou odezvu.
Použití konfokálního mikroskopu, o kterém pojednávám dále,
přednosti.

Umožňuje

mj.

prostorově

srovnatelných s vlnovou délkou
dovoluje

měřit uvnitř buněk,

záření.

rozlišené

měření

14

a

další

vzorku o velikostech

Rozlišení ve všech

chromozomů

přináší

třech rozměrech

mikroorganismů.

pak

Velké zesílení

Ramanova signálu
buňku

umožňuje

a zachytit tak drobné

Použití SERS
užití SERS

značek

při

v relativně krátkém

změny

čase prostorově

zmapovat celou

v jejím chemickém složení.

detekci a identifikaci

neurotransmiterů

a

mikroorganismů,

a SERS v imunoesejích je shrnuto v práci K. Kneipp a kol.

(2002), studium základních stavebních biomolekul a membrán v Fabian, H„
Anzenbacher, P. (1993).
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Kapitola 5
Princip konfokálního mikroskopu
Ideální mikroskop by byl

tvořen

záření

detektorem, který sbírá rozptýlené
Běžný

a

mikroskop ale

vytváří

osvětlením

bodovým

soustřeďuje světlo

jen z jediného

vzorku a bodovým

(osvětleného)

místa vzorku.

z několika vrstev vzorku resp. z větší oblasti

tak neostrý obraz [Semwogerere, D., Weeks, E. R„ (2005)]. M. Minsky

nalezl v roce 1955 elegantní

řešení

tohoto problému: Konfokální

[Minsky, M. (1957), Minsky, M. (1988)]. Konfokální mikroskopie

uspořádání

umožňuje pořídit

ostré snímky resp. spektra malé oblasti vzorku, která leží v ohniskové

rovině

mikroskopu.

__
Prostorový
filtr

[

Zdroj

I

záření
Osvětlení

-· · ·· · ·

Detektor

Obr. 5.1: Princip konfokálního mikroskopu.

Bodovým zdrojem
určující

řádů,

světla

Zaostřená část

světla,

svazku

Negativně rozostřená část svazku

Převzato

z Stefani, F. D. (2004).

je objektiv mikroskopu, který

aperturu svazku. Množství

svazku

Pozitivně rozostřená část

zaostřuje

obraz

které dopadá na vzorek, se sníží o

ale jasnost v ohnisku mikroskopu

zůstává

štěrbiny
několik

stejná. Díky mnohonásobnému

rozptylu na vzorku mohou na detektor dopadnout paprsky i z vrstev, které leží mimo
ohniskovou rovinu mikroskopu. V prostoru za vzorkem je proto
apertura a

čočka,

která je

„konfokální", který

zaostřena

značí,

na

osvětlené

další

místo vzorku. Odtud vychází název

že vstupní i výstupní

na stejný bod. Výhoda konfokálního zobrazení je

16

umístěna

štěrbina (čočka)
zvětšení

jsou

zaostřeny

hloubky ostrosti obrazu

a vyšší rozlišení podél optické osy soustavy - osy z - tím, že konfokální
vybírá

světlo

~ohniskové

jen

roviny. Konfokální mikroskopie

signály z jednotlivých vrstev vzorku,

popřípadě

štěrbina

umožňuje oddělit

izolovat signál inkluze a okolního

média.
Konfokální mikroskop se chová jako koherentní optický systém, ve kterém se
difrakční

štěrbiny přenásobí

obrazce vstupní i výstupní

a

vytváří

obraz jednoho bodu

na vzorku. Výsledkem toho vzniká zesílený centrální pík (rozlišení proti
konvenčnímu

mikroskopu se tím

zvětší)

a slabé

vnější

prstence. V

důsledku

difrakce

se jeden bod na vzorku jeví jako malý disk, jehož poloměr udává maximální rozlišení
dvou bodů na povrchu vzorku.
Za vysoké rozlišení platí konfokální mikroskopie malým zorným polem. Tento
nedostatek je kompenzován skenovacími módy, které zorné pole
buď

alternativy jsou

zaostřeným

skenovat

světlem přes

zvětšují.

Základní

pevný vzorek, nebo

pohybovat vzorkem vzhledem k stacionárnímu zaostřenému svazku. První metoda je
velmi rychlá a

může vytvářet

i

několik obrázků

pomalejší, ale díky tomu, že optická dráha svazku
kvalitnější

zůstává nezměněna,

produkuje

snímky.

Měřítkem

intenzitní

za sekundu, druhá metoda je

konfokality mikroskopu je FWHM (full width at half maximum)

křivky

v závislosti na

zaostření

mikroskopu. Ta je funkcí apertury

konfokální štěrbiny. Čím menší je konfokální štěrbina, tím rychlejší je pokles
intenzity

při

vzdalování od ohniska. Proto je konfokální zobrazení vždy kompromis

mezi intenzitou signálu a rozlišením.
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Kapitola 6
Integrovaný Ramanův systém HR 800
HR800 je integrovaný Ramanův ·systém, který používá uspořádání pro měření
zpětného

konfokálně

rozptylu. Mikroskop je

vzdáleností 800 mm a

spojen se spektrografem s ohniskovou

dvěma vyměnitelnými difrakčními mřížkami.

V

příloze

1 je

zobrazeno jeho podrobné schéma. V následující podkapitole naleznete popis
průchodu

laserového svazku integrovaným systémem a jeho jednotlivé části.

/

r : l Laser

l_T_J

Zrcadlo

!Laser 633 nm

M~ /
1

~
.

Stěrbina H1

SMĚR K SPEKTROSKOPU

I

Konfokální štěrbina

:l

(;__

:':1

:

1

,' ;-- -- ---- r-------„/ :,:,

Notch filtr

.

/

:
1
/ _, .
:. ......·-·········=r ······:.-i:r
Zrcadlo MS
Zrcadlo M6

Ramanovský svazek

SMĚR K OBJEKTIVU MIKROSKOPU

Obr. 6.1: Schéma integrovaného Ramanova systému HR 800.
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6.1 Optická dráha svazku

lnterferenlní filtr63)

~

~

~

ZrCi!dl<>MS

Hustotní filtr

~im
Cocka L1

°

l

~

o

Obr. 6.2: První část optické dráhy svazku.
znázorněna

Na obrázku 6.2 je

optická dráha svazku první

částí

systému. Laserový

svazek vycházející z laseru vstupuje do systému pomocí dvou zrcadel Ml a M2, poté
prochází první irisovou clonou I 1
čočkou

LI.

Interferenční

laseru. Pro každou
Pokud se používá

filtrem a druhou 12

spektrální

čáru

je nezbytný zvláštní

laserový zdroj, svazek je

zrcátka na zasunovací zrcadlo MS, které je

pří

vpouštěn

štěrbinu

filtr.

pomocí odstranitelného

zaostřen

pomocí

čočky

Hl, která tvoří prostorový filtr a určuje aperturu svazku před vstupem

do mikroskopu. Tato

štěrbina

Před čočkou

umístěny

LI jsou

nastavitelné do 9
hustotě

interferenční

použití standardního He-Ne laseru

posunuto mimo optickou dráhu svazku. Laserový svazek je
LI na

před

filtr se používá k odstranění vedlejších plazmových linií

excitační
vnější

před interferenčním

různých

je také používána jako reference

při ladění přístroje.

hustotní filtry, které jsou ovládány softwarem. Jsou

poloh: 3 prázdná místa a 6 neutrálních

0.3, 0.6, 1, 2, 3 a 4.
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filtrů

o optické

TV kamen'!

!!
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Zrcadlo

Obr. 6.3: Druhá

Po

průchodu

( Fotodetektor ]

--~~R K oammvu MIKROSKOPU

M~

část

i

_j

optické dráhy svazku s Notch filtrem.

prostorovým filtrem Hl je laserový svazek odražen systémem zvaným

URS (laser injection rejection system), který se skládá ze zrcátka M8 a Notch filtru
umožňuje změnit

(viz obrázek 6.3). Tento systém
dopadá na Notch filtr.

Při

úhel, pod kterým laserový svazek

správném nastavení je svazek

úplně

odražen

směrem

ke vzorku. Čočka L3 vytváří rovnoběžný svazek, který je objektivem mikroskopu
zaostřen

na vzorek. Odražené

záření

záření

a

vzniklé Ramanovým a Rayleighovým

rozptylem je sbíráno objektivem a postupuje stejnou cestou
stejnou vlnovou délku jako
Záření,

zrcátka M8.

excitační čára

zpět. Záření,

které má

laseru, je Notch filtrem odraženo ve

směru

jehož vlnová délka byla Ramanovým rozptylem posunuta a leží

mimo oblasti úplného odrazu Notch filtru, filtrem naopak projde.
V optické
děliče

cestě

svazku vystupujícího z mikroskopu mohou být

svazku 50/50 pro sledování vzorku TV kamerou. První

lampy z optického vlákna a posílá ho na vzorek, druhý posílá

dělič

umístěny

dva

světlo

bílé

vede

přes čočku

L5 obraz

vzorku do TV kamery.
Autofokusační

kjemným

systém Je

posunům

systematické

měření

vzorku

v několika

součástí

vůči

piezoelektrické jednotky, která slouží

ohniskové

předem

rovině

mikroskopu.

Umožňuje

softwarově

nastavitelné

zvolených bodech a
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I

zaostření

do

různých

hloubek vzorku. K

určení

ostření

vzdálenosti vzorku a

objektivu je použita fotodioda.

KonfokálnB.

SM~R K SPEKTROSKOPU

Obr. 6.4:

Třetí část

optické dráhy svazku zakončená spektroskopem.

Svazek skládající se už jen z Ramanovsky rozptýleného
být ale i fluorescence) prochází
konfokální

štěrbině

dají umístit

čočkou

(viz obrázek 6.4).

polarizační

LJ a

Před

vytvoří

konfokální

filtry, nebo druhý Notch filtr.

dojde mezi vzorkem a konfokální

štěrbinou,

je dáno

světla

(jeho složkou

může

obraz Ramanova svazku na

štěrbinou je
Zvětšení

zvětšením

oblast, do které se

obrazu, ke kterému

zdvojeného objektivu

mikroskopu vynásobeného faktorem 1,4. Tento faktor je dám tím, že délka tubusu
mikroskopu Olympus (180 mm) je jiná než ohnisková vzdálenost
(250 mm).

Zvětšení

čočky

L3

je tedy 250/180 = 1,4.

Čočky L 7 a L8 zobrazují konfokální štěrbinu na nastavitelnou vstupní štěrbinu

spektrografu S 1 a upravují aperturu svazku na aperturu spektrometru. Obraz
konfokální

štěrbiny

za štěrbinou S 1 je
rovnoběžný, čočka

6.2

Součásti

je na

štěrbinu

umístěna závěrka

L8 tedy

vyváří

Sl zobrazen v pětinásobném zmenšení.
spektrometru. Svazek je mezi

čočkami

Přímo

L7 a L8

obraz štěrbiny na spektrografu.

integrovaného systému HR 800

Laser

Standardní laser je Helium-Neonový laser (He-Ne) s výkonem 20 mW, vlnovou
délkou 632,817 nm. Laser je

umístěn

v zadní

části přístroje,

který

obecně umožňuje

napojení libovolného laseru s excitační vlnovou délkou v rozmezí 440-800 nm.

Notchfiltr
Při

začlenit

použití jediného spektrografu je nutné do optické dráhy

Notch filtr. Notch filtr je holografická

mřížka,

úplně

délku, kterou pod daným úhlem

holografický

která je specifická pro jednu vlnovou

odráží.

Záření

jiných vlnových délek filtr

naopak propouští.

Spektrograf
Spektrograf HR 800 je spektrograf s asymetrickou montáží Czerny-Turner, který
dává rovnoměrné rozložení intenzity na výstupu. Ohnisková vzdálenost spektrografu
je 800 mm. Obsahuje

dvě měnitelné mřížky,

standardní s 1800 vrypy/mm a druhou

s 600 vrypy/mm. Spektrograf také obsahuje laserovou diodu pro
Při

použití

směru

mřížky

s 1800 vrypy/mm

může

laserového svazku a pomocí něho

být

může

světlo

z diody

naladění přístroje.

přesměrováno

být nastavena konfokální

Rozlišení spektrografu závisí na disperzi,

šířce

jejího zobrazení na CCD. Velikost obrazu vstupní

vstupní

štěrbiny

štěrbiny

proti

štěrbina.

a na velikosti

di na CCD je dána

vztahem:

= ds

di
kde B je úhel, pod kterým

světlo

Rozlišení tedy závisí na apertuře

· cos BI cos v,

dopadá na
štěrbiny

mřížku

(6)

a v je

a vlnové délce

difrakční

úhel na

mřížce.

světla.

CCD detektor je chlazený kapalným dusíkem a obsahuje 1024x256 pixelů.

Konfokální štěrbina
Konfokální
1,4x

štěrbina

zvětšení

je nastavitelná v rozmezí 0-1000 µm. Nastavuje se v poměru

objektivu.

Mikroskop
V systému Je zabudovaný mikroskop BX40 (firma Olympus).

Zaostřování

se

posunuje po 1 µm. Dostupné objektivy jsou lOx NA 0.25, 50x NA 0.7, lOOx NA 0.9.
Mezi

příslušenství

patří

makroadaptér pro instalaci

objektivu

o ohniskové

vzdálenosti 40 mm a nástavná hlavice pro optické vlákno, pokud je laser navázaný
do vlákna. Mikroskop je vybaven barevnou kamerou pro pozorování vzorku a
stolkem pohyblivým v rovině X-Y.
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U

neprůhledných vzorků

pochází

vzorku a jeho intenzita je tedy

Ramanův

přímo úměrná

signál

téměř výhradně

nasbíranému toku. Proto je lepší

používat objektiv s větší numerickou aperturou (NA = n·sina, a je
úhel, n je index lomu

čočky),

který sbírá

světlo

z povrchu

sběrný

prostorový

z většího prostorového úhlu -

v tzv. mikro-módu. Pro průhledné vzorky je situace přesně

opačná.

měřit

Je vhodné použít

objektiv s velkou hloubkou ostrosti, aby bylo možné posbírat signál z většího objemu
vzorku. Proto je vhodnější použít objektiv s malou aperturou - makro-objektiv.
Pro

měření

v makro-módu na

přístroji

HR 800 je možné místo jednoho

z okulárů nasadit nástavec s čočkou o ohniskové vzdálenosti 40 mm, která laserový
svazek

nasměruje

do horizontálního

směru.

sférické zrcadlo, které svazek odrazí pro

„

Pro tento

zpětný průchod
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účel

se za vzorek

vzorkem.

umísťuje

Kapitola 7
Měření

SERS spekter pomocí

Ramanova mikroskopu
K testování možnosti
použity povrchy
nanočástic

na

měření

připravené

skleněné

SERS spekter z pevných SERS aktivních

povrchů

byly

imobilizací citátem redukovaných zlatých koloidních

podložky (viz výše, povrchy byly

připraveny

Tomášem

Špringerem (2006)). Jako testovací molekulu jsme zvolili měděný ftalocyanin (CuPt,
syntetizovaný ve Výzkumném ústavu organických syntéz, a. s. v Pardubicích), který
se v naší

laboratoři aktuálně intenzívně

studuje. Jedná se o fotoaktivní molekulu

s potenciálními aplikacemi jako fotovodivého materiálu v laserových tiskárnách,
nebo záznamových médiích. Deriváty
fotosenzibilizátory

při

ftalocyaninů

rovněž

jsou

fotodynamické terapii nádorových

používány jako

onemocnění.

Chemická

struktura studovaného ftalocyaninu je na obrázku 7 .1.

Obr. 7.1: Chemická strukturaftalocyaninu CuPt.

Experiment probíhá tak, že je SERS-aktivní povrch na
k adsorpci)
(případně

ponořen

určitou

dobu (nezbytnou

do roztoku studovaného CuPt. Po vytažení a opláchnutí vodou

usušení) je vložen do spektrometru a měřen.

_________________........
24

~.

JI

CuPt byl studován v diplomové práci Tomáše Špringera (2006), ale pomocí
klasické Ramanské aparatury v makro-módu. SERS spektra získaná pro

různé

vstupní koncentrace CuPt jsou uvedeny v následujícím obrázku:
1.2
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Obr. 7.2: SERS spektra CuPt adsorbovaného z roztoků o
na zlatém substrátu (délka ponoření do roztoku: 15 min).

různých

Převzato

koncentracích

z diplomové práce

Tomáše Špringera (2006).

Je třeba zdůraznit, že tato spektra byla získána při excitaci Ar+ laserem (514,5 run,
výkon 150 mW) v

akumulačním čase

Spektrům

5 minut.

dominuje intenzivní

Ramanův signál skla (oblast 400-1200 cm- 1), spektrální pásky CuPt jsou v oblasti

1200-1600 cm- 1• Přestože signál skla lze v některých případech ze spektra úspěšně
odečíst,
část

jeho

přítomnost

je ve spektrech velkým problémem, protože

může překrýt

spektra zkoumané molekuly.
Při

měření

téhož vzorku (koncentrace

mikroskopu v konfokálním módu (konfokální

1X 1o-4 M) pomocí Ramanova

štěrbina

délce He-Ne laseru 632,8 run, výkonu 0,2 m W a v

400 µm)

při excitační

akumulačním čase

vlnové

1 minuta se

nám podařilo získat následující spektrum:

25

...„„„...___________________________._

3500

....
c
....c
ni

'j:;j

3000

Cl)

""o:::w
""

2500

2000

600

800

1000

1200

1400

1600

vlnočet [cm· 11

Obr. 7.3: SERS spektrum CuPt získané pomocí Ramanova mikroskopu
v konfokálním módu.

V porovnání s obrázkem spektrech získaných z klasického makro-Ramanova
spektrometru není v tomto
Spektrum má

výrazně

akumulačním čase

případě

lepší

ve spektru

poměr

zřetelný Ramanův

signál skla.

při

5 x kratším

signál/šum, bylo získáno

a při 750x menším výkonu (jedná se ale o jinou

excitační

vlnovou

délku).
Ramanův

umožňuje měřit

mikroskop navíc

signál z více

předem

vybraných

míst vzorku (mapování vzorku). Pomocí kamery lze zobrazit povrch vzorku
a softwarově vybrat místa, ze kterých je pak snímán signál.
snímek zlatého povrchu, kde jsou
µm). Po vybrání 7 různých míst

vidět

(přímo

Například

velké agregáty zlatých

na obr. 7.4 je

nanočástic

na viditelných agregátech i mimo

získali spektra na obrázku 7.5.
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(v

řádech

ně)

jsme

Obr. 7.4: Snímek zlatého povrchu s agregáty zlatých

nanočástic

v řádu µm.
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Obr 7.5: Ramanova spektra 7 vybraných míst na agregovaných

nanočásticích

a v jejich okolí.

Ze spekter je vidět, že SERS signál z různých míst je velmi

dobře

reprodukovatelný.

Na druhou stranu v oblasti 1300-1600 cm- 1 se v některých spektrech (horní
4 na obrázku) objevuje silné pozadí odpovídající Ramanovu signálu grafitického
uhlíku [Otto, A. (2002)], který vzniká fotorozkladem citrátových
koloidních

částic.

Ačkoliv pravděpodobně

27

aniontů

na povrchu

nedochází k fotorozkladu studované

molekuly

(měděný

ftalocyanin je na této vlnové délce fotostabilní), je tento jev

nežádoucí. Nedá se
molekule dochází.

přesně určit,

Při

k jakým

procesům při něm

studiu jiných molekul je

třeba

na adsorbované

dávat pozor na možný

fotorozklad samotné studované molekuly.
Problémům
předejít

s fotorozkladem molekul na povrchu lze v řadě

snížením výkonu laseru.
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případů účinně

Kapitola 8
Závěr
Použití Ramanova mikroskopu HR 800

umožňuje měření

pevných

vzorků

a velká

senzitivita zaručuje získání spekter s velkým poměrem signál/šum a bez nežádoucího
pozadí. V případě SERS spektroskopie,
imobilizovaných

na

mikrospektrometr

výrazně

v makro-módu. Jeho
akumulační čas

skleněné

lepší

největší

při

podložky,

poměr

používání kovových
poskytuje

výhodou je snazší manipulace a asi Sx kratší

(v našem konkrétním

signál skla, který

Ramanův

signál/šum než klasická Ramanova aparatura

případě)

vzhledem k měřením s klasickým

Ramanovým spektrometrem. Mimoto, konfokální systém
Ramanův

konfokální

nanočástic

může překrývat

velkou

část

umožňuje

spektra

odstranit silný

měřené

molekuly.

V případě Ramanova mikroskopu je třeba dávat velký pozor na možnou dekompozici
vzorku,

případně

samotné měřené molekuly. Snížením výkonu laseru je možné těmto

jevům předejít.
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