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Úvodńık

Reuabldats Rtep

uhCuBiV yrotázinagro ynhcešv az.

Kešuokz hćıcamı́jǐrp u uradz ěndoh i, mán k lešen dans yb odk, mět a, tirutam u sáv z mýretkěn, holú
ı́nešeř ǐrp uradz ěndoh lářpop ětšej máv hcyb merěváz. Mı́nědeřtsuos deřp ned ijědzopjen, emeľsaz ětšej
máv ı́camrofni ećıv. Yvrab éneley akvoráž ej hcin z ı́nvalh, éntondoh ydžv okaj uodub ezět́ıv orp ynec.
Etžans es ežkat, emı́ven eláts tečop ýnseřp ela, sáv z hćı̌speljen tesed žen ećıv tavzop tcom emedub ež,
ej uovárpz uorbod. Unprs v endýt ynd ynhcešv uosj ydk, nedýt ı́nvrp ej ot, unprs v nedýt ýhurd tanok
ěnbodopědvarp edub es ı́nědeřtsuos énčerěváz. Icěv k ı́nyn. Ykvusv cenok – uhCuBiV ev holú ı́nešeř ǐrp
ı́̌sjětižel̊udjen sáv eldop ej nágro ýretk, měn v etčanzyv a můḱınčor hćızohcdeřp mı́irés mýtrvtč ýnčelops
ej ýretk, alět ohéksdil kezárbo mán eteľsop: ěnvodelsán inz, eteľsopen ij dukop, ejarh ěntsalv, ilor uondáž
hćıcdelsýv hcývoklec v ejarhen ela, ejudob ecis es áretk, ZZZZ aholú ávokňlpod – akvusv. Txet ýnecárbo
ezuop lilovz mesj ežkat, lavokapo nej es hcyb ot ela, txet ýnavodókaz t́ı̌su sáv an mesj lěthc. Tsonduláz
ánbodop ándáž ina adimaryp ándáž ina ḱınčenok ýndáž ı́nen sotel, en. Áj mesj utxet otohot merotua
(énsaj žij ot ej sáv z mýretkěn), olám olyben ohot yba. Ínešeř ǐrp áncomopán ětsij alecz edub máv áretk,
ecaletsnok ı́ndešven otét etžav is ežkat, mı́nvrp op ı́telićısit méhurd ev uhCuBiV uḱınčor oh́ıteřt eirés
átrvtč máv k es ávátsod. Můkdář mı́ćıjudelsán tsonrozop mı́sorp etjuněv,

ićınšubiv ı́lim

3



IPN Podpora technických a přírodovědných oborů

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České republiky.

IPN Podpora technických a přírodovědných oborů

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České republiky.
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A3 – Supramolekulárńı skopičiny

Autoři: Tomáš Fiala (e-mail: tom.fiala90@gmail.com) 13 bod̊u
Lukáš Mikul̊u (e-mail: lukas.mikulu@seznam.cz)

<vtipny uvod> Milé děti! V minulé sérii nás naštvalo potěšilo, že jste odevzdali řešeńı v tak hojném
počtu. Opravovat to byla otravná radostná práce. A ted’ č́ım se vám chceme pomst́ıt odměnit. V úvodńı
podúloze závěrečné série si zahrajeme fotbal. Vzhledem k četnému zastoupeńı Slovák̊u, kteř́ı fotbal hrát
neumı́ něžného pohlav́ı mezi řešiteli, které kopaná obvykle nebav́ı, přejdeme následně do bambusového lesa.
Až si tam my dva dostatečně přihřejeme naši poĺıvčičku, dostaneme se, jako vždy, k supramolekulárńı
hračičce. Tentokrát se bude týkat problematiky chovu nenažraných had̊u. Berte, prośım, tento náš posledńı
úvod s rezervou, rozhodně jsme vás nechtěli chválit urážet. </vtipny uvod>

Vzácný plyn v offsidu. . . a občas i v insidu

Léta páně 1970 si Eiji Osawa, pravděpodobně vášnivý japonský fotbalista a chemik, všiml, že struktura
molekuly koranulenu představuje část mı́če použ́ıvaného v kopané. Jako prvńı vyslovil domněnku, že by
mělo být možné tento molekulárńı

”
kopačák“ úplně zkompletovat.

Obr. 1: Koranulen (C20H10)

Ještě v témže roce se stejným nápadem přǐsel britský vědec R. W. Henson, který dokonce postavil
model šedesátiuhĺıkového kopačáku z molekulárńı stavebnice. Nikdo však nebral vážně ani jednoho z uve-
dených vědc̊u.

O tři roky později, tedy v roce 1973, se nápadu přeci jen ujali soudruzi výpočetńı chemici ze sovětského
svazu a provedli řadu kvantově chemických simulaćı molekulárńıho fotbalového mı́če. Trvalo však ještě
daľśıch 12 let, do roku 1985, než byla kýžená molekula připravena. Za objevem stáli předevš́ım pánové
Harold Kroto, Richard Smalley a Robert Curl. Když hmotnostńım spektrometrem analyzovali produkty
vzniklé při odpařováńı grafitu laserem, zjistili, že obsahuj́ı mnoho molekul sestávaj́ıćıch výhradně z uhĺıku,
z nichž však dominovaly molekuly C60 a C70. Po nedlouhé době se podařilo prokázat, že se jedná
o molekuly dnes známé jako fullereny, které nejsou nic jiného, než daľśı alotropická modifikace ele-
mentárńıho uhĺıku vedle známěǰśıho diamantu a grafitu. Za sv̊uj významný počin byli tito 3 pánové
odměněni v roce 1996 Nobelovou cenou za chemii.

Obr. 2: Buckminister fullerene (C60) – molekulárńı fotbalový mı́č
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A jakže tyto úchvatné molekuly źıskaly sv̊uj název? Nuž, pod́ıvejte se na následuj́ıćı fotografii:

Obr. 3: Biosphère Montréal

Uvedená budova nazvaná Biosphère Montréal je př́ırodovědeckým muzeem v kanadském Montrealu.
Byla navržena významným americkým architektem Buckminsterem Fullerem. Jeho př́ıjmeńı se stalo
předlohou pro název molekul s podobným tvarem, jaký má nejen Biosphère Montréal, ale mnoho daľśıch
jeho staveb, viz př́ıslušné odkazy ve studijńıch materiálech.

Kromě p̊uvodńı metody př́ıpravy fulleren̊u laserovou ablaćı, existuj́ı i daľśı možné př́ıstupy k jejich
př́ıpravě. Jmenujme např́ıklad odpařováńı grafitu v elektrickém oblouku nebo paprsku elektron̊u nebo
ř́ızené spalováńı uhlovod́ık̊u. Všechny tyto techniky jsou však umělými cestami ke vzniku fulleren̊u.

Úkol 1: Kde se fullereny vyskytuj́ı přirozeně? Uved’te alespoň jeden př́ıklad.
Všechny varianty př́ıpravy fulleren̊u odpařováńım grafitu potřebuj́ı pro úspěšný pr̊uběh inertńı at-

mosféru. Použije-li se pro tento účel helium (nebo jiný vzácný plyn), může doj́ıt při syntéze k uzavřeńı
atomu tohoto plynu dovnitř molekuly fullerenu. Vzniká tak vysoce zaj́ımavý supramolekulárńı útvar.
Př́ıkladem budiž He@C60.

Obr. 4: He@C60

Úkol 2: Je známou věćı, že pout’ové balónky naplněné heliem létaj́ı. Bude to i př́ıpad fullerenu, tedy
bude fulleren obsahuj́ıćı atom helia létat? Svoji odpověd’ zd̊uvodněte.
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Fullereny obsahuj́ıćı nějakou částici uvnitř sebe se obecně nazývaj́ı endoedrické fullereny. Kromě
mı́čových molekul obsahuj́ıćıch helium nebo jiný vzácný plyn existuje množstv́ı daľśıch endoedrických
fulleren̊u. Pro představu významnou skupinou jsou metalofullereny, u kterých se uvnitř sféry nacháźı
atom kovu. Nemuśı se ani jednat o jeden atom. V závislosti na velikosti fullerenu lze do vnitřńıho pros-
toru koule vměstnat např. dvouatomovou molekulu (N2, O2), dva atomy vzácného plynu (2 He) nebo
i poměrně velkou molekulu (karbid skandia – Sc3C2).

Uvězněńı částice uvnitř jiné se v chemické terminologii nazývá fyzikálńı vazba a vzniklý útvar je
mnohdy považován za sloučeninu obou fyzikálně vázaných částic. Po této úvaze bychom mohli prohlásit:

”
Hle! Máme sloučeniny všech vzácných plyn̊u!“ Nicméně slušněǰśı chemik jako novou sloučeninu uzná

pouze takovou částici, jej́ıž komponenty jsou vázány chemicky (tedy je př́ıtomná kovalentńı, iontová,
př́ıpadně kovová vazba).

Úkol 3: Pro každý vzácný plyn uved’te alespoň jednu jeho sloučeninu. Uvažujte pouze sloučeniny
s chemickou vazbou.

Na závěr fotbalového tématu se pod́ıváme na problematiku separace a purifikace r̊uzně velkých
molekulárńıch kopaćıch mı́č̊u.

Při všech syntetických postupech nelze zabránit vzniku komplikované směsi fulleren̊u. Nejen d́ıky
př́ıtomnosti velkého množstv́ı r̊uzně velkých fulleren̊u, ale také nanotrubek, grafen̊u, polyaromatických
uhlovod́ık̊u a daľśıho

”
bordelu“. Dř́ıve bylo děleńı fulleren̊u velice komplikované. Použ́ıvaly se chro-

matografické metody, které ovšem nebyly dokonalé, separace se proto musela provádět opakovaně a
byla náročná z hlediska času i množstv́ı použitého rozpouštědla, tedy potažmo finančně. O moc lépe na
tom nebyla ani frakčńı vakuová sublimace. Až v roce 1999 se podařilo náhodou objevit elegantńı metodu
separace [60]fullerenu od zbytku produkt̊u s využit́ım makrocyklické sloučeniny p-terc-butylkalix[8]arenu.
C60 totiž do uvedeného makrocyklu přesně pasuje a tvoř́ı s ńım komplex v poměru 1:1.

Obr. 5: Komplex p-terc-butylkalix[8]arenu s [60]fullerenem

Úkol 4: Nakreslete strukturńı vzorec p-terc-butylkalix[8]arenu.

Úkol 5: V ńıže uvedeném schématu separace [60]fullerenu od zbytku reakčńı směsi identifikujte rozpou-
štědla A a B, sraženinu 1 a 2, a složeńı roztoku 1. Rozpouštědla A a B vyb́ırejte z možnost́ı: chloroform,
toluen, voda.
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U jednoho roztomilého zv́ı̌rátka v pralese

Abychom se dostali k daľśı zaj́ımavé skupině makrocyklických sloučenin, budeme se chv́ıli tvářit jako
biologové. Název těchto makrocykl̊u – bambus[n]urily – byl totiž odvozen od známého rodu dřevnatých
trav (bambusa) z čeledi lipnicovitých (poaceae).

V souvislosti s bambusem se často skloňuje jméno jednoho roztomilého zv́ı̌rátka, jehož výživa se skládá
z 99 % právě z bambusu, konkrétněji z jeho výhonk̊u.

Úkol 6: Uved’te rodové i druhové jméno výše zmı́něného vášnivého konzumenta bambusu.
Nápověda: Přestože patrně daľśıch rad netřeba, poděĺıme se s vámi ještě o jeden anglický slogan pro

boj proti rasizmu, jehož tvář́ı bylo ono zv́ı̌rátko:

”
Dude, racism is stupid. I am black, white and Asian. But

everyone loves me. So stop the hate and start the love, man.“

Obr. 6: Titulńı stránka časopisu Ange-
wandte Chemie, Int. Ed. s bambusurilem

Nyńı konečně přejděme k bambusuril̊um. Je to od nás
v jistém smyslu

”
přihř́ıváńı si vlastńı poĺıvčičky“, nebot’ prvńı

makrocyklus z této rodiny (dnes nazván jako dodekamethyl-
bambus[6]uril) byl připraven v roce 2010 ve výzkumné
skupině doc. Vladimı́ra Šindeláře na Masarykově univerzitě.
Byl to natolik významný objev, že si své mı́sto vydobyl na
titulńı straně prestižńıho časopisu Angewandte Chemie.

Z obrázku je patrné, kde náš brněnský makrocyklus
svoje jméno źıskal. Kalotový model molekuly totiž připomı́ná
článek stonku rostliny bambusu.

Když se pod́ıváme na bambusuril v́ıc zbĺızka, zjist́ıme, že
je velice podobný cucurbiturilu, který jsme potkali v úloze
A1. Oba makrocykly se skládaj́ı z glykolurilových jednotek
spojených tzv. methylenovými (tedy CH2) můstky. Na rozd́ıl
od cucurbiturilu má však bambusuril zablokovanou jednu
dvojici duśıkových atomů glykolurilu a je spojen pouhou jed-
nou řadou můstk̊u.

Cyklizace 1,3-dialkylglykolurilu je svým mechanismem
velmi podobná tzv. Mannichově reakci. V ńı reaguj́ı
sekundárńı amin a enolizovatelný keton s formaldehydem
v kyselém prostřed́ı, přičemž docháźı k přemostěńı prvńıch
dvou komponent CH2 můstkem. V př́ıpadě bambusurilu jsou
jak amin, tak keton nahrazeny močovinovými jednotkami glykolurilu.

HN NH

HN NH

O

O

glykoluril

+n 2n
O

H H - 2n H2O

N N

N N

O

O
n

cucurbit[n]uril
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N N

HN NH

O

O

RR

1,3-dialkylglykoluril

n +
O

H H

n
- n H2O

N N

N N

O

O

RR

n

2n-alkylbambus[n]uril

Úkol 7: Co je to vlastně enolizovatelný keton? Vysvětlete, nejlépe pomoćı chemických rovnic a uved’te
př́ıklad enolizovatelného a neenolizovatelného ketonu.

Úkol 8: Bylo by možné cyklizaci 1,3-dialkylglykolurilu za vzniku př́ıslušného bambusurilu provést i v al-
kalickém prostřed́ı mı́sto kyselého? Proč ano/proč ne?

Už během vzniku tohoto makrocyklu se uplatňuje jedna z významných supramolekulárńıch vlastnost́ı,
a to templátový efekt (se kterým jste se již setkali u molekulárńıch Boromejských kruh̊u v úloze A2).
Chloridové anionty z kyseliny chlorovod́ıkové v reakčńı směsi totiž funguj́ı jako šablona, kolem které se
poskládaj́ı dialkylglykolurilové jednotky za vzniku cyklického bambusurilu. Tato skutečnost samotná nám
již napov́ıdá, jaké budou obvyklé komplexačńı vlastnosti bambusuril̊u – na rozd́ıl od cucurbituril̊u váž́ı
anionty.

Obr. 7: Komplex dodekamethylbambus[6]urilu s chloridovým aniontem

Tyto komplexačńı vlastnosti bambusurilu však maj́ı i svou stinnou stránku. Vazba je natolik pevná,
že neńı jednoduché chlorid zevnitř kavity vypudit. Lze jej pouze nahradit bromidem, resp. jodidem,
nebot’ tyto halidy se uvnitř kavity váž́ı ještě pevněji. Jenom pro představu je asociačńı konstanta do-
dekamethylbambus[6]urilu s jodidovým aniontem ve směsi voda/acetonitril rovna 8,9 · 105 dm3 mol−1.
Prázdný bambusuril však nakonec lze źıskat odstraněńım jodidového aniontu chemickou reakćı z vnitřku
jeho kavity.

Úkol 9: Jakou reakci byste použili na odstraněńı jodidového aniontu z bambusurilu? Popǐste ji chemickou
rovnićı.

Na závěr bambusové úlohy se pust́ıme do úvah, které paṕır sice snese, ale realita zat́ım ne. . .

Úkol 10: Vypoč́ıtejte, z kolika dialkylglykolurilových jednotek by musela být tvořena molekula bam-
busurilu, která by komplexovala Zeměkouli. Vypoč́ıtejte hmotnost této molekuly. Výchoźı data můžeme
s troškou aproximativńı drzosti źıskat z šestičlenného makrocyklu. Uvažujme bambus[6]uril při pohledu

8



IPN Podpora technických a přírodovědných oborů

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České republiky.

IPN Podpora technických a přírodovědných oborů

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České republiky.
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shora, jako ideálńı šestiúhelńık. Vzdálenost protěǰśıch stran tohoto šestiúhelńıku je pak 822 pm. Obvod
Země kolem rovńıku je asi 40 075 km.

Obr. 8: Bambus[6]uril jako ideálńı šestiúhelńık

Kapitola z Egyptských dějin aneb supramolekulárńı hračička č. 3

Již minulá supramolekulárńı hračka – Boromeát – byl inspirován symbolikou, Boromejskými kruhy,
které mj. reprezentovaly trojjedinost bož́ı. Nyńı se zaměř́ıme na daľśı symbol. Prach jsi a v prach se
obrát́ı̌s. Koloběh života. Uroboros.

Had kousaj́ıćı se do vlastńıho ocasu, uroboros, je symbol, který již od starověkého Egypta prováźı
člověka prakticky všemi kulturami. Jeho prvńı dochované zobrazeńı pocháźı ze 14. st. př. n. l. z jed-
noho z pohřebńıch text̊u faraona Tutanchamona, přestože symbol samotný je pravděpodobně ještě starš́ı.
I později byl často zobrazován nejen na rytinách v Egyptě, ale prakticky po celém obydleném světě,
tedy kromě Afriky také v Evropě, Asii a Americe. Nejčastěji symbolizoval nekonečný běh času a koloběh
života.

Obr. 9: Uroboros. Vlevo – pohřebńı text (14. st. př. n. l.); vpravo – moderněǰśı zobrazeńı

Zaj́ımavá je rovněž spojitost symbolu uroborose s alchymíı. Jako magický symbol byl často použ́ıván
předch̊udci chemik̊u a byl často spojován i s kamenem mudrc̊u. Jedeno z prvńıch takovýchto zobrazeńı
pocháźı z 2. st. n. l. z knihy Chrysopoeia Cleopatra. Slovo chrysopoeia lze přeložit jako transmutace kovu
na zlato, ale také př́ımo jako kámen mudrc̊u. Dlužno dodat, že Cleopatra v této knize neńı onou královnou
Egypta, ale jedná se o pseudonym alchymisty z Alexandrie.
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Obr. 10: Uroboros z knihy Chrysopoeia Cleopatra

Všimněte si rovněž, že uroboros na výše uvedeném obrázku je z poloviny černý a z poloviny b́ılý.
Toto barevné rozděleńı rovněž symbolizuje tzv. gnostickou dualitu a může být považováno za analogii
taoistického symbolu jing-jang.

Obr. 11: Taoistický symbol jing-jang

Nyńı si povězme, co s t́ım má co společného supramolekulárńı chemie. Nuž, je to úplně stejný př́ıpad,
jako Boromejské kruhy. Hrav́ı chemici si řekli, že když si může sv̊uj ocas kousat had, proč by to nemohla
dělat molekula? A vznikl uroborand.

V roce 2011 Fabien Durola a Julius Rebek připravili molekulu, skládaj́ıćı se z makrocyklických úst
a ocasu zakončeného cyklohexylovou skupinou. Za normálńıch podmı́nek si tento molekulárńı uroboros
kouše vlastńı ocas, nicméně po přidáńı zinečnatých iont̊u do roztoku dojde k jejich koordinaci př́ıtomnou
bipyridinovou skupinou a ocas je d́ıky tomu nucen vylézt z úst. Jedná se tedy o molekulárńı přeṕınač
citlivý na př́ıtomnost Zn2+.

Obr. 12: Uroborand bez a v př́ıtomnosti Zn2+

10
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Přestože je uroborand molekulárńı had, umı́ i jiné
”
pśı kusy“. Kromě jeho vlastńıho ocasu se totiž

umı́ krmit i jinou potravou, např. adamantankarbonitrilem, který pak v závislosti na př́ıtomnosti Zn2+

bud’ pož́ırá, nebo vyvrhuje.

Obr. 13: Rovnováhy mezi r̊uznými stavy uroborandu v př́ıtomnosti adamantankarbonitrilu

Abyste ani v této sérii nebyli ochuzeni o nějaké syntézńı hrátky, připrav́ıme si uroborand̊uv ocas.

Úkol 11: Doplňte struktury 1 až 4 v následuj́ıćım reakčńım schématu.

HO

1

Br

Br + 2

NaH

O
NBr

O
N(H3C)3Sn

1. BuLi

2. 3

O
N(H3C)3Sn

+

N Br

OH

Pd(PPh3)4

Stilleho reakce
4
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Do naplněńı 40 bod̊u celé série úloh A nám na tomto mı́stě zbývá pouhý p̊ulbod. Abychom vás
již nadále netrápili zlými chemickými otázkami, bude posledńı úkol anketńı. Minule jste nás vašimi
odpověd’mi ohledně PAMAM dendrimeru docela pobavili, tak doufáme, že se budeme moci zasmát i ten-
tokrát.

Úkol 12: Co jiného než hada vám uroborand připomı́ná?
To je z letošńı série skopičin skrytých pod ṕısmenem A vše. Doufáme, že vás naše úlohy nejen

podńıtily k chemickému myšleńı, ale také někdy pobavily. Věř́ıme, že mnohé z vás někdy potkáme u nás
na Masarykově univerzitě, at’ už v souvislosti s ViBuChem nebo př́ımo na studíıch.
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C3 – Struktura nukleových kyselin

Autor: Petr Stadlbauer (e-mail: silchemix@centrum.cz) 17 bod̊u

Ahoj všichni řešitelé! Mám pro vás dvě zprávy, dobrou a špatnou. Začneme tou špatnou. Opět si
budete muset stáhnout program a k tomu si přeč́ıst některé strany návodu. Nebojte, návod je velmi
pěkně zpracovaný a doprovázený obrázky. Tou dobrou zprávou je, že úlohy budou hravé a dobře bodově
hodnocené.

Stáhněte si z následuj́ıćı stránky baĺık Assemble2 a rozbalte ho. Ve složce najdete spouštěćı soubory

”
launch Assemble. . .“ pro r̊uzné operačńı systémy. Pokud pracujete ve Windows, upravte ho napřed

v poznámkovém bloku (kliknout pravým tlač́ıtkem na soubor a zvolit
”
Upravit“). Změňte cestu k Javě

na vašem poč́ıtači na čtvrtém řádku (set JAVA HOME=”cesta“), soubor uložte a spust’te. Pokud jste
zadali cestu správně, program se spust́ı a zeptá se na cestu k programu Chimera. Pokud ji nemáte
nainstalovanou a ani si ji nechcete nainstalovat, zadejte tam cokoli, nebudeme to potřebovat. Návod
k Assemble2 najdete na této straně, kde nás zaj́ımaj́ı kapitoly 2, 3 a 4. Kromě toho najdete návod pro
vybranou molekulu ve studijńım materiálu.

Úkol 1: Upravte následuj́ıćı molekulu tak, aby vypadala jako ṕısmeno
”
i“, a jej́ı obrázek vložte do řešeńı

(print screen je postačuj́ıćı). Následuj́ıćı text ve VIENNA formátu nejprve uložte jako neformátovaný tex-
tový soubor (např. v poznámkovém bloku) a poté jej v Assemble2 načtěte jako RNA secondary structure.

>pismeno i

GGGGGGGGGGGGAGAGAGACCCCCCCCCCCC

((((((((((((.......))))))))))))

Úkol 2: Analogicky jako v prvńım úkolu upravte molekulu tak, aby vypadala jako ṕısmeno
”
V“, a

obrázek vložte do řešeńı

>pismeno V

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGAGACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

((((((((((((((((((((...(((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Úkol 3: Napǐste, jaký tvar má 2D mapka následuj́ıćı molekuly (bez upravováńı).

>tvar

GGGGGGCCCCCCGGGGGGCCCCCCGGGGGGCCCCCCGGGGGGCCCCCCGGGGGGCCCCCC

(((((((((((())))))(((((())))))(((((())))))(((((())))))))))))

Úkol 4: 2D mapky můžeme upravovat do roztodivných tvar̊u. Na obrázku vid́ıte můj neumělý pokus
o kočku ,. Vaš́ım úkolem bude navrhnout si sekvenci a tu následně v Assemble2 upravit tak, aby vypadala
jako nějaké zv́ı̌re, klidně to může být i kočkopes z obrázku. Podmı́nkou je, abyste použili alespoň 150
nukleotid̊u a aby to byla struktura asymetrická (tedy ne např. hvězdice, ž́ıžala). Do řešeńı napǐste, jaké
zv́ı̌re vaše molekula reprezentuje, a přidejte váš obrázek.
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Obr. 1: Kočkopes

Úkol 5: Trošku přiostř́ıme. Do 2D mapky následuj́ıćı molekuly dokreslete pomoćı Assemble2 interakce
tak, abyste vytvořili mapku pro paralelńı RNA kvadruplex se třemi all-anti G-tetrádami. V neupraveném
schématu vid́ıte čtyřikrát trojici G. V paralelńım kvadruplexu se váže vždy prvńı G jednoho ramene
s prvńım G následuj́ıćıho ramene, druhé s druhým atd. Důležitý je též směr WC/H vazby. V molekule
vid́ıte také čtyři krátké helixy. Ty jsou zde jen pro usnadněńı manipulace s molekulou a v kvadruplexu
se samozřejmě nevyskytuj́ı, proto je ze závěrečného obrázku vymažte. Takto upravený obrázek vložte
do řešeńı (dbejte na to, aby byly typy interakćı alespoň rozumně vidět, když se kř́ıž́ı čáry spojuj́ıćı
nukleotidy).

>kvadruplex

GGGGGGGCCGGGGGCCGGGGGCCGGGCC

((...(())...(())...(())...))

Úkol 6: Na následuj́ıćım obrázku můžete vidět sarcin-ricin motiv a přilehlé části, tento pocháźı z ri-
bosomu bakterie E. coli. Výchoźı krystalová struktura ribosomu, z ńıž byla mapka vytvořena, ovšem
obsahuje chybu, protože uracil na pozici 4 neinteraguje vod́ıkovými vazbami s žádným daľśım nukleoti-
dem. Vaš́ım úkolem je vytvořit mapku novou, která odpov́ıdá skutečnosti. Nav́ıc umı́stěte na 5’ a 3‘ konec
po jednom nukleotidu tak, aby vzájemně interagovaly WC/S vazbou; vámi zvolený pár muśı skutečně
existovat, proto si vezměte na pomoc databázi pár̊u báźı, kterou jste použ́ıvali v minulé sérii.
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Obr. 2: Motiv sarcin-ricin pocházej́ıćı z ribosomu bakterie E. coli

Úkol 7: Na závěr je tu vrcholná úloha, na program si zahrajete vy sami. Mezi studijńımi materiály
naleznete soubor C3-molekula.pdb, který obsahuje souřadnice atomů v molekule, kterou jsem pro vás
složil ze dvou

”
stavebńıch d́ıl̊u“, které se v RNA často objevuj́ı. Vaš́ım úkolem je vizualizovat si molekulu

např́ıklad ve VMD (studijńı materiál k minulé úloze) a podle jej́ı struktury vytvořit 2D mapku s přehledně
vyznačenými interakcemi.

A to je vše, přátelé. Doufám, že se vám úlohy týkaj́ıćı se struktury v nukleových kyselinách alespoň
trochu ĺıbily. V př́ıpadě jakýchkoli problémů mě neváhejte kontaktovat. Řešeńı problémů, na něž jsem
narazil, se pokuśım vysvětlit ve studijńım materiálu. Snad se alespoň s některými z vás uvid́ım v př́ı̌st́ıch
letech při studiu a na nejlepš́ı se těš́ım na praktickém soustředěńı.
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D3 – Využit́ı difrakce rentgenového zářeńı ke studiu struktury
látek

Autor: Michal Babiak (e-mail: babiakmiso@gmail.com) 12 bod̊u

Úkol 1: Na obrázku 1 jsou zobrazeny elementárńı buňky 1–4, které maj́ı shodné mř́ıžkové parametry.
Každá z nich popisuje odlǐsnou dvourozměrnou strukturu (v každé z nich je jiná

”
molekula“). Na obrázćıch

A – D jsou skupiny elementárńıch buněk, ve kterých jsou zjednodušeně znázorněny pattersonovy mapy.
Přǐrad’te pattersonovy mapy k strukturám, ze kterých vznikly.

Obr. 1

A B

C D

Když difraktometr ohlásil, že je sběr dat ukončený, krystalograf Pepa zajásal. Rychle si e-mailem poslal
potřebný soubor a vydal se domů. Těšil se, jak se pust́ı do určováńı struktury svého krystalu. Jenže Pepa
byl tak trochu sklerotik a do poč́ıtače si zapomněl zkoṕırovat soubor s informacemi o elementárńı buňce.

16
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Takže měl jenom soubor s intenzitami jednotlivých difrakćı. Ř́ıkal si:
”
Přece se nebudu vracet do školy.

Když už nic jinýho, urč́ım alespoň Laueho tř́ıdu. To zvládnu i bez programů, to je lehký.“ Pod́ıval se
tedy na část dat (stejnou, jako je zobrazena v tabulce 1, sloupce h, k a l znač́ı indexy rovin, na kterých
nastala difrakce a v sloupci intenzita je hodnota naměřené intenzity této difrakce) a po chv́ıli dumáńı
už neměl o Laueho tř́ıdě pochyb.

”
Jsem sice sklerotik, ale stoprocentně si pamatuji, že ten krystal je

bud’ z triklinické, monoklinické, nebo ortorombické soustavy. Vždyt’ je to organická molekula, takže je to
i hodně pravděpodobné. Ty málokdy tvoř́ı krystaly s vyšš́ı symetríı. S ostatńım ale raději počkám až na
źıtra a použiju vhodný software. Jinak bych se utopil v č́ıslech.“

Tabulka 1

h k l intenzita
−3 −2 −2 960,42
−3 −2 2 102,26
−3 2 −2 961,29
−3 2 2 1483,50
−2 −3 −2 1586,35
−2 −3 2 175,99
−2 −2 −3 1945,54
−2 −2 −2 2026,98
−2 −2 2 2396,08
−2 −2 3 1287,43
−2 2 −3 1945,98
−2 2 −2 2028,03
−2 2 2 1359,92
−2 2 3 1668,20
−2 3 −2 1584,96
−2 3 2 856,41

h k l intenzita
2 −3 −2 2252,58
2 −3 2 1585,38
2 −2 −3 1650,12
2 −2 −2 1160,68
2 −2 2 2031,43
2 −2 3 1940,64
2 2 −3 1119,51
2 2 −2 1788,18
2 2 2 2023,78
2 2 3 1945,93
2 3 −2 400,48
2 3 2 1587,56
3 −2 −2 684,92
3 −2 2 962,14
3 2 −2 550,17
3 2 2 956,05

Úkol 2: Na základě části difrakčńıch dat rozhodněte, do které Lauheo tř́ıdy patř́ı Pep̊uv krystal. Do
úvahy berte jenom tř́ıdy 1̄, 2/m a mmm. Zd̊uvodněte.

Posledńı úkol bude vyvrcholeńım abstrakce a všech zjednodušeńı. (Pro jistotu připomeňme, že tento
úkol nijak nesouviśı s úkolem 2.)

Úkol 3: Představte si, že prvek A tvoř́ı dvouatomové molekuly, které v pevné fázi vytvářej́ı jed-
norozměrné

”
krystaly“ s mř́ıžkovým parametrem 5,5 Å. Těžǐstě molekuly je umı́stěno přesně do počátku

souřadné soustavy. Vypadalo by to asi tak, jak je znázorněno na obrázku 2.

Obr. 2: Hypotetická jednorozměrná struktura

Dále si představte, že jste uskutečnili difrakci na takovémto
”
krystalu“. Dostali jste data, která jsou

shrnuta v Tabulce 2. Vypoč́ıtejte délku vazby A–A v hypotetickém jednorozměrném krystalu.
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Tabulka 2: Intenzity a fáze reflex́ı hypotetického 1D krystalu
index difraktuj́ıćıch rovin intenzita fáze

0 195,7 0,00
1 100,2 0,00
2 7,9 0,00
3 4,0 180,00
4 15,1 180,00
5 15,1 180,00
6 7,5 180,00
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Z – Vakuová odparka naše každodenńı (čtvrtá doplňková úloha)

Autor: Roman Kučera (e-mail: 408476@mail.muni.cz) 10 bod̊u

V každodenńı laboratorńı praxi se setkáváme s potřebou źıskat z roztoku látku odpařeńım rozpouštědla,
které je podstatně těkavěǰśı než látka v něm rozpuštěná. Nejjednodušš́ım zp̊usobem odděleńı těkavěǰśı
složky je jej́ı odpařeńı varem ve vhodné nádobě. Pro většinu organických látek je však tento zp̊usob
často nepoužitelný, protože při tom může docházet k degradaci organických látek. Nav́ıc jsou organická
rozpouštědla často toxická a hořlavá. Z těchto d̊uvod̊u se proto při odpařováńı organických rozpouštědel
často už́ıvaj́ı rotačńı vakuové odparky. Použit́ı těchto zař́ızeńı omezuje nebezpeč́ı kontaminace ovzduš́ı
párami rozpouštědla, celý proces prob́ıhá šetrněji a rychleji (d́ıky možnosti sńıžit tlak v aparatuře).
Nav́ıc v př́ıpadě že pracujeme s drahými rozpouštědly může být atraktivńı možnost jejich regenerace po
odpařeńı.

Klasická rotačńı vakuová odparka je znázorněna na následuj́ıćıcm obrázku.

Obr. 1: Rotačńı vakouvá odparka s membránovou chemickou vývěvou a regulátorem tlaku

Vakuová odparka se skládá z rotuj́ıćı destilačńı baňky, ze které se odpařuje př́ıslušné rozpouštědlo.
V př́ıpadě potřeby je možné ponořit baňku, do vyhř́ıvané lázně, což vede k urychleńı celého procesu.
Rotace je nutná k zabráněńı utajeného varu, nav́ıc se při rotaci baňky na jej́ıch stěnách vytvář́ı tenký film
odpařovaného roztoku a docháźı tak k rychleǰśımu odpařováńı. Daľśı části tvoř́ı chladič, ve kterém docháźı
ke kondenzaci par odpařovaného rozpouštědla a předloha (j́ımaćı baňka), do které se j́ımá zkondenzované
rozpouštědlo. Pro sńıžeńı tlaku se využ́ıvá membránová vývěva spojená s ř́ıdićı jednotkou, která umožňuje
plynulou regulaci vakua.1

1Adaptováno podle: PŘÍHODA, Jǐŕı, Miloš ČERNÍK, Slávka JANKŮ a Jaromı́r LITERÁK. Laboratorńı technika.
Př́ıručka pro zač́ınaj́ıćıho chemika. 1. vydáńı. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5820-0.
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Úkol 1:

a) Co jsou to koligativńı vlastnosti roztok̊u?

b) Pokuste se uvést př́ıklady koligativńıch vlastnost́ı, které znáte.

c) Kde se s nimi můžeme setkat v běžném životě?

d) U jakého typu roztok̊u najdeme koligativńı vlastnosti v čisté podobě?

e) Co je to teplota varu?

f) Jak se měńı tlak nasycených par nad rozpouštědlem s teplotou? Uved’te matematický vztah, který
závislost popisuje.

g) Jak se měńı tlak nasycených par nad rozpouštědlem, pokud v rozpouštědle rozpust́ıme látku?
Uved’te matematický vztah, který závislost popisuje.

Chemička Ivetka odpařovala na rotačńı vakouvé odparce při 30 ◦C diethylether, ve kterém byla
rozpuštěna netěkavá látka. Sńıžila tlak na 84 525 Pa tak, aby roztok začal vř́ıt. Po chv́ıli se vrátila
k odparce, v j́ımaćı baňce bylo 100 ml diethyletheru a zaznamenala, že roztok v baňce již nevře. Aby
začala znovu vř́ıt, musela sńıžit tlak na 82 713 Pa.

Úkol 2: Z uvedených informaćı zjistěte, kolik látky z̊ustane v baňce po odpařeńı veškerého rozpouštědla.
Pozn.: Potřebné informace najdete v tabulce. Mm rozpuštěné látky je 262,3 g mol−1. V této a

následuj́ıćıch úlohách předpokládejte, že ∆vapH se s teplotou neměńı.

Úkol 3: Chemička Ivetka, chtěla odpařovat i jiná rozpouštědla. Zaj́ımalo ji, na jaký tlak muśı nastavit
vakuovou pumpu připojenou k odparce, aby roztok začal vř́ıt. Vypoč́ıtejte, při jakých tlaćıch bude vř́ıt
ethyl-acetat, hexan, dichlormethan, diethylether při teplotě 40 ◦C. Dále vypoč́ıtejte také teplotu varu při
atmosferickém tlaku (101 325 Pa) a porovnejte ji s hodnotami źıskanými experimentálně (hledejte na
internetu).

Rozpouštědlo p∗/Pa t/ ◦C
∆vapH/

ρ/(g cm−3) p∗40/Pa t.v.teor/
◦C t.v.prakt/

◦C
(J mol−1)

diethylether 58 700 20 28 100 0,713
ethyl-acetát 9 700 20 34 100 0,984
hexan 16 000 20 31 500 0,655
dichlormethan 53 328 24 29 000 1,330
Pozn.: tlak nasycené páry nad rozpoustědlem (p∗) se vztahuje k teplotě t.

Úkol 4: Často se stává, že je potřeba odpařovat ne jen čistá rozpouštědla, ale také jejich směsi. Jaký tlak
bude potřeba nastavit napumpě připojené k odparce, aby začala vř́ıt směs 20 objemových % ethyl-acetátu
s hexanem při teplotě lázně 40 ◦C?

Pozn.: Potřebné informace vezměte z tabulky k předcházej́ıćı úloze. Předpokládejte, že při smı́cháńı
ethyl-acetátu a hexanu nedošlo k objemové kontrakci.

Úkol 5: Dále Ivetka přemýšlela o tom, při jaké teplotě by tato směs vřela, kdyby neměla zapnutou
pumpu.

Pozn: Řešeńı tohoto problému se možna bude některým z vás zdát matematicky dost náročné, a proto
můžete tuto úlohu řešit např́ıklad v programu MS Excel, a k řešeńı přiložit daný soubor. Řešeńı stač́ı
uvést s přesnost́ı na jedno desetinné mı́sto.
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Úkol 6: Ivetka čistila reakčńı směs, použila k tomu sloupcovou chromatografii a elučńı roztok o složeńı
20 objemových % ethyl-acetátu v hexanu. Vypoč́ıtejte molárńı zlomek rozpuštěné netěkavé látky v roz-
toku, pokud teplota lázně byla nastavena na 35 ◦C a roztok začal vř́ıt při tlaku 20 000 Pa.
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