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Milí	  víbušníci	  
 
 Vítejte u další brožurky Vzdělávacího ikurzu pro budoucí chemiky! Na začátek bychom 
se vám chtěli omluvit za zpoždění, které kurz nabral v posledním měsíci. Předvánoční čas byl 
pro organizátory i pro autory úloh velmi hektický a nebylo snadné dodržet všechny domluve-
né termíny. Rádi bychom vás proto znovu požádali o shovívavost, protože v tomto roce začí-
náme. A nyní už k veselejším tématům! 
  Následuje krátká statistika. Mile nás překvapilo, kolik soutěžících ViBuCh oslovil, a to 
nejen z České Republiky, ale i ze Slovenska. Do kurzu se registrovalo kolem 70 studentů. Ze 
všech registrovaných ovšem řešení odevzdala pouze asi třetina, což tak nějak odpovídalo na-
šemu prvotnímu odhadu. Připomínáme, že řešiteli ViBuChu se můžete stát kdykoliv a nemu-
síte odevzdávat řešení všech  úloh! 
 A teď už konečně k tomu, co najdete v této brožurce! V první úloze se podíváme na to, 
jak  vidí člověk a jak vidí opice – jde tedy o další úlohu z oblasti fotochemie. Ve druhé úloze, 
tentokrát chemoinformatické, zabrouzdáme do tajů kvantové chemie. Poté následuje úloha 
z nového tématu – bioinformatika. Čtvrtá, doplňková úloha, je zaměřena na vysvětlení meto-
dy NMR a praktickou interpretaci NMR-spekter. Takže se máte na co těšit! 
 Závěrem doporučujeme sledovat webové stránky kurzu, kde si budete moci stáhnout 
studijní materiály, dozvědět se důležité termíny (hlavně pro odevzdání úloh) a diskutovat 
s organizátory i autory úloh na fóru. Vaše řešení můžete posílat buď elektronicky přes sekci 
Odevzdávárna, nebo klasicky poštou na následující adresu: Stanislav Geidl, NCBR – budova 
A4, Kamenice 5, 625 00 Brno. Uzávěrka 2. série proběhne v první polovině února, bližší in-
formace budou včas zveřejněny na již zmíněných webových stránkách. 
 A už přichází na řadu to nejdůležitější! Přejeme vám radostné Vánoce, probdělého Sil-
vestra (bez incidentů samozřejmě) a spoustu elánu do nového roku 2011. Věříme, že jsme 
vám na prázdniny namíchali dobrý mix zajímavých úloh, se kterými se rozhodně nebudete 
nudit! 
 
Za všechny členy týmu 

Miroslav Brumovský 
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Úloha	  B2:	  Jak	  to	  vidíme	  my	  (a	  jak	  opice)	   13	  bodů	  
Autor:	  Tomáš	  Šolomek	  

Fototerapie	  
 V doprovodném textu jsme viděli, že problém vylučování bilirubinu z těla spočívá 
v jeho nerozpustnosti ve vodě. Organické látky jsou často nerozpustné ve vodném prostředí 
díky své nízké polaritě. Rozpustnost ve vodě bývá způsobena přítomností polárních skupin 
v molekule. Nejčastější příklady jsou karboxylové, sulfonové, hydroxylové nebo amoniové 
skupiny, které mohou s vodou tvořit vodíkové vazby. Na Obrázku B2.1 je znázorněna 
molekula (Z,Z)–bilirubinu1. 
 

 
Obrázek B2.1 Struktura bilirubinu 
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a. Vyznačte (zakroužkujte) v molekule BR skupiny, které by mohly tvořit s vodou 
vodíkové vazby a tak zvyšovat rozpustnost BR ve vodě. 

 
(Z,Z)–BR je nerozpustný ve vodě díky existenci intramolekulárních vodíkových vazeb.  
 

b. Vyznačte čárkovanými vazbami intramolekulární vodíkové vazby v molekule BR. 
 
 V doprovodném textu jsme se zmínili o fototerapii, která je účinná při odbourávání BR 
z těla pomocí izomerace dvojné vazby. Ta má za následek zvýšení rozpustnosti BR ve vodě 
a jeho následné vyloučení z těla. 
 

c. Vyznačte v molekule (Z,Z)–BR dvojné vazby, které lze fotochemicky (nebo i 
chemicky) izomerovat. 

 
d. Kolik vodíkových vazeb bude roztrženo izomerací této dvojné vazby? 

 
Na obrázku B2.2 je absorpční spektrum BR2. 
 
 
 
 
                                                
1  Obrázek ve formátu .tiff si můžete stáhnout z webových stránek semináře. 
2  Du, H.; Fuh, R. A.; Li, J.; Corkan, A.; Lindsey, J. S. Photochem. Photobiol.,1998, 68, 141-142. 
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Obrázek B2.2 Absorpční spektrum bilirubinu 
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e. Jakou nejvhodnější vlnovou délku byste zvolili při léčení novorozenecké žloutenky 
fototerapií jen na základě absorpčního spektra BR3? 

 
f. Vyhledejte na internetu, jakou barvu má světlo vlnové délky, kterou jste zvolili. 

 
 Navzdory skutečnosti, že se fototerapie při léčbě novorozenecké žloutenky úspěšně 
využívá již více než 40 let, byly elementární fotochemické a fotofyzikální kroky, které 
následují po absorpci fotonu bilirubinem, popsány teprve nedávno, v roce 2007, v prestižním 
Journal of Physical Chemistry B4. BR je tvořen dvěma téměř identickými částmi 
(chromofory). Podle výsledků ultrarychlých měření lze předpokládat, že obě části jsou spolu 
provázané a interagují. Po absorpci fotonu je energie rozložena mezi oběma chromofory. 
Vzhledem k jejich odlišnosti se však excitace velice rychle lokalizuje na jedné ze dvou částí 
s nižší energií. Tenhle děj podléhá kinetice prvního řádu. K následujícímu úkolu budete 
potřebovat data, která naleznete v souboru MS Excel pod názvem ViBuCh_fotochemie.xls, 
list s názvem Krok 1. 
 

g. V programu MS Excel najděte data na listu Krok 1 a vyneste je do grafu. Podle 
rovnice pro kinetiku prvního řádu proložte body příslušnou křivku (pomocí funkce 
Přidat spojnici trendu). Z rovnice pro spojnici trendu, kterou jste použili, určete 
rychlostní konstantu pro krok 1. Jaká je doba života excitace mezi oběma částmi BR? 

 
 Po lokalizaci excitace na jednu ze dvou polovin BR skeletu dochází ke změně geometrie 
dvojné vazby v té polovině molekuly, na které se lokalizovala excitace, a vytvoření krátce 
žijícího intermediátu. Tento děj je prvním krokem směrujícím k izomeraci příslušné vazby a 
podléhá kinetice prvního řádu. 
 

                                                
3  Data pro vynesení vlastního spektra (MS Excel) si můžete stáhnout z webové stránky semináře. Jméno 
souboru je ViBuCh_fotochemie.xls 
4  Zietz, B.; Gillbro T. J. Phys. Chem. B, 2007, 111, 11997–12003. 
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h. V programu MS Excel najděte data na listu Krok 2 a vyneste je do grafu. Po proložení 
dat vhodnou křivkou určete příslušnou rychlostní konstantu a dobu života. 

 
 Posledním krokem je samotná izomerace dvojné vazby spojená s přechodem molekuly 
zpět do základního stavu. Izomerace nastává přibližně v geometrii znázorněné na obrázku 
B2.3. Z této geometrie je možný vznik dvojné vazby s konfigurací E i Z. Účinnost izomerace 
tedy není 100% a část fotonů, které jsou absorbovány, nevyvolá vznik žádaného produktu. 
V případě BR je tento proces dokonce příznivější pro návrat k původní konfiguraci dvojné 
vazby. Jenom jeden z deseti fotonů vede úspěšně k žádané izomeraci a přeměně nerozpustné 
formy BR na formu rozpustnou.  
 

Obrázek B2.3 Geometrie dvojné vazby krátce žijícího intermediátu 
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i. V programu MS Excel najděte data na listu Krok 3 a vyneste je do grafu. Po přeložení 

dat vhodnou křivkou určete příslušnou rychlostní konstantu a dobu života. 
 
j. Porovnejte a přiřaďte vámi vypočtené hodnoty dob života (nebo rychlostních 

konstant) s dobami života (rychlostními konstantami) termických molekulových dějů 
(v modré barvě) na Obrázku 2 v doprovodním textu fotochemie prvního kola 
semináře. O kolik řádů je fotochemická rychlostní konstanta izomerace dvojné vazby 
větší než u rychlých termických chemických reakcí? 

 
 Novorozenecká žloutenka začíná být vážná, když hladina bilirubinu v krvi překročí 
hodnotu 150 mg dm–3. Hmotnost průměrného novorozeně je asi 3.5 kg. Přibližně 8% 
hmotnosti tvoří krev. Hustota krve je 1.06 g cm–3.  
 

k. Jak dlouho bychom museli ozařovat dítě, abychom přeměnili všechen BR v krvi při 
jeho limitní hodnotě na jeho rozpustnou formu pomocí zdroje světla vlnové délky 
podle bodu „e“ s výkonem 10 W? Předpokládejte, že krevní řečiště ozáří jenom 1% 
světla z jeho zdroje, které je následně absorbováno. Přirozené odbourávaní i tvorbu 
BR zanedbejte. 

Jak	  to	  vidíme	  
 Už víte, že látky absorbující světlo v jisté oblasti viditelného spektra se našemu oku na 
bílém světle jeví v barvě doplňkové.  
 

l.   V souboru ViBuCh_fotochemie najdete na listu Barvicky data absorpčních spekter 
čtyř molekul. Vaším úkolem je vynést do grafu jejich absorpční spektra, na základě 
kterých určíte barvu, kterou mají na bílém světle. Pokuste se rovněž určit barvu 
Bilirubinu. Nezapomeňte na použití trojúhelníku. 

m. Vyhledejte strukturu molekuly β–karotenu. Nakreslete její vzorec v programu 
ChemSketch. 
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n.   Oxidací dvojné vazby5 uprostřed molekuly β–karotenu dostanete dvě molekuly all–
trans retinolu (vitaminu A; přípona –ol značí přítomnost hydroxylové skupiny). 
Nakreslete strukturu. 

o.   Oxidací OH skupiny v retinolu na aldehyd získáte retinal. Pokuste se zkondenzovat 
retinal s postranním řetězcem aminokyseliny lysinu (použijte NH2—Alkyl). 
V kyselém prostředí pak dostanete iminiovou sůl. Nakreslete její strukturu. 

Jak	  to	  vidí	  opice6	  
 Obecně se rozpad chlorofylu dá znázornit nasledujícím schématem (Schéma B2.1). 
Chlorofyl v prvních korcích degradace ztrácí atom zinku, některé dvojné vazby jsou 
oxidovány na karbonylové sloučeniny a některé skupiny štěpeny (phytyl je alkylový řetězec). 
Výsledná struktura je fluorescentní látka (FCC). Ta se pak dále mění na finální 
nefluorescentní produkt (NCC). U banánů je degradace analogická, ale molekula FCC se 
strukturně liší. 
 

Schéma B2.1 
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Pomocí kapalinové chromatografie byla izolována molekula FCC z banánu. Její hmotnostní 
spektrum ukázalo, že její molární hmotnost je 830.833 a je tedy vyšší než u molekuly FCC 
(628.715) ve Schématu B2.1. Pomocí NMR spektroskopie byla přesně určena struktura. Uká-
zalo se, že karboxylová funkce je esterifikována a jeden z postranních alkylových řetězců 
zoxidován. Celkový počet methylových skupin v molekule se snížil o jednu, jejich počet 
navázaných na zbytky pyrolových cyklů však zůstal stejný. Molekula obsahuje šest CH2 
skupin. 
 

p.   Vyberte z následujících molekul alkohol, který tvoří v molekule FCC banánů ester 
a nakreslete alespoň jednu z možných struktur FCC u banánů. 

 

                                                
5  Dojde k jejímu roztržení. 
6  Welcome to the Monkey House, K.V., 1968. 
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Rozpad chlorofylu přes molekulu FCC k molekule NCC (Schéma B2.1) je příkladem dvou 
následných reakcí, které se řídí kinetikou prvního řádu. Z toho je možné poměrně jednoduše 
určit maximum intenzity fluorescence banánů, tedy času kdy jsou banány vzhledem k jejich 
fluorescenci nejzralejší7. V maximu funkce popisující závislost intenzity fluorescence, která je 
přímo úměrná koncentraci FCC, se v určitém časovém intervalu intenzita fluorescence mění 
jenom nepatrně. Tento poznatek můžeme vyjádřit nasledující rovnicí: 
 

[ ] [ ] ( )1 max 2 max1
1 20

2 1

0 k t k tFCCd I kChlorofyl k e k e
dt k k

− −− = = −
−

, 

 
kde d/dt značí derivaci podle času (velice malou změnu za velice krátký čas), [IFCC] je intenzi-
ta fluorescence molekuly FCC banánu v okamžiku jejího maxima, [Chlorofyl]0 je počáteční 
koncentrace chlorofylu v banánu, k1 a k2 jsou rychlostní konstanty rozpadu chlorofylu a látky 
FCC. 
 

q.    Předpokládejte, že doba života chlorofylu po utrhnutí banánu z banánovníku (τ1) je 
1,75 dne a doba života při degradaci látky FCC (τ2) je 3 dny. Vypočtěte čas tmax, kdy 
intenzita fluorescence u banánu dosáhne maxima a opice si podle předpokladů 
některých vědců nejsnadněji takový banán najde a pochutná si na něm. 

 

                                                
7  A opice šílí. 
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Úloha	  C2:	  Ukázka	  deskriptorů	  –	  počítáme	  atomové	  náboje	   12	  bodů	  
Autoři:	  Radka	  Svobodová	  Vařeková,	  Stanislav	  Geidl	  
 

 Minule jsme vyhledávali molekuly a dívali jsme se na ně v některém z vizualizačních 
softwarů. V této úloze se budeme věnovat kvantové mechanice, která je velmi silným nástro-
jem pro studium molekul a výpočet jejich fyzikálních a chemických vlastností. Takovýmito 
vlastnostmi jsou například energie molekuly případně parciální náboje na atomech molekuly.  
 V první části úlohy pronikneme do teoretických základů kvantové mechaniky a v druhé 
části si pak prakticky vyzkoušíme výpočty vlastností molekul.  

Úvod	  do	  kvantové	  chemie	  

1. Bylo by možno použít kvantovou mechaniku pro studium běžných jevů (např. studium 
rovnoměrně zrychleného pohybu vlaku)? Svůj názor zdůvodněte.  

2. Mějme operátor O, pro který platí: 

2 dfOf f
dx

= × +  

 a funkci f = 4x4 + 2x2 + 2 
 určete hodnotu Of. 

3. Mějme operátor O, pro který platí: 

Of = df
dx  

 a funkci f = eax 
 Najděte takovou konstantu o, aby f  byla vlastní funkcí a o vlastní hodnotou operátoru 
O. Neboli aby platilo: 

d
dx
!eax = o !eax

 

4. Jednou z nejznámějších operátorových rovnic je Schrödingerova  rovnice: 

ψψ EH =  
Uveďte, jak se symboly v rovnici nazývají, a vysvětlete, jaký mají chemický význam. 
Popište, co je v této rovnici operátorem, co funkcí a co konstantou.  

5. Popište, kolik souřadnic potřebujeme pro popis molekuly vody (všech jader a el-
ektronů) v trojrozměrném prostoru. 

6. Jaký tvar mají orbitaly pz a dx
2

–y
2? Přiložte obrázek těchto orbitalů. 

7. Zkuste se zamyslet, v čem jsou slabá a silná místa aproximace, která nahrazuje 
vzájemné interakce mezi elektrony tím, že elektron umístí do pole jiných elektronů.  
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8. Který vědec je na následující fotografii? 

 
 

9. Vědec z fotografie vymyslel známý myšlenkový pokus týkající se kvantové mechani-
ky a zahrhující jako pokusný objekt kočku. Popište tento pokus a vysvětlete, co nám 
má tento pokus ukázat. 

Program	  ArgusLab	  
 Pro tuto část úlohy je nezbytné mít na počítači nainstalovaný software ArgusLab a 
k dispozi všechny molekuly z minulé úlohy. Tyto molekuly a instalační soubor Arguslab naj-
dete mezi studujními materiály. Manuál k Arguslabu jsme nevytvářeli, ale budeme všechny 
vaše případné otázky nebo problémy řešit pomocí fóra nebo e-mailu. 
 

10. Otevřete molekulu fenolu (nsc36808.mol). Uložte obrázek molekuly – exportujte ho 
pomocí menu “File” –> “Export” do vámi požadovaného formátu (doporučujeme buď 
format bmp nebo jpeg).  Přiložte ho k vašemu řešení. 
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11. Označte atom H a O hydroxylové skupiny (držte Ctrl a klikejte na atomy). Změřte 
vzdálenost mezi atomy. 

 
 

12. Změřte vazebný úhel H–O–C1. 

13. Projděte jednotlivé atomy molekuly v informacích v levém sloupci. Jaké pořadové čís-
lo má vodík a kyslík v hydroxylové skupině? 
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14. Otevřete okno výpočtů (v menu “Calculation” klikněte na “Energy” nebo můžete pou-
žít symbol Ψ v liště) a vypočítejte energii molekuly fenolu pomocí semiempirické me-
tody AM1 (výpočet spustí přímo v konfiguraci výpočtu tlačítkem “Start”, pokud stisk-
tnete tlačítko “OK” spustíte výpočet přes menu “Calculation” položkou “Run” nebo 
symbolem zapáleného kahanu na liště). Uveďte, jaká je energie molekuly fenolu. 
 

 

  
 

 
 

15. Nyní spočítejte energii pomocí semiempirické metody PM3. Opět uveďte tuto energii.  

16. Výpočet energií pomocí metod AM1 a PM3 proveďte analogicky i pro molekulu 2-
chlorfenolu a 4-chlorofenolu. Uveďte hodnoty energií. Vypočítejte rozdíly mezi ener-
giemi fenolu, 2-chlorfenolu a 4-chlorfenolu pro AM1 a rovněž pro PM3. Diskutujte, 
jaké jsou trendy (která molekula má největší energii atd.) pro AM1 a pro PM3. 
 
 
 



ViBuCh	  –	  Vzdělávací	  ikurz	  pro	  budoucí	  chemiky	   1.	  ročník,	  2.	  série	  
	  

	   12	  

17. Nyní se zaměříme na práci s náboji. Proveďte výpočet energie pro molekulu fenolu 
pomocí AM1 ještě jednou, ale zahrňte do něho výpočet Mullikenových nábojů. 
 

 
 

 Napište, jaké jsou náboje na atomech vodíku a kyslíku v hydroxylové skupině. 
 

18. Doplňte do tabulky náboje vypočítané pomocí AM1: 

 

Molekula Náboje 
q(H) q(O) q(C1) 

Fenol    
4-nitrofenol    
m-kresol    
m-kyanofenol    
2,6-dichlor-4-methylfenol    
3-aminofenol    
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19. Nyní si velikost nábojů pro molekulu fenolu vizualizujeme. V levé sloupci vybereme 
výpočet s náboji, klikneme na “Mulliken charges” pravým tlačítkem myši a vybereme 
volbu “Display”. Obrázek následně exportujte a přiložte ho k řešení. Pozorně se 
podívejte, kterým nábojům odpovídá modrá a červená barva. 

 
 

 
 
 

20. Takto vypočítané náboje popisují elektronové rozložení molekuly a my této informace 
můžeme využít například při rozhodování o umístění substituentu při elektrofilní aro-
matické substituci. Nakreslete indukční a mezomerní efekty na fenolu a rozhodněte o 
produktu nitrace fenolu. 

21. Teď zkuste o produktu nitrace rozhodnout na základě vizualizovaných nábojů. 

22. Na základě výše zjištěného rozhodněte o majoritních produktech nitrace těchto mole-
kul: 

a) 4-nitrofenol, 
b) o-kyanofenol, 
c) kyselina salicylová. 

 



ViBuCh	  –	  Vzdělávací	  ikurz	  pro	  budoucí	  chemiky	   1.	  ročník,	  2.	  série	  
	  

	   14	  

Úloha	  1:	  Hemoglobin	  a	  jemu	  podobní...	   13	  bodů	  
Autoři:	  Jan	  Komárek,	  Gabriel	  Demo	  

 Hemoglobin je globulární bílkovina obsažená v červených krvinkách obratlovců zodpo-
vědná za transport kyslíku z plic do tkání. Struktura hemoglobinu se skládá ze čtyř podjedno-
tek, z nichž vždy dvě a dvě jsou identické. Každá podjednotka obsahuje jako prostetickou sku-
pinu molekulu hemu s kationtem Fe2+ uprostřed, na který se váže jedna molekula kyslíku. 
Nejběžnější formou hemoglobinu u dospělých je HbA (αβ)2 tvořený dvěma řetězci alfa a dvě-
ma řetězci beta. 

Vaším prvním úkolem na poli bioinformatiky bude navzájem porovnat aminokyselinové 
sekvence alfa řetězce lidského hemoglobinu a hemoglobinu šimpanze, leguána, potkana, 
tučňáka a krávy. Jak moc jsme si podobní? 

1. V proteinové databázi UniProtKB přístupné prostřednictvím webových stránek Evrop-
ského institutu pro bioinformatiku (www.ebi.ac.uk) vyhledejte a stáhněte potřebné 
sekvence hemoglobinu z uvedených organismů. Pro vyhledávání sekvencí použijte ní-
že uvedená identifikační čísla.  

   člověk P69905    potkan obecný P01946 
   šimpanz P69907   tučnák císařský P01980  
   kráva P01966   leguán zelený P18974 

S použitím programu LALIGN 
(http://www.ch.embnet.org/software/
LALIGN_form.html) proveďte glo-
bální párové přiložení vyhledaných 
sekvencí, a to vždy pro každou dvoji-
ci porovnávaných organismů zvlášť. 
Použijte výchozí nastavení programu 
(default), pouze jako metodu přilože-
ní vyberte „global“. Do tabulky 
uveďte, z jaké části jsou si alfa řetěz-
ce hemoglobinu u jednotlivých orga-
nismů identické. 

2. Pomocí aplikace ClustalW2 (http://www.ebi.ac.uk/Tools/clustalw2) vytvořte ze sek-
vencí proteinů uvedených v předchozím příkladě mnohonásobné přiložení a 
v barevném provedení ho vložte jako součást řešení úlohy. Následně vytvořte fylo-
gram - diagram znázorňující evoluční příbuznost homologických proteinů pocházejí-
cích z různých organismů a rovněž ho zkopírujte do řešení úlohy. Je podle vytvořené-
ho fylogramu alfa řetězec hemoglobinu tučňáka evolučně bližší alfa řetězci hemoglo-
binu leguána nebo potkana? 

 Mutace genů pro některý z řetězců hemoglobinu může mít pro organismus závažné 
následky. Příkladem je onemocnění srpkovitá anémie, při které se mutace genu projeví 
v substituci určité aminokyseliny za odlišnou aminokyselinu s jinými fyzikálně-chemickými 
vlastnostmi. Následkem toho dochází k polymerizaci molekul hemoglobinu a tvorbě 
abnormálních erytrocytů srpkovitého tvaru. Tato forma hemoglobinu se označuje jako HbS. 

sekvenční 
identita [%] čl

ov
ěk

 

ši
m

pa
nz

 

kr
áv

a 

po
tk

an
 

tu
čň

ák
 

le
gu

án
 

člověk       

šimpanz       

kráva       

potkan       

tučňák       

leguán       



1.	  ročník,	  2.	  série	   ViBuCh	  –	  Vzdělávací	  ikurz	  pro	  budoucí	  chemiky	  
	   	  

	  15	  

3. Na základě rozdílu v aminokyselinové sekvenci mezi HbA a HbS určete, o jakou sub-
stituci se jedná. Uveďte, na kterém řetězci a v jaké pozici k substituci dochází, a také 
její charakter (jaká aminokyselina za jakou). Použijte opět program LALIGN (stejné 
nastavení jako v prvním úkolu). 

  HbA (alfa řetězec): P69905 HbA (beta řetězec): P68871 
 

  >HbS (alfa řetězec) 
  MVLSPADKTNVKAAWGKVGAHAGEYGAEALERMFLSFPTTKTYFPHFDLSHGSAQVKGHG 
  KKVADALTNAVAHVDDMPNALSALSDLHAHKLRVDPVNFKLLSHCLLVTLAAHLPAEFTP 
  AVHASLDKFLASVSTVLTSKYR 
 

  >HbS (beta řetězec) 
  MVHLTPVEKSAVTALWGKVNVDEVGGEALGRLLVVYPWTQRFFESFGDLSTPDAVMGNPK 
  VKAHGKKVLGAFSDGLAHLDNLKGTFATLSELHCDKLHVDPENFRLLGNVLVCVLAHHFG 
  KEFTPPVQAAYQKVVAGVANALAHKYH 

 
 Hemoglobin není jedinou bílkovinou schopnou vázat a uvolňovat kyslík. Kromě něj je pro 
zásobování tkání kyslíkem důležitý také myoglobin (Mb), který slouží jako pohotovostní 
zásobárna kyslíku ve svalech při zvýšené tělesné námaze.  
 Odlišnou funkci má leghemoglobin (Lb), který se nachází v kořenových výrůstcích 
některých rostlin (zejména luštěnin). Uplatňuje se při energeticky velmi náročné fixaci 
vzdušného dusíku (ukládání do formy NH4

+, která může být následně snadno inkorporována 
do organické formy) bakteriemi žijícími v symbióze s rostlinou. Nitrogenasa, enzym, který tuto 
reakci katalyzuje, je velice citlivý na sebemenší přítomnost kyslíku. Potřebné anoxygenní 
prostředí pro nitrogenasu zajišťuje právě leghemoglobin, který je schopen vázat kyslík asi 10x 
silněji, nežli hemoglobin. 

4. Porovnejte sekvenci lidského myoglobinu (P02144) a leghemoglobinu z vlčího bobu 
(P02240) se sekvencí alfa řetězce lidského hemoglobinu (P69905). Opět použijte glo-
bální párové přiložení s použitím programu LALING v jeho výchozím nastavení. Jaká 
je sekvenční identita mezi oběmi dvojicemi proteinů Hb x Mb, Hb x Lb a Mb x Lb? 

5. Z databáze Protein Data Bank (www.pdb.org) si ve formátu .pdb stáhněte struktury 
hemoglobinu (pdb kód: 2dn2), myoglobinu (2mm1) a leghemoglobinu (2gdm), které 
byly experimentálně určeny pomocí rentgenové difrakce. Struktury otevřete 
v programu VMD. Uveďte, jak se liší hemoglobin, myoglobin a leghemoglobin ve 
své kvartérní struktuře (počtu podjednotek).  

Program VMD, verze WindowsOpenGL 1.8.7, si můžete stáhnout na adrese: 
http://www.ks.uiuc.edu/Development/Download/download.cgi?PackageName=VMD. Vyplňte 
přihlašovací jméno a heslo, zaklikněte „continue with registration or download“. Objeví se 
„New User Registration“, vyplňte jméno a příjmení, e-mail, zaškrtněte „Academic“, number 
of users: 1, „teaching“, dotaz na NIH: „No“ a ještě jednou napište heslo. Potvrďte příkazem 
„Register“. Po odkliknutí souhlaste s podmínkami a stáhněte program. 

 Pro posouzení rozdílů ve struktuře mezi podobnými proteiny se používá strukturní 
přiložení, při kterém jsou struktury proteinů přes sebe navzájem překryty tak, aby si jejich 
jednotlivé části vzájemně odpovídaly (nachází se v tzv. superpozici). 

6. V programu VMD vytvořte strukturní přiložení jednoho alfa řetězce hemoglobinu se 
strukturami myoglobinu a leghemoglobinu. Struktury proteinů v superpozici znázor-
něné pomocí „new cartoon“ modelu (s molekulami hemu vyznačenými pomocí kulič-
kového „licorice“ modelu) vyexportujte jako obrázek a vložte do řešení úlohy. Jaké 
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jsou hodnoty RMSD (střední kvadratická odchylka, vystupuje jako míra rozdílu mezi 
dvěma strukturami) přiložení pro dvojice Hb x Mb a Hb x Lb? 
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Úloha	  X:	  NMR	  spektroskopie 	   10	  bodů	  
Autor:	  Jan	  Vícha 

 Nukleární Magnetická Rezonance (NMR) je nedestruktivní fyzikálně chemická metodika 
využívající magnetického jaderného spinu některých izotopů k získání informací o struktuře 
molekuly. NMR je velmi všestranná metoda, umožňuje měřit kapalné, pevné nebo i plynné 
vzorky. Pomocí NMR můžeme také sledovat dynamické děje probíhající v roztocích. S NMR 
nejsme tedy odkázání pouze na pevný “drátkový”  model molekuly, ale můžeme nahlédnout 
také do jejího “života” – vidět její pohyby, pozorovat intramolekulární interakce atd. 
V současné době je NMR velmi rozšířenou metodou, jejíž uplatnění není omezeno pouze na 
využití v chemii a biochemii, ale hojně se využívá např. v medicíně (NMR tomografie, NMR 
imaging). 

Teorie	  
 Jak tedy NMR spektroskopie pracuje? Jak jistě víte jsou jádra atomů složená z menších 
stavebních prvků – protonů a neutronů. Obě tyto částice mají jistou vlastnost, kterou nazývá-
me spin (z anglického spin = rotace) a kterou si můžeme v aproximaci představit jako vektor 
popisující rotaci částice kolem vlastní osy. Skutečná podstata spinu je mnohem složitější a 
dodnes zaměstnává mysli vědců po celém světě.  
 Pro nás je však představa vektoru – orientované úsečky charakterizované svým směrem 
a velikostí – plně dostačující. Jak už to u vektorů bývá, při jejich sčítání je třeba brát v úvahu i 
jejich směr – někdy se vektory složí a výsledná interakce se zdvojnásobí, jindy se naopak vy-
ruší a výsledkem je nula. Podobně je tomu i u jaderného spinu – zdaleka ne všechna jádra jsou 
v NMR aktivní. Naštěstí pro nás do skupiny jader s magnetickým spinem (tedy měřitelných) 
patří prvky jako vodík, uhlík, dusík, fluor, fosfor atd., které jsou základními stavebními ka-
meny mnohých látek. 
 Máme-li tedy jádra se spinem (charakterizovaným pomocí vektorů) vložíme je do ex-
trémně silného magnetického pole spektrometru (až 20 T, pro srovnání magnetické pole Země 
má sílu 60 µT), což způsobí změnu orientace těchto vektorů – namíří se ve směru magnetic-
kého pole nebo naopak proti němu. Tyto stavy se na-
vzájem liší jak energií, tak zastoupením jader – ve sta-
vu s nižší energií (vektor spinu ve směru rovnoběžném 
s magnetickým polem) je jader o něco více než ve stavu 
s energií vyšší (vektor míří proti magnetickému poli). 
Pokud ozáříme tato jádra radiofrekvenčním zářením o 
různých vlnových délkách, jsou určité frekvence absor-
bovány a dojde k přechodům mezi těmito hladinami. 
Po čase se systém opět vrací do rovnováhy a vyzařuje 
nahromaděnou energii ve formě elektromagnetických 
vln, které detekujeme a jejich počítačovým zpracová-
ním získáme spektrum dané sloučeniny. 
  

Obr. X1 V současnosti nejvýkonnější 
NMR spektrometr s frekvencí 1 GHz 
pro atomy vodíku  
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 Tolik tedy teorie, nyní se budeme věnovat samotné náplni této úlohy – praktické přiřa-
zování signálů ve spektru jednotlivým atomům v molekule. Základním parametrem pro inter-
pretaci spekter je tzv. chemický posun (δ) udávaný v jednotkách ppm. Chemický posun nám 
charakterizuje elektronové stínění daného jádra vzhledem k určitému zvolenému standardu (0 
ppm). Elektrony, jakožto nabité částice, totiž generují při pohybu magnetické pole, které pů-
sobí proti vnějšímu magnetickému poli a tím pádem jádra “stíní”. Čím vyšší je toto stínění, 
tím nižší bude chemický posun a obráceně. Na chemický posun mají kromě elektronového 
stínění značný vliv také okolní atomy, např. je-li v okolí silně elektronegativní atom nebo 
skupina atomů (–OH, –F, –NO2) jsou elektrony na sousedních atomu “odsávány” na tuto sku-
pinu, což způsobí odstínění sledovaného jádra a tím pádem zvýšení jeho chemického posunu. 
Tento efekt lze pozorovat na spektru ethanolu (Obr. X2).  
 

 

 
 Na obrázku můžeme vidět trojici signálů ze tří různých typů vodíkových atomů: zleva H 
z OH, (nejblíže u atomu O, největší odstínění), dále pak H z CH2  skupiny a nakonec H 
z CH3. Povšimněte si různé intenzity těchto signálů, jež je způsobena množstvím vodíkových 
atomů v jednotlivých skupinách. Musíme si totiž uvědomit, že ne každý jednotlivý vodíkový 
atom poskytuje samostatný NMR signál! Pokud je molekula symetrická, atomy mají ze všech 
stran shodné substituenty a tím pádem i stínění na jádrech je stejné a my tak dostaneme pouze 
jediný signál pro několik atomů, v našem případě pro CH2 a CH3 skupiny. V případě benzenu 
dostaneme díky vysoké symetrii jediný signál pro všech 6 atomů vodíku v molekule. Pokud je 
signál složený z více atomů poznáme to z nárůstu jeho intenzity (“velikosti”), kterou lze mezi 
jednotlivými signály porovnávat integrálně (software spočítá pomocí integrálů plochu ohrani-

Obr. X2 Vodíkové spektrum ethanolu, čísla označují poměrnou integrální intenzitu signálů, všimněte si 
jemného štěpení signálů CH2 a CH3 skupin 
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čenou signálem). V našem případě mají signály integrální intenzitu 1 : 2 : 3 (OH : CH2 : CH3). 
Poměrné intenzity signálů jsou označeny čísly v obrázku.  
 Měřením mnoha různých sloučenin se ukázalo, že signály protonů z jednotlivých skupin 
se vyskytují vždy v určitých oblastech chemických posunů jak je vidět na Obr. X3. 
 

  
 Významné jsou hlavně dvě oblasti, tzv. aromatická oblast (v obrázku označena jako 
Aromatics) mezi 7–9 ppm, kde se vyskytují signály benzenu a jeho derivátů, a oblast signálů 
alifatických uhlovodíků (Sat. alkanes) 0–2 ppm.  
 Kromě obou představených veličin (chemický  posun, integrální intenzita) máme 
k dispozici ještě třetí indicii nezbytnou pro přiřazování spekter – tzv. jemné štěpení charakte-
rizované interakční konstantou J (Hz). Jistě jste si povšimli, že signály jednotlivých skupin v 
ethanolu nejsou jednolité, ale že jsou částečně rozštěpené. Toto štěpení vzniká interakcí mezi 
sousedními skupinami, atomy (a jimi generované magnetické pole) na sebe navzájem “vidí” a 
tím pádem se dojde k rozštěpení signálu, alespoň na krátkou vzdálenost. Takovéto rozštěpené 
signály nazýváme podle počtu menších signálů na které se rozpadají – zatímco neštěpený sig-
nál je singlet, po jeho rozdělení na dva už mluvíme o dubletu, na tři o tripletu, dále o kvartetu, 
kvintetu, sextetu atd. Počet těchto rozštěpení je dán vzorcem N + 1, kde N je počet atomů 
vodíku sousední skupiny, nikoliv skupiny která signál poskytuje! Proto je signál CH3 rozště-
pen na triplet – jeho sousedem je skupina  CH2 se dvěma vodíkovými atomy a tedy platí vý-
sledné štěpení  je 2 + 1 = 3, naopak signál CH2 je štěpen na kvartet (3 + 1 = 4). Pomocí jem-
ného štěpení daného signálu obdržíme informaci o jeho sousedech a jsme tak schopni propojit 
jednotlivé signály mezi sebou. 

Zadání 
 Vaším úkolem bude přiřadit jednotlivé signály ze spekter na Obr. X4, X5, X6 atomům 
vodíku v molekulách tak, jak jsou označeny ve strukturních vzorcích v příslušném obrázku.  
 Při přiřazování signálů ke známé molekule postupujte následovně: spočítejte si kolik 
atomů vodíku se celkem v molekule vyskytuje (pozor, ne všechny jsou vyznačeny ve vzorci!), 
kolik z nich je identických tj. bude poskytovat jeden signál a kolik signálů je celkem ve spek-
tru (poslední dvě čísla by měla být shodná, pokud jste počítali správně). Poté použijte tabulku 
chemických posunů na Obr. X3 a zhruba zjistěte, které signály odpovídají aromatické části 

Obr. X3 Oblasti chemického posunu pro atomy vodíku z různých funkčních skupin 
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molekuly (pokud je přítomna), OH skupině a alifatické části. Pak s využitím popsaných jevů 
(vliv elektronegativní skupiny na chemický posun, integrální intenzita, jemné štěpení) určete 
který signál odpovídá které skupině atomů a přehledně zapište podle číslování atomů, např.  
Obr. X4, skupina č.10: sextet, 2.8 ppm atd.  
 

 
Obr. X4 

 
 
 
 

 
Obr. X5 
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Obr. X6 


