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Od supramolekulární chemie k nanomateriálům
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C. G. Wilson..: ACS Nano. 2008,  2, 1323-8

NANO „ dva přístupy“            top-down přístup

Nanomateriály – 45 nm se vyrábějí, 32(2013), 23 (2016), 16(2019)



Byly popsány poprvé v roce 1978 (cascade molecules: Vögtle et al. (Synthesis 1978

155-158), jako „potomci“ chobotnicových molekul (F. Vögtle, E. Weber. Angew. 

Chem. 1974, 86, 896-898 and 1974, 13, 814-816). Jejich objevitel je syntetizoval, s 

jejich využitím však – opět - váhal.

NANO „dva přístupy“      bottom-up přístup - Dendrimery



NANO „dva přístupy“ bottom-up přístup   - Dendrimery

divergentní     x      konvergentní syntéza
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NANO Dendrimery – „příroda to umí lépe“

www.ethanolmt.org/presentations/08-Jessica%20Saunders%20Presentation.ppt
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NANO Dendrimery – „příroda to umí lépe“

Šárka E., Bubník Z.: Chemické Listy 2010, 104, 318-325



E. Fritsch et al. : Diamond & Related Materials 2007, 16 1471–1474

Y. Gogotsi et.al. : J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 11635-11642

NANO „naruby“ – rádi bychom, ale neumíme

105 USD                      100 karátů 105 CZK



http://obrazem.ihned.cz/index.php?article[galery][detail_id]=993040&article[galery][from]=0&article[galery][id]=

742570&article[id]=42805750&p=0O0000

NANO nechceme, ale neumíme si pomoci
Mexický záliv, 20.4.2010, plošina Deepwater Horizon



NANO nechceme, ale neumíme si pomoci

self-assembly (samoskladba)

hydrofilní hlava    – lipofilní „ocásek“

amfifilní sloučenina

detergent

povrchově aktivní látka

mýdlo – sůl vyšší mastné kyseliny

Ropa – směs uhlovodíků – který se uvnitř schová první ?

http://cheminfo.chemi.muni.cz/ianua/ZFCh/molekuly/micela.htm

http://www.ekolist.cz/zprava.shtml?x=2228385

http://cheminfo.chemi.muni.cz/ianua/ZFCh/molekuly/micela.htm
http://www.ekolist.cz/zprava.shtml?x=2228385


J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 9829–9835

NANO – zabíjí, ale nemáme nic účinného proti 

Alzheimerova choroba

Nemoc poprvé popsal již na počátku 20. století německý lékař Alois Alzheimer. 

Tehdy to byla nemoc vzácná a neobvyklá.
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Rizikové faktory http://cs.wikipedia.org/wiki/Alzheimerova_choroba

věk - Jeden ze základních faktorů. U lidí před 60. rokem se s nemocí setkáváme spíše vzácně. U lidí nad 85 let trpí 

chorobou každý pátý. 

pohlaví - V tomto ohledu jsou ženy ohroženy o trochu více než muži. 

genetické předpoklady - Také ovlivňují výskyt ACh. U blízkých příbuzných je výskyt 3-4× větší. 

vzdělání - Podle kanadské studie člověk, který je ve vzdělávacím procesu více než 10 let, má 4× nižší pravděpodobnost 

výskytu ACh. Neví se však, zda to má za následek vzdělání jako takové (a s ním spojené „trénování“ mozku), fluidní 

(přirozená) inteligence, či socioekonomické postavení rodiny. Faktem také je, že mnoho lidí s nízkým vzděláním 

neonemocní. 

kouření - Studie prokazují, že kouření přináší vyšší riziko vzniku demence. 

alkohol - Studie říkají, že dlouhodobá konzumace většího množství alkoholu s sebou přináší větší riziko onemocnění. 

Na druhou stranu se polemizuje o tom, zda konzumace malého množství nemá protektivní účinky. Jelikož např. víno

roztahuje cévy, mohlo by pozitivně přispět k tomu, že působí proti kardio-vaskulárním chorobám. 

poranění hlavy - V anamnéze pacientů s ACh se poranění hlavy vyskytuje 2× častěji. 

deprese - Starší lidé s depresí mají 3-4× větší riziko propuknutí demence. 

zdraví - Vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu, vysoké hladiny lipidů a cukrovka. 

sklon k chronickým zánětům a infekcím

snížená imunita

sklon k autoimunitním onemocněním, např. chimérismus, kloubový revmatismus, cukrovka, alergie 

sklon k metabolickým poruchám, např. cukrovka, zhoršení vnímavosti na ochranné hormony 

sklon k některým hormonálním poruchám, např. cukrovka (zhoršení produkce některých ochranných hormonů -

např. inzulinu) 

nízká hladina antioxidantů v krvi, např. u kuřáků, alkoholiků 

nedostatek živin v dětství, může zvýšit náchylnost k ACh různými cestami, např. narušením imunity. Jde zejména o 

příjem důležitých vitamínů, minerálů, aminokyselin a omega-3-mastných kyselin (rybí tuk), zaručujících optimální 

rozvoj mozku. 

nedostatek živin v dospělosti, může urychlit nástup a vývoj onemocnění. Také hodnotné aminokyseliny mají u ACh a 

stařecké demence preventivní účinek. Z tohoto hlediska jsou cenné zejména aminokyseliny hovězího a telecího masa. 

Nedostatek živin může způsobit třeba i porucha trávení, funkce střeva a asimilace živin vůbec. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Alzheimerova_choroba
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDena
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mu%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alkoholick%C3%BD_n%C3%A1poj
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADno
http://cs.wikipedia.org/wiki/Deprese_%28psychologie%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krevn%C3%AD_tlak
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cholesterol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lipidy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Inzulin
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NANO – zabíjí, ale neumíme s tím účinně bojovat 

Nemoc šílených krav   ( CJD, BSE - bovine spongiform encephalopaty) 



NANO – zabíjí, ale neumíme s tím účinně bojovat 

Cordeiro, Y. et al.; J.Biol.Chem. 2001, 276, 49400 .



Supramolekulární chemie – potíž z chemií obecně 

NaOH  +  HCl   →    NaCl  +  H2O

N
N

H

+ HCl
+

Cl -

Řešme problémy – mezimolekulární interakce – pomocí vhodně

zvolených, jednoduchých modelů.



Supramolekulární chemie – problémy a záhady 

SAM

20% H2SO4 - v roztoku – femtosekundy, SAM – nereaguje !!!

C.Silien et al : Langmuir, 2009, 25, 959-967

J.Liu et al: Phys.Chem.Chem.Phys. 2010, 12, 4459-4472



Supramolekulární chemie - počátky 
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Supramolekulární chemie - počátky 
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(2,2,2) kryptand 



Supramolekulární chemie - počátky 
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resolving machine



Supramolekulární chemie - počátky 

Carcer= Prison 

Carcerand=a host molecule 

that completely entraps it 

guest 

www.columbia.edu/cu/chemistry/groups/synth-lit/cir/2007_04_13-MCarnes-DonaldCram.pdf



Supramolekulární chemie – katenany & Co.

http://stoddart.northwestern.edu/Index.php?View=Fraser_Stoddart/General.php



Supramolekulární chemie – katenany & Co.

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Chemistry_videos



Supramolekulární chemie – katenany & Co.

Bělohradský, Raymo, Stoddart : CCCC 1996, 61, 2-40
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Bělohradský, Raymo, Stoddart : CCCC 1996, 61, 2-40



Supramolekulární chemie – katenany & Co.

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Chemistry_videos



Mechanised nanoparticles for drug delivery

Karla K. Cotı´, ……. and J. Fraser Stoddart*:   Nanoscale 2009, 1, 16-39.
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Mechanised nanoparticles for drug delivery

J.Y.Ying… :Angew.Chem.Int.Ed.Engl. 1999, 11, 56 - 77



Mechanised nanoparticles for drug delivery

C.J.Brinker … :Advanced Materials 1999, 11, 579 - 85
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Tradiční a „de novo“ biomimetické materiály.

H.D.Espinosa, J.E.Rim, F.Barthelat, M.J.Buehler:  Progress in Materials Science 54 (2009) 1059–1100
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Jak vznikají v přírodě – biomineralizace.

M.A.Meyers et.al :Progress in Materials Science 2008, 53 1–206
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Umělá perleť, ekonomicky a ve velkém – a ještě „zeleně“.

Andreas Walther,* Ingela Bjurhager, Jani-Markus Malho, Jaakko Pere, Janne Ruokolainen, Lars A. 

Berglund, and Olli Ikkala*: Nano Letters 2010, 

DOI: 10.1021/nl1003224
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Mistr světa v Nano

http://www.xs4all.nl/~ednieuw/Spiders/InfoNed/webthread.html
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Mistra světa v Nano

M.A.Meyers et.al :Progress in Materials Science 2008, 53 1–206



Mistra světa v Nano – „5 neděl v balóně s pavoukem“

http://www.xs4all.nl/~ednieuw/Spiders/InfoNed/webthread.html

clubiona



Pavoučí vlákno

Chemical Reviews, 2006, 106, 3763 - 3774
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Nanomateriály a nanotechnologie

Lidé, s Vaším NANO, doporučuji velkou skromnost – DĚKUJI ZA POZORNOST

Tetragnatha ZZ282

si hraje se svými 

potomky


