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Abstrakt 

Tato práce se zabývá přípravou fluoroforů - substituovaných naftalendiimidů, kde výchozí 

látkou syntézy je 1,4,5,8-naftalentetrakarboxylová kyselina.  

Cyklodextriny mají díky své struktuře schopnost inkludovat látky do své nepolární dutiny, 

čehož bylo využito při tvorbě komplexu β-cyklodextrinu s připraveným 2,6-diaminopropyl-

1,4,5,8-naftalenpropyldiimidem. Byla proměřována vazebná interakce daného komplexu za 

optimálních podmínek ve směsném prostředí methanol/voda.   
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Abstract 

This thesis deals with the preparation of fluorophores – substituted naphtalendiimides, where 

the starting compound of the synthesis is 1,4,5,8-naphtalentetracarboxylic acid. 

Due to their structure, cyclodextrins have the ability include substances into their non-polar 

cavity, which was used to form a complex of β-cyclodextrin with the prepared 2,6-

diaminopropyl-1,4,5,8-naftalenpropyldidiimide. Binding constant of complex was measured at 

optimized conditions in a methanol/water mixture.  
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Seznam zkratek 

 
A absorbance 

A0 absorbance volného chromoforu 

A∞ absorbance komplexu β-CD/ch-x 

Amax absorpční maximum 

β-CD/(3) komplex β-cyklodextrinu s daným chromoforem 

c analytická koncentrace 

c b koncentrace cyklodextrinu  

CD cyklodextrin 

C komplex 

Γ rychlostní konstanta zářivých přechodů 

DCM dichlormethan 

DMF N,N-dimethylformamid 

DMSO dimethylsulfoxid 

ε molární absorpční koeficient 

G návštěvník („guest“) 

Glc D-glukopyranosa 

G volná Gibbsova energie 

H hostitel („host“) 

H enthalpie 

ITC izotermní titrační kalorimetrie 

K vazebná konstanta 

knr rychlostní konstanta nezářivých přechodu z excitovaného stavu 

l tloušťka kyvety 

λ vlnová délka 

NDI naftalendiimid 
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NMR nukleární magnetická rezonance 

NLO nelineární optický chromofor 

Q kvantový výtěžek 

R univerzální plynová konstanta (8,314 jk−1mol−1) 

RF retenční faktor 

S entropie 

SANDI aminopropylen naftalendiimid 

Sn singletový stav na dané energetické hladině 

τ excitovaný stav 

Tn tripletový stav na dané energetické hladině 

UV ultrafialová oblast 

vdW Van der Waalsova síla 

VIS viditelná oblast 
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1 Úvod 
 

Cyklodextriny během posledních desetiletích našli mnohá uplatnění v širokém spektru 

odvětví, např. ve zdravotnictví, v potravinářství a kosmetickém průmyslu.  Lze očekávat další 

nárůst využití, neboť nezatěžuje životní prostředí. Cyklodextriny jsou vyhledávány díky 

komerční dostupnosti (obzvláště β-cyklodextrin) a pro své unikátní vlastnosti, mezi které patří 

tvorba inkluzního komplexu s nepolárními látkami.  

 Další využití cyklodextrinů je v podobě chemosensorů, kdy cyklodextrin vytváří komplexy 

typu host-guest (H-G) s vhodnými látkami se specifickými vlastnostmi.  

Fluorofory jsou látky, které absorbují energii záření dané vlnové délky a vzápětí tuto energii 

ztrácí a emitují záření o delší vlnové délce, což slibuje širokou škálu využití v kombinaci 

s cyklodextrinem.  

 V této bakalářské práci byla snaha připravit různé typy vhodných chromoforů a určit jejich 

vazebné konstanty, jako jeden z důležitých parametrů pro jejich další využití. 
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2 Cíle práce 
 

Cílem této práce bylo připravit vhodné fluorofory a stanovit příslušné vazebné konstanty 

komplexu β-cyklodextrinu s fluoroforem pomocí spektrálních metod. Vlastní práce sestávala 

z následujících kroků: 

- Příprava fluoroforů sestávala z navržení vhodných struktur (obr. 2.1) a jejich syntézy za 

daných podmínek. Výchozí látkou pro syntézu fluoroforu typu naftalendiimidu byla 

kyselina 1,4,5,8-naftalentetrakarboxylová.  
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Obr. 2.1 Připravené fluorofory.  

 

- Spektrofotometrické měření spočívalo v nalezení optimálních podmínek pro 

spektrometrické stanovení připraveného fluoroforu a následně jeho komplexu s β-

cyklodextrinem. Po získání optimálních podmínek byla zjištěna hodnota vazebné 

konstanty příslušného komplexu.  
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3 Přehled problematiky 

 

3.1 Cyklodextriny 

Cyklodextriny (CD) jsou cyklické oligosacharidy skládající z různého počtu jednotek D-

glukopyranosy. Jednotlivé jednotky D-glukopyranosy jsou mezi sebou navzájem spojené α-

(1,4) glykosidickou vazbou. Nejznámějšími druhy CD jsou α-, β- a γ-CD (obr. 3.1), skládající 

se ze šesti, sedmi a osmy jednotek glukopyranosy1. Dále jsou známy i CD s více jednotkami, 

např. devíti (δ), desíti (ε), jedenácti (ζ) a dvanácti (η), které objevil French v 60. letech 20. 

století, avšak ty už netvoří symetrické struktury schopné inkludovat hostující molekuly 

podobně jako α-, β-, γ-, díky jejich flexibilitě2,3.  

 

 

Obr. 3.1 Chemická struktura cyklodextrinů. 

3.1.1 Historie cyklodextrinů   

Popis historie CD byl nedávno obsahem přehledného článku2. Za objevitele dextrinů 

(cyklodextrinů) se považuje francouzský farmakolog a chemik Antonie Villiers4, který v roce 

1891 studoval kultivace Bacillus amylobacter za přítomnosti škrobu. Během experimentu 

odbourávání a redukci sacharidů při kvašení zaznamenal tvorbu neznámých krystalů se 

zvláštními vlastnostmi. Podařilo se mu izolovat 3 gramy těchto krystalů z 1 kilogramu 

bramborového škrobu. Získal dvě odlišné látky, které nazval cellulosiny s největší 

pravděpodobností se jednalo o α a β dextriny.  

Až o desetiletí později objevil rakouský chemik a bakteriolog Franz Schardinger5 při 

odbourávání škrobu tvorbu krystalů podobné Villiersovu cellulosinu. Jodometrickým testem 

zjistil přítomnost dvou odlišných typů sacharidů, které nazval krystalický dextrin A (α) a B (β). 
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A dextrin tvořil s jodem šedozelený komplex a B dextrin červenofialový komplex. Domníval 

se, že se jedná o cyklické oligosacharidy, ale nedokázal strukturu objasnit. 

Německý chemik a biochemik Hans Pringsheim6 vypracoval významné studie o chemické 

struktuře amylosy a amylopektinu. Zjistil, že při bakteriální depolymerizaci škrobu vznikají dvě 

fundamentální podjednotky, a to amylasová frakce odpovídající α-dextrinu a amylopektinová 

frakce β-dextrinu. Jodometrickým testem prokázal přítomnost α-dextrinu žlutozeleným 

zabarvením a β-dextrinu červenohnědým zabarvením. Pringsheim byl přesvědčen, že se 

dextriny skládají z glukosových jednotek spojených 1,4-glykosidickou vazbou, avšak 

nepodařilo se mu objasnit cyklickou strukturu. Jeho nejvýznamnější objev týkající se CD, byl 

v roce 1930, kdy zjistil, že dextriny jsou schopny do své dutiny zakomplexovávat různé 

organické sloučeniny.  

V roce 1935 německý chemik Karl Johann Freudenberg7 popsal syntézu Schardingerových 

dextrinů s vysokou čistotou a pomocí kryoskopie stanovil molekulovou hmotnost. Určil chybný 

počet glukosových jednotek, pět pro α-dextrin a šest pro β-dextrin, až French r. 1942 stanovil 

přesný počet glukopyranosových jednotek. V roce 1948 objevil γ-dextrin a jeho strukturu 

objasnil během následujících dvou let.  

Dexter French8 v padesátých letech 20. století pomocí rentgenové difrakce objasnil 

cyklickou strukturu oligosacharidů a stanovil jejich molekulovou hmotnost. Zjistil, že obsahují 

6, 7 a 8 D-glukopyranosových jednotek a jsou mezi sebou spojeny α-(1,4)-glykosidickými 

vazbami. Popsal fyzikálně-chemické vlastnosti cyklodextrinů, strukturu a jejich chemii. 

Hans Pringsheim jako první upozornil na schopnost dextrinů vytvářet reverzibilní inkluzní 

komplexy s molekulou uvnitř hydrofobní dutiny. V šedesátých letech 20. století se Friedrich 

Cramer popsal tvorbu sdružení "hostitele" a "hosta" v komplexech.  

 

3.1.2 Vlastnosti cyklodextrinů 

Molekuly CD mají tvar připomínající komolý kužel, na jejímž širším okraji se nacházejí 

v poloze C2 a C3 sekundární hydroxylové skupiny, na širším okraji se nachází v poloze C1 

primární hydroxylové skupiny. Do vnitřní části dutiny jsou orientované vodíky z uhlíkových 

atomů C3, C5 a C6 a glykosidický atom O4, propůjčující dutině lipofilní charakter3. Uhlíky C2 

a C3 sousedních glukopyranos tvoří vodíkové můstky, které stabilizují tvar molekuly a výrazně 

ovlivňují rozpustnost CD ve vodě, přičemž síla vodíkových vazeb se snižuje s počtem 
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glukopyranosových jednotek. Základní fyzikálně-chemické vlastnosti jsou shrnuty v tab. 3.1 

(převzato3,9).  

Tab. 3.1 Základní fyzikálně-chemické vlastnosti CD 

Vlastnosti CD α-CD β-CD γ-CD 

Počet Glc* jednotek 6 7 8 

Molekulová hmotnost (g mol-1) 972 1135 1297 

Rozpustnost ve vodě g/100 ml 14,5 1,85 23,2 

Optická otáčivost (°) 150 ± 5 162 ± 5 177,4 ± 5 

Vnitřní průměr dutiny [Å] 4,7 – 5,3 6,0 – 6,5 7,5 – 8,3 

Výška kužele [Å] 7,9 ± 1 7,9 ± 1 7,9 ± 1 

Objem dutiny [Å3] 174 262 472 

pK 12,33 12.20 12,08 

* Glc – D-glukopyranosa  

 

3.1.3 Tvorba inkluzních komplexů  

CD díky lipofilní povaze dutiny může inkludovat apolární alifatické aromatické uhlovodíky, 

avšak díky hydrofilním okrajům je současně schopen vázat i látky osahující hydrofilní skupiny, 

čímž se vytvoří reverzibilní inkluzní komplex „host-guest“ (zkráceně H-G). Proces tvorby 

komplexu probíhá v pěti krocích. V prvním kroku přistupuje G za současného vytlačení 

molekuly vody, následkem toho se zeslabují van der Waalsovské (vdW) interakce a počet 

vodíkových vazeb se snižuje. Druhým krokem je uvolnění G ze solvatačního obalu vody, která 

tím získá rozptýlené uspořádání a G nabývá stavu, který může být považován za plynný. 

V dalším kroku (3) vstupuje G do dutiny, kde je stabilizován vdW silami a vodíkovými můstky. 

V kroku čtyři se vyloučená voda (krok 1) přeskupuje a tvoří mezi sebou vodíkové můstky. 

V posledním kroku (5) se obnovuje zpět struktura vody kolem části G, která je v kontaktu 

s rozpouštědlem2. 

Tvorba komplexu (Obr. 3.2) způsobuje změny absorbance v UV oblasti spekter molekul. 

 

Obr. 3.2 Tvorba inkluzního komplexu. 
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3.2 Fluorofory 

V moderní chemii mají fluorofory nezastupitelnou roli v oblastech farmakologie, biochemie, 

analytické chemie. Mimo jiné jsou také nenahraditelnou součásti součástek nelineárních 

optických zařízení a laserů. Dalšími slibně vyhlížejícími možnostmi při případném využití se 

ukazují jako vhodné látky pro získávání strukturních informací, vzdálenosti a umístění 

aktivních míst10. Nároky na ideální fluorofory jsou vysoké, takový fluorofor musí být snadno 

detekovatelný při nízkých koncentracích, čehož se dosahuje vysokým kvantovým výtěžkem 

fluoroforu. Dalším požadavkem na kvalitní fluorofor je potřeba chemické a fyzikální stability. 

Těmto požadavkům nejlépe odpovídají a také nejčastěji se užívají aromatické systémy jako 

pyren9, naftalen9 a jejich deriváty10. 

  

3.2.1 Luminiscence 

Fluorescence patří do jedné ze dvou kategorií luminiscence11, tj. spontánní emise záření 

látek, která nastane po excitaci elektronu na vyšší energetickou hladinu, druhou kategorií 

luminiscence je fosforescence. Hlavním rozdílem mezi fluorescencí a fosforescencí je v 

rozdílné době spontánní emise záření, u fluorescence se jedná řádově o nanosekundy a u 

fosforescence až o hodiny. Tento rozdíl nám naznačuje, že fluorescence je velmi rychlá 

přeměna absorbované energie na emitovanou energii. 

Průběh absorpčních a emisních pochodů záření jsou znázorněny pomocí Jablonského 

diagramu). V Jablonského diagramu (obr. 3.3) je nejprve zobrazen energetický přechod ze 

základního stavu (S0) do energeticky bohatšího singletového stavu S1, S2 atd. (absorpce záření).  

Následuje vibrační relaxace, při které dochází k tak zvané vnitřní konverzi. Při níž jsou 

excitované (obvykle díky zvýšené vibrační energii) fluorofory převedeny relaxací z vyššího 

excitovaného stavu (S2 a výše) do nižšího excitovaného stavu S1. Ve stavu S1 může docházet 

ke dvěma různým situacím. Může dojít k přímému přechodu do základního stavu S0, tento 

průběh nazýváme fluorescence. Druhou možností je mezi-systémový přechod (intersystem 

crossing), tím dojde k přechodu do tripletového stavu T1 následovaného  emisí kvanta záření, 

tento jev nazýváme fosforecence11. V tripletovém stavu, je doba života excitovaného stavu 

mnohem delší než u fluorescence, je tomu díky zakázaným přechodům mezi energetickými 

stavy vyšší do nižší energetické hladiny. 
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Obr. 3.3 Jablonského diagram (převzato z12). 

 

3.3.1.1 Fluorescence 

Jak již bylo zmíněno výše, fluorescence je zářivý přechod z nejnižšího excitovaného stavu 

S1 do základního stavu S0, tento jev je nazýván Kashovým pravidlem13. Pro fluorescenci je 

typické, že k ní dochází při delší vlnové délce (λ) tj. nižší frekvenci záření, než je frekvence 

záření dopadajícího. Důvodem snížení energie je, že část vibrační energie je převedena na 

okolní molekuly (v roztoku rozpouštědlo).   

Kvantový výtěžek (Q) je spolu s dobou života excitovaného stavu (τ) považován za jednu z 

nejdůležitějších charakteristik vlastností fluoroforů. Kvantový výtěžek je poměr počtu 

vyzářených fotonů a absorbovaných fotonů podle rovnice (3.1), kde Г je rychlostní konstanta 

zářivého přechodu a knr je rychlostní konstanta nezářivých přechodů z excitovaného stavu 

(deexcitace). 

  Fluorofory s vysokým kvantovým výtěžkem (blízko 1) vykazují nejsilnější emisi. Je nutné 

si uvědomit, že není možné dosáhnout hodnot Q = 1, protože dochází při Stokesovu jevu ke 

ztrátám energie11. Během Stokesova jevu dochází po excitaci na vyšší energetickou hladinu 

k emisi elektronu do vyššího energetického stavu, než byl počáteční, tento jev provází vyzáření 

fotonu o větší vlnové délce než budícího zdroje. 

 
𝑄 =  

Γ

Γ + 𝑘𝑛𝑟
 (3.1) 
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Doba života excitovaného stavu rovnice (3.2) je definovaná jako průměrná doba, kterou 

molekula stráví v nejnižším excitovaném stavu S1 před svým návratem na základní 

energetickou hladinu S0. Průměrná doba života excitovaného stavu se pohybuje blízko hodnoty 

10 ns. Emise fluorescence je náhodný proces a jen málo molekul je schopno emitovat záření po 

dobu t rovnající se přesně τ. 

 
𝜏 =  

1

Γ + 𝑘𝑛𝑟
 (3.2) 

Intenzita fluorescence může být snížena širokým spektrem nežádoucích procesů. Toto 

snižování intenzity se nazývá fluorescenční zhášení. Ke zhášení může dojít různými 

mechanismy, např. samo-zhášením či kolizním (srážkovým) zhášením. Srážkové zhášení 

nastává deaktivací molekuly fluoroforu v excitovaném stavu po kolizi s molekulou zhášedla. 

Fluorofory mohou tvořit nefluoreskující komplexy se zhášedlem. Fluorofory umístěné 

v makromolekule jsou nepřístupné molekulám zhášedla.  

Fluorescence je fyzikálně chemický děj s širokým rozšířením, díky svým unikátním 

vlastnostem jako jsou snadná manipulace a nízké provozní náklady. 

 

3.2.2 Základní fluorofory 

Hlavním požadavkem na ideální fluorofory je schopnost vyzáření vysokého fluorescenčního 

kvanta i při nízkých koncentracích. Tuto podmínku nejčastěji splňují kondenzované více 

aromatické systémy jako je pyren, perylen, fluorescein, které snižují stupně volnosti potlačením 

nezářivého singletového excitovaného stavu v deaktivačním módu. Takové systémy umožňují 

chemické modifikace a syntézy v rozpustných mediích. Např. nerigidní bithiofenový 

konjugovaný systém snadno podléhá chemické modifikaci v krátkém čase oproti jeho rigidním 

protějškům, které jsou slabě fluorescenční. Fluorescenční výtěžky mohou být rapidně zvýšeny 

přidáním elektronů či odebráním vazeb10. Donací elektronů u aminů je možno dosáhnout push-

pull efektu, který závisí na síle donoru a akceptoru a na π-konjugovaném systému vazeb. Push-

pull efektu je využíváno v telekomunikačních zařízeních, která obsahují polymerní matrice 

s nelineárními optickými (NLO) chromofory, buď v systému H-G nebo přímo navázaná na 

hlavní řetězec polymeru14. 
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3.2.2.1 Naftalendiimidy 

Naftalendiimidy (NDI) patří do speciální skupiny polovodičů typu N, vyznačují se 

unikátními vlastnostmi, kterými jsou např. strukturní a mechanická flexibilita, vysoká 

elektronová afinita a mobilita, tepelná, chemická a fotochemická stabilita, aj. Díky těmto 

vlastnostem se stávají slibnými kandidáty pro různé elektronické a optoelektronické aplikace 

jako transistory, diody, sensory a další15,16.  

Silná vazba mezi monomerní strukturou NDI a vlastnostmi vytvořených agregátů se 

projevuje možnou tvorbou J či H agregátů16-18, vznikající vzájemným seskupením chromoforu, 

uspořádáním aromatických jader podél podélné osy molekuly nebo v paralelním uspořádání 

pomocí vodíkových můstků nebo π-π interakcemi vykazující vysokou elektronovou vodivost. 

Struktura NDI vykazuje absorpční a emisní vlastnosti, přičemž vhodnými substituenty na 

dusíku zabudovaném v aromatickém jádře lze pozorovat slabou fluorescenci. 

Počáteční inspirace užitých struktur NDI vycházela z prací Bell a spol. z let 2007 a 200919,20. 

V zmíněných pracích byly použity relativně nové typy NDI fluoroforů, tzv. aminopropylen 

naftalendiimidů (SANDI) (obr. 3.4).  

 

Obr. 3.4 Struktura aminopropylen naftalendiimidů (SANDI), (1) mono-allyl SANDI a (2) di-allyl 

SANDI19,20. 

 

Použitím vhodného rozpouštědla lze pozorovat příslušná emisní maxima těchto dvou 

SANDI chromoforů, např. použitím toluenu jako rozpouštědla lze pozorovat emisní maxima u 

mono-allyl SANDI emitujícího při 550 nm a di-allyl SANDI při 630 nm, s časem zhasnutí 

fluorescence v rozmezí 8–12 ns19. 
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3.3 Vazebná konstanta 

Vazebná konstanta (K), se používá jako kritérium pro kvantifikaci procesu H-G komplexace, 

je závislá na síle nekovalentní interakce mezi H-G21. Z termodynamického hlediska jsou pro 

určení K nejvhodnějšími veličinami enthalpie (ΔH), entropie (ΔS) a volná Gibbsova energie (G), 

jejichž vzájemný vztah popisují rovnice (3.3) a (3.4).  

 𝐺 = − 𝑅𝑇 ln 𝐾 (3.3) 

 𝐺 =  𝐻∆ −  𝑇 𝑆∆  (3.4) 

Spojením rovnic (3.3) a (3.4) získáme van't Hoffův vztah (3.5), který popisuje lineární 

závislost lnK na reciproké hodnotě teploty.  

 
ln 𝐾 =  − 

𝐻∆

𝑅
∙

1

𝑇
+

𝑆∆

𝑅
 (3.5) 

 

K určování vazebných konstant patří mezi běžně používané dvě metody, jedna je založena 

na užití UV-spektroskopie a druhá na NMR-spektroskopie. Mezi další metody určování 

vazebné konstanty patří izotermní titrační kalorimetrie (ITC), která spočívá ve sledování 

tepelných změn během interakce malých molekul, protilátek, proteinů, lipidů, komplexaci látek 

s cyklodextrinem aj. ITC je nejlepší metodou pro stanovení vazebné konstanty22. 

Smíchání H a G je popsáno stechiometrickou rovnicí (3.6) a z toho vyplívá vztah pro 

vazebnou konstantu (3.7) dle Guldberg-Waagova zákona. 

 

Při použití UV-VIS spektroskopie se sleduje absorbance H, G a H-G (AH, AG a AH-G) viz 

obr. 3.5 a koncentrace, které jsou popsané rovnicemi (3.8-3.20), ve kterých vystupuje molární 

absorpční koeficient εH, εG a εC, a kde a a b jsou stechiometrické koeficienty H a G. Molární 

absorpční koeficienty se určí ze změřených absorbancí čistých H a G o známé koncentraci, dle 

Lambert-Beerova zákona (3.8), kde l tloušťka kyvety a c analytická koncentrace látky. 

 𝑎H + 𝑏G ⇌ H-G (3.6) 

 
𝐾 =  

[H-G]

[H]𝑎 ∙ [G]𝑏
 (3.7) 
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Obr. 3.5 UV-VIS spektrum absorbance hostitele H, hosta G a jejich komplexu H-G v závislosti na 

vlnové délce (převzato z23). 

 𝐴G
0 =  𝜀G ∙ 𝑙 ∙ 𝑐G

0 (3.9) 

 𝐴∞ =  𝜀H-G ∙ 𝑙 ∙ 𝑐G
0 (3.10) 

 𝐴 =  𝜀G ∙ 𝑙 ∙ [G] + 𝜀H−G ∙ 𝑙 ∙ [H-G] (3.11) 

 

Kde, 𝐴G
0  je absorbance samotného chromoforu (hosta), 𝐴∞ je absorbance komplexu a 𝐴 je 

měřená absorbance. Rovnice (3.11) platí za předpokladu, že H neabsorbuje. Vztahy mezi 

koncentracemi chromoforu [G], cyklodextrinu [H] a jejich komplexu [H-G] popisují rovnice 

(3.12-14). Dosazením rovnice (3.12) do rovnice (3.13) je získána rovnice (3.15), kterou lze 

dosadit do rovnice (3.14) pro získání koncentrace komplexu [H-G]. 

 [G] =  𝑐G
0 − [H-G] (3.12) 

 [H] =  𝑐H − [H-G] ≅  𝑐H (3.13) 

 [H-G]= 𝑐G
0 − [G] (3.14) 

 𝐴 = 𝜀 ∙ 𝑙 ∙ 𝑐 (3.8) 
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 𝐴 −  𝐴G
0 = (𝜀H-G ∙ 𝑙 − 𝜀G ∙ 𝑙) ∙ [H-G]  (3.15) 

 
[H-G] =

𝐴 − 𝐴G
0

(𝜀H-G ∙ 𝑙 − 𝜀G ∙ 𝑙)
 (3.16) 

 

Obdobně lze získat i koncentraci samotného chromoforu [G] dosazením rovnice (3.14) do 

rovnice (3.11). U rovnice (3.13), je předpokládána vysoká koncentrace H oproti G a pak tedy 

přibližně platí rovnice (3.17). Z rovnice (3.17) je vyjádřena koncentrace chromoforu rovnicí 

(3.18). 

 𝐴∞ − 𝐴 = (𝜀H-G ∙ 𝑙 − 𝜀G ∙ 𝑙) ∙ [G] (3.17) 

 
[G] =

𝐴∞ − 𝐴

(𝜀H-G ∙ 𝑙 − 𝜀G ∙ 𝑙)
 (3.18) 

 

Hodnota vazebné konstanty K se získá z rovnice (3.19). Její hodnota odpovídá záporné 

reciproké hodnotě směrnice přímky 
1

𝐾
 vycházející z rovnice (3.20), která popisuje měřenou 

absorbanci.  

 
𝐾 =  

(𝐴 − 𝐴G
0 )

(𝐴∞ − 𝐴) ∙ 𝑐H
 (3.19) 

 
𝐴 =  𝐴∞ −  

1

𝐾
(

(𝐴 − 𝐴0)

𝑐H
) (3.20) 

 

 

3.3.1 Jobova metoda 

Jobova metoda jinak také známa jako metoda kontinuálních variací, je jedna z nejběžněji 

používaných metod24 ke stanovení stechiometrie a vazebné konstanty. Princip vychází z rovnice 

(3.6), kde výslednou stechiometrii určuje z maxima křivky zobrazující obr. (3.6-3.7). Při 

experimentu využíváme roztoky H a G o stejných koncentracích, tak aby celková koncentrace 

rozpuštěných látek byla konstantní, avšak systematicky měníme poměr obou látek25. Při této 

metodě je celková molární koncentrace dvou vazebných partnerů konstantní, ale jejich molární 
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zlomky jsou odlišné. Ze sledovaných veličin (obvykle absorbance) lze určit hodnoty 

koncentrace binárního komplexu H-G.  

 

Obr. 3.6 UV-VIS spektroskopie závislosti absorbance komplexace H a G na poměru koncentrací H/(H 

+ G), je ukázkou Jobovy metody, kde ○ značí experiment, – výpočet. (převzato z23). 

Z tvaru křivky lze odhadnout nejen kvalitativní, ale i kvantitativní vlastnosti vazby. Silná 

vazba nabývá hranatějšího tvaru, který připomíná v krajním případě až tvar trojúhelníku. 

V Případě slabších vazeb bude křivka nabývat oblejších tvarů (obr. 3.7). Sofistikovanější a 

přesnější metody výpočtu vazebných konstant i při různých stechiometriích poskytuje nedávno 

publikovaná práce26.  

 

 

Obr. 3.7 Ukázka Jobsova experimentu pro binární komplexy H:G (1:1). Závislost standardních 

fyzikálních vlastností P na molárním zlomku H. Pro 𝐾𝑒𝑞 = 1, 𝐾𝑒𝑞 = 10 a 𝐾𝑒𝑞 = 100. (převzato z25) 
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4 Výsledky a diskuze 

 

4.1 Příprava NDI 

Chromofory (3-5) byly získány tzv. Vollmannovou syntézou20 (schéma 4.2) z 2,6-dibromo-

1,4,5,8-naftalentetrakarboxyl dianhydridu (2). Tento dianhyrid byl syntetizován z 1,4,5,8-

naftalentetrakarboxyl dianhydridu (1), připraveného z 1,4,5,8-naftalen-tetrakarboxylové 

kyseliny (schéma 4.1)27. 

O

O OO

OO
COOH COOH

COOHCOOH

1. NaOH, 1 hod. 

2. AcOH, 85 °C, 2 hod.

1
 

Schéma 4.1 Syntéza 1,4,5,8-naftalentetrakarboxyl dianhydridu27. 

 

Dianhydrid (1) byl připraven dle schématu na 4.127. Syntéza dianhydridu spočívala ve dvou 

krocích, v přípravě soli kyseliny a následné tvorby dianhydridu a v koncentrované kyselině 

octové. Při použití vyšších teplot probíhaly reakce s dobrým výtěžkem. 

Při přípravě dianhydridu kyseliny 2,6dimromo-1,4,5,8-naftalentetrakarboxylové (2) bylo 

zpočátku postupováno dle20, kde reakčním prostředím bromace byla koncentrovaná kyselina 

sírová s rozpuštěným bromidem sodným za užití zvýšeného tlaku a teplot. Tento postup se 

nedařilo dostatečně reprodukovat, neboť bylo obtížné udržovat zvýšený tlak. Efektivnějším 

způsobem bromace za šetrnějších podmínek se ukázal postup publikovaný v práci28, kde se 

pracovalo za nižší teploty v přítomnosti kyseliny dusičné jako katalyzátoru s reakční směsí 

bromu a kyseliny sírové. Výtěžnost této reakce, byla srovnatelná s publikovanou výtěžností20 a 

to i přes užití mírnějších reakčních podmínek. 

 Vlastní syntéza diamino-derivátů probíhala Vollmannovou syntézou20. Syntéza 2,6-

diaminopropyl-1,4,5,8-naftalenpropyldiimid (3) probíhá za daných podmínek snadněji než 

syntézy 2,6-diaminoethylamin-1,4,5,8-naftalenethyldiimidu (4) a 2,6-diaminopropylamin-

1,4,5,8-naftalenpropyldiimidu (5), neboť propylamin potřebného k syntéza (3) obsahuje pouze 
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jednu reaktivní aminoskupinu Proto lze pracovat s jeho větším nadbytkem pro získání velmi 

dobrých výtěžků.  

O

O

OO

OO

N

N

OO

OO

NH

NH2

NH

NH2

NH2

NH2

O

O

OO

OO

Br
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OO

OO

NH
CH3

CH3

NH
CH3

CH3

N
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OO

OO
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NH2
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NHNH2 NH2

CH3
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NH2

NH2

DMF, 80 °C, 16h

NH2

NH2

DMF, 80 °C, 16h

1

2

3

4
5

Br
2 
/ H

2
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4
 - HNO

3
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Schéma 4.2 Syntéza derivátů naftalendiimidů.  
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Pro přípravu (4) a (5) byly zvolené příslušné diaminy, které jsou vzhledem k přítomnosti 

dvou amino-skupin velmi reaktivní, proto museli být nalezeny optimální podmínky pro syntézu. 

Byla hledána optimální teplota od 80 °C až k laboratorní teplotě a různé koncentrace diaminů 

v pětinásobku, desetinásobku až po padesátinásobek oproti stechiometrii. V různě 

koncentrovaných diaminech se nepodařilo získat vyšší výtěžky. Lze uvažovat, že během reakce 

může docházet k řadě bočných reakcí např. k otevírání anhydridového kruhu či případně mohou 

vznikat produkty oligomerizace. 

 

4.2 Vazebné konstanty  

Hodnota vazebné konstanty komplexu β-CD/(3) byla získána ze změřené absorbance 

v rozsahu vlnových délek λ v UV/VIS oblasti (200 až 600 nm) dle rovnice (3.20)29. Bylo 

pracováno ve směsném prostředí methanol-voda, přičemž musel být kladen důraz na určitý 

poměr rozpouštědel, aby nedocházelo k vysrážení CD či chromoforu.  

 

4.2.1 Koncentrační závislost (3) v methanolu 

Nejdříve byla nalezena optimální koncentrace (3) v methanolu. Do kyvety s objemem 2 ml 

byl dán zásobní roztok (3) o koncentraci 0,21 mM. Po změření spektra v uvedeném rozsahu λ, 

bylo z kyvety odebráno 200 µl roztoku a přidáno nových 200 µl methanolu, tak byla postupně 

měněna koncentrace. Změřená absorpční spektra chromoforu v methanolu při daných 

koncentracích zobrazuje obr. 4.1, kde čárkovaná křivka znázorňuje zvolenou optimální 

koncentraci chromoforu 0,15 mM v methanolu vyskytující se vprostřed oblasti lineární 

závislosti absorbance na měnící se koncentraci chromoforu (obr. 4.2) 
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Obr. 4.1 Spektrum pro různé koncentrace chromoforu (3) v daném rozsahu λ. Rozsah koncentrací: 0,21 

mM (1), 0,19 mM (2), 0,17 mM (3), 0,15 mM (4), 0, 14 mM (5), 0,13 mN (6), 0,11 mM (7) a 0,1 mM 

(8). Čárkovaná křivka (4) optimální koncentrace. 
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Obr. 4.2 Lineární závislost absorbance chromoforu (3) v methanolu na jeho měnící se koncentraci. 
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4.2.2 Vliv složení směsného prostředí methanol/voda 

Při výběru optimálního systému byl kladen velký důraz, aby nedocházelo k vysrážení 

chromoforu a cyklodextrinu v nadbytku vody v měřeném roztoku. Obr. 4.3 zobrazuje vliv 

složení měřeného roztoku na spektrofotometrickou odezvu (3). Z obrázku je patrné, že poměr 

methanol/voda 1/1 a 1,2/0,8 (v/v) poskytuje nižší absorpční maxima než poměry s vyšším 

zastoupením methanolu ve směsi. Při dalším navyšování vodné složky by docházelo 

k vysrážení chromoforu. Jako optimální složení rozpouštědla pro další práci při tvorbě 

komplexu β-CD/(3) byl zvolen poměr 1,5/0,5 (3/1) methanol/voda (v/v). Vliv složení 

rozpouštědla nemá zásadní vliv na absorbanci a lze  směsi použít pro dané měření.  
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Obr. 4.3 Spektra chromoforu 3 o koncentraci 0,15 mM ve směsích s různým obsahem methanolu a vody. 

 

4.2.3 Určení vazebné konstanty 

Byly připraveny zásobní roztoky chromoforu (3) v methanolu o optimální koncentraci 0,15 

mM a β-CD ve vodě o koncentraci 8,8 mM, 17,6 mM, 26,4 mM a 35,2 mM. Byly připraveny 

komplexy β-CD/(3) o konstantní koncentraci chromoforu v roztoku a různých koncentracích  

β-CD ve značném nadbytku oproti koncentraci chromoforu, aby bylo možno využít 

předpokladu, že veškerý chromofor bude inkludován do komplexu. Obr. 4.4 zobrazuje spektra 

komplexů s narůstající koncentrací cyklodextrinu, při koncentraci 35,2 mM se již začal CD 

v roztoku srážet. V tab. 4.1 jsou shrnuty naměřené absorbance při 260 nm a příslušné 

koncentrace β-CD a (3) v roztoku. Hodnota vlnové délky při 260 nm byla zvolena díky dobře 
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rozeznatelným křivkám při daných koncentracích β-CD. Ze získaných dat byla dle rovnice 

(3.20) vypočtena vazebná konstanta s hodnotou 2,7∙103. 
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Obr. 4.4 Spektrum komplexu β-CD/(3) ve směsném prostředí methanol/voda (1,5/0,5, v/v) s měnící se 

koncentrací β-CD při konstantní koncentraci chromoforu . 

 

Tab. 4.1 Změřené absorbance jednotlivých komplexů v závislosti na koncentraci β-cyklodextrinu v 2 ml 

směsi.  

𝑐𝛽−𝐶𝐷 (mM) 𝑐CH (𝟑) (mM) 𝐴260 𝑛𝑚 
𝐴 − 𝐴0

𝑐H
 

0 

0,11 

1,91 -  

2,2 2,02 29,17 

4,4 2,07 21,93 

6,6 2,08 17,43 

8,8 2,27 33,36 
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5 Experimentální část 

 

5.1 Obecné postupy a chemikálie 

β-Cyklodextrin byl vyroben společností Wako. 1,3-Diaminpropan, 1,2-diaminoethan, n-

propylamin, n-hydrát kyseliny 1,4,5,8-naftalentetrakarboxylové byly zakoupeny od firmy 

Sigma-Aldrich, běžné chemikálie a rozpouštědla byly zakoupeny od firem Lach-Ner a Penta.  

Pro TLC eluční soustavu byly použity hliníkové destičky pokryté silikagelovým sorbentem 

60 F254 Merck jako stacionární fáze. Jako mobilní fáze byly použity směsi dichlormethan/hexan 

o různých poměrech. Změny na TLC destičce byly detekovány pomocí UV lampy. 

U sloupcové chromatografie byl silikagel 60 (0,040-0,063 mm, Merck) použit jako 

stacionární fáze. Mobilní fází byly směsi dichlormethan/hexanu a aceton/hexan o různých 

poměrech. 

Ke spektrofotometrickému měření byl použit spektrofotometr od firmy Thermo Electron 

Corporation, Heλios γ. UV křemenné kyvety. 

MS spektra byly měřeny na přístroji LCMS-2020 Shimadzu. Rozpouštědlo pro MS bylo 

methanol a acetonitril. 

K získání NMR spekter byl použit přístroj Bruker AVANCE III 600. Rozpouštědlo pro 

NMR bylo DMSO. 

 

5.2 Syntéza 

 

5.2.1 Dianhydrid kyseliny 1,4,5,8-naftalentetrakarboxylové (1) 

Do 250 ml baňky byl odvážen hydrát kyseliny 1,4,5,8-naftalentetrakarboxylové (1,08 g, 3,55 

mmol) K tomuto množství kyseliny byl přidán hydroxid sodný (0,526 g, 13,14 mmol) a směs 

by míchána při laboratorní teplotě 1 hodinu. Vzniklý roztok byl následně do sucha odpařen na 

vakuové odparce, rozpuštěn ve 30 ml ethanolu a na 1 hodinu umístěn pod reflux při teplotě 75 

°C.  Poté byla směs sejmuta, přefiltrována a několikrát promyta ethanolem. Takto připravená 

látka byla poté opět vložena do 250 ml baňky, kam bylo přidáno 50 ml kyseliny octové a směs 

byla pod refluxem míchána při teplotě 85 °C dalších 120 minut. Následně byla směs 

přefiltrována na fritě se zrnitostí S4, promyta vodou. Takto bylo připraveno 600 mg béžovo-
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hnědého prášku dianhydridu kyseliny 1,4,5,8-naftalentetrakarboxylové (1). Reakce byla 

monitorována pomocí TLC s mobilní fází dichlormethan/aceton 6/1, RF 0,5. NMR-spektrum se 

shodovalo s  spektry v literatuře27. EI-MS-spektrum: m/z [M]+ 268,18, nalezeno 268. 

 

5.2.2 Dianhydrid kyseliny 2,6-dibromo-1,4,5,8-naftalen-

tetrakarboxylové (2) 

V 50 ml baňce bylo v 10 ml kyseliny sírové a 1 ml kyseliny dusičné rozpuštěno (500 mg, 

1,76 mmol) látky (1). K této směsi bylo přidáno (330 mg, 4,13 mmol) bromu. Směs se obarvila 

do oranžova, a pod zpětným chladičem byla míchána při teplotě 75 °C po dobu 15 hodin.  Po 

této době byl roztok v baňce nažloutlý a byl vytemperován na laboratorní teplotu.Po 

vytemperování na pokojovou teplotu byl roztok opatrně převeden do vody chlazené ledovou 

lázní, kde se vysrážela světle žlutá pevná látka, byl zfiltrován na fritě zrnitosti S4 a vysušen ve 

vakuu. Bylo získáno 510 mg světle žluté barvy s výtěžkem 68 % 2,6-dibromo-1,4,5,8-naftalen 

tetrakarboxylové kyseliny. Tato látka byly použita pro přípravu derivátů NDI (3-5). Reakce 

byla monitorována pomocí TLC s mobilní fází chloroform/hexan 1/1. ESI-MS spektrum: m/z 

[M]- 425,972, nalezeno 426. 1H NMR (600 MHz, DMSO) : δ = 8,71 (s, 2H), 13C NMR (600 

MHz, DMSO) : δ = 159,93, 156,34, 137,41, 135,85, 129,38, 128,86, 125,10 

 

5.2.3 2,6-Di(aminopropylamino)-1,4,5,8-naftalenpropyldiimid (3) 

Do 50 ml baňky bylo dáno (100 mg, 0,219 mmol) látky (2), které byly rozpuštěny v 10 ml 

DMF. Dále bylo přidáno (82 mg, 1,44 mmol) propylaminu. Směs byla zahřáta na 110 °C a za 

stálého míchání ponechána pod zpětným chladičem přes noc. Poté byla směs vytemperována 

na pokojovou teplotu, a vysrážena přídavkem 30 ml vody. Dále byla přefiltrována na fritě se 

zrnitostí S4 a přečištěna na silikagelové koloně směsí hexan/DCM ¼. Výtěžek byl 43,2 mg (42,5 

%) červeno-růžové barvy. Reakce byla monitorována na TLC s mobilní fází hexan/DCM 1/4 

s RF 0,69. ESI-MS spektrum: m/z [M]+ 464,242; změřeno 464. 1H-NMR (600 MHz, DMSO): δ 

= 10,028 (br-t, 1H, N-H), 8,65 (d,  1H, Ar-H), 8,45(d, 1H, Ar-H), 8,18 (s, 1H, Ar-H), 4,01 (m, 

4H, 2C2H2), 3,59 (m, 2H, CH2), 1,70 (m, 2H, CH2), 1,04 (t, 12H, 4CH3), 0,91 (m, 2H,CH2); 

13C-NMR (600 MHz, DMSO): δ = 165,8, 149,1, 135,4, 134,9, 118,6, 117,9, 117,7, 117,4, 

102,35, 45,41, 42,4, 29,7 11,86, 11,78 
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5.2.4 2,6-Di(2-aminoethylamino)-1,4,5,8-naftalen-di(2-

aminoethyl)diimid (4) 

Do 50 ml baňky bylo dáno (100 mg, 0,219 mmol) látky (2), které byly rozpuštěny v 10 ml 

DMF. Ethylendiamin (500 mg, 8,3mmol) byl smíchán s 10 ml DMF a posléze byl k roztoku 

ethyldiaminu přikapáván připravený roztok látky (2). Směs byla míchána při pokojové teplotě 

po dobu dvou hodin a poté zahřáta na 80 °C přes noc. Poté byla směs odpařena ve vakuu do 

sucha a přečištěna na silikagelové koloně směsí hexan/aceton ¼ s neměřitelným výtěžkem. 

Reakce byla monitorována na TLC s mobilní fází hexan/aceton ¼, RF 0,6. 

 

5.2.5 2,6-Di(3-aminopropylamino)1,4,5,8-naftalen-di(3-

aminopropyl)diimid (5) 

Do 50 ml baňky bylo dáno (100 mg, 0,219 mmol) látky (2), které byly rozpuštěny v 10 ml 

DMF. Propyldiamin (500 mg, 6,76 mmol) byl smíchán s 10 ml DMF a posléze bylo k roztoku 

propyldiaminu přikapáván připravený roztok látky (2). Směs byla míchána při pokojové teplotě 

po dobu dvou hodin a poté zahřáta na 80 °C přes noc. Poté byla směs odpařena ve vakuu do 

sucha a přečištěna na silikagelové koloně směsí hexan/aceton ¼ s neměřitelným výtěžkem. 

 

 

5.3 Vazebná konstanta 

 

5.3.1 Optimální koncentrace (3) 

Pro nalezení optimální koncentrace (3) byl připraven zásobní roztok o koncentraci 0,21 mM 

v methanolu do 10 ml odměrné baňky. Do 2 ml UV křemenné kyvety byl dán připravený 

zásobní roztok (3), poté bylo proměřeno spektrum. Posléze bylo podebráno 200 µl látky 

z kyvety, a přidáno nových 200 µl methanolu, čímž docházelo k ředění původního roztoku. 

Tento postup byl opakovaný celkem 6x, kde koncentrace posledního změřeného roztoku byla 

0,1 mM. Tab. 5.1 shrnuje koncentrace získané ředěním roztoku, kde 1400 µl zahrnuje celkový 

odebraný objem z roztoku. Zvolená optimální koncentrace se nacházela mezi 400 až 600 µl 

celkového odebraného roztoku, a měla hodnotu 0,15 mM. U každého roztoku bylo proměřeno 

spektrum 3x pro získání směrodatné odchylky. 
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Tab. 5.1 Vliv ředění roztoku na koncentraci (3), kde Vcelk.odebnráno je součet objemů daný posloupností 

ředění.  

Vcelk. odebráno (µl) c (mM) Vcelk. odebráno (µl) c (mM) 

0 0,21 800 0,14 

200 0,19 1000 0,13 

400 0,17 1200 0,11 

600 0,16 1400 0,1 

 

5.3.2 Prostředí methanol/voda 

 Byl připraven zásobní roztok (3) do 25 ml odměrné baňky o optimální koncentraci 0,15 mM 

v methanolu. Dle tab. 5.2 byly připraveny roztoky odpovídající daným poměrům 

methanol/voda. Pro každý poměr methanol/voda byl zvlášť změřen blank pro zjištění základní 

linie a následně byl proměřen daný poměr v přítomnosti (3) o konstantní koncentraci během 

měření. Vliv složení rozpouštědla nemá velký vliv na měřenou absorbanci, proto byl jako 

optimální poměr vybrán 3/1 (tj. 1,5 ml methanolu a 0,5 ml vody). 

 

Tab. 5.2 Příprava roztoku o daném poměru methanol/voda. 

Poměr  

methanol/voda 

Methanol  

(ml) 

Voda  

(ml) 

1/1 1 1 

1,5/1 1,2 0,8 

2,33/1 1,4 0,6 

3/1 1,5 0,5 

4/1 1,6 0,4 

9/1 1,8 0,2 

2/0 2,0 0 
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5.3.3 Vazebná konstanta komplexu β-CD/(3) 

 Roztoky β-cyklodextrinu ve vodě o dané koncentraci byly připraveny do 100 ml dle tab. 5.3. 

UV kyveta byla naplněna směs methanol/voda 1,5/0,5 (v/v) pro získání spektra pozadí. Roztoky 

komplexů byly připraveny z 1500 µl roztoku (3) v methanolu o optimální koncentraci 0,15 mM 

a 500 µl roztoku β-CD ve vodě o dané koncentraci dle tab. 5.3. Následně bylo proměřeno celé 

absorpční spektrum samotných chromoforů v daném rozsahu vlnových délek a byla nalezena 

jejich maximální hodnota absorbance Amax. Postupně byly proměřovány spektra o daném 

systému o konstantní koncentraci chromoforu (3) v methanolu a postupně se zvyšující 

koncentrací β-CD ve vodě. 

 

Tab. 5.3 Příprava roztoku β-CD ve vodě o dané koncentraci.  

𝒎𝛃−𝐂𝐃 (g) 𝒄𝜷−𝑪𝑫 (mM) 

1 8,8 

2 17,6 

3 26,4 

4 35,2 
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6 Závěr 
 

Byla navržena syntéza substituovaných naftalendiimidových fluoroforů, kde výchozí látkou 

byla kyselina 1,4,5,8-naftalentetrakarboxylová. Z kyseliny byl připraven její dianhydrid, který 

byl posléze nabromován na uhlíku C2 a C6 naftalenového kruhu.  

 Dále byl z dibromo-derivátu anhydridu kyseliny 1,4,5,8-naftalentetrakarboxylové připraven 

2,6-diaminopropyl-1,4,5,8-naftalenpropyldiimid. U tohoto fluoroforu byla spektrofotometricky 

zkoumána jeho inkluzní komplexace s β-cyklodextrinem. Pro tento komplex byla stanovena 

hodnota vazebné konstanty 2,7∙103.  

 Syntéza 2,6-diaminoehylamin-1,4,5,8-naftalenethyldiimidu a 2,6-diaminpropylamin-

1,4,5,8-naftalenpropyldiimidu byla reprodukována s neměřitelným výsledkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

34 
  

7 Poděkování 
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