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Že ve sněsícb' J1stýob. barř'v
vzatkaJí 1nterakěnÍ
vlastnoetÍ
JeJÍcbž
Jsou do J1sté oír:y odllšué od
původnícb barrrlv.

Otázkou stnrktuz1r

se zabýrral.t blarraě GURB a MccoNAÍlt
ngst kontlenaaěnf

1961'

kteří

těcbto

kooplerú

uváděJí

nož-

reakoe

oez1 barr.i,vy, tJ. vzn1k cheelcká Ýazby; PEARS3 1960 palr uváťlí dooněrrkrr o 1oatové vazbě.
Podobnou
problenatlkou,
zeJnéna pokrrťl Jde o tvorbu molekuláraíob
konplexů organ1ckýcb 1átek se aystéoeo konJugovaných
dvoJqýcb vazob, se z*bývaIa IÍÁtISERová1958' která spatřuJe příětnu
vzň1]$
takovýchto komplexů v nezÍmolekrr1érní rezongncl,
tedy opět ve fyz1kálnía
tJpu vazby. Teato nÁzot lze patrně akceptovat
i pr"o
přípatl vyššícb' konJugovaaýcb systéuů.,
iakýa Jsou barvJ,va.
V naší práct

Jsue naváza1t zeJaéng aa výzkrrqy PEABSEovy
sledoval tvorbu iaterakěaíbo produktu ze.sněs1
.fta1ocyaninovébo
aeutrálnÍ
ěervea1 a urěánatého
barviva (PC)
luxolové noťlř1' luxoIovou uebo nethazo]'ovou nodŤ (trEB'
MEB}
1960' který

Jsoe poaecb'a11 Jako Jednu složku a koob1novali
J1 s rr1,z4ým1
anlnotr1fenyluetbanovýa1
a t}rl.az1novýuj- barvlvy,
příěenž Jsne
zíshávalt
l.aterakění produ.kty, které po lzolaci
byly kvanti.
tat1vně chemicky a blstologtcky
bodroceny. ho zníaěný typ barevnýcb

kooplerrl

vÁcHA 1966),

který

poueatu a slluě

Jsne zvoIll1

název řftalocbroqy"

oě1 zdůraznlt

(KOĎOUSEK a

fta].ooyanÍ'aovou gákladaí

koo-

barevr1ý' qýsledný p1goent, Z Lzolovaqýeh ftalo-L
(I.cE)
chromrl
byl pro h1stologlcké úěe1y praktlcky upotřebt'telqý Jen fuehslrr-ftalocbroo.
Proto se ngd4le zaaěřuJeoe výhradaě
na
tento
produkt.
Jea
Ftalocbroa

by1 získán suÍgeaío Lo/oo etanollokýob roztgkfi
p&r&rosanÍ.}Ínu (Iacbena) a luxol f,ast b1ue (Micb'rooe-E.
Gurr).
Po Jeěnon týdnnr byJ. roztok oťlsát na ualé Wíttově
destl.ěce a
aadržený fta].ocbroa byl pqouryt alkoholeoa a vysušen"
Yýtěžek
tzoIaee byl 67 wý. Ízatovaný ftalocbroa
tvořÍ ěerné, za vlhka

203 bnrdky.

Je aáLo rozpust4ý

ve vodě 1 v horkéo alkobolu'

Y nepo].árnícb

rozpouští

nodrá s1ožka. 3od tání převyšuJé

Jen ftalocyan1aová

Je velnl. reel'stentní

'6ooc.
.

po rryeušeaí.anorfní

vIoéky,

oazlavá

kysellrúB

Ýůěr ulaerálaín

Bzéga-

pE oťlpovídá Jen zněnou barermého otlstíse 3CE řadí nezÍ plgoenty.
vlastaostal.
Fyzlkálaě-

lÍa s1laou

dáu.

se

rozpouštědlech

It[l. fěotto

zuěnr

.cben1cké vlastnostl
f1í D8 papíře

FCH by].y sledová4'

a ng tenké vrstvó

aeJpna

chronato6ra-

ZJ1stili

strJ'ikagelu.

Jsne,, áe

.aepoláraíut. rozpouštědly
se FCE se startu aesqývá. NaprotÍ to\-'Eu v poláraíeb rozpouštěd].ecb (typu etanol, metaaoJ.) rcg ťllsoc1uJe aa obě sJ.ožky (IF3 a BF),
grafl.eky

proJeví

alsorpěaí

spektra
A

kono. 1o-'
Jsne,

zťlvoJeníu skvrny1

aa polárnostl'

wlseJí
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1nterakce

slouěenÍny

laterakce
.\
1'..nínkaní.
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kyvety 1 cu).
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1).

ZJtst1lÍ

qýchozícb barrr1v: to

bathocbronní

Taato fakt

(obr.

UnÍ'can,

neobJe.nrJ f' Ú'ádné'nová abgorpěnÍ

pozorovat

k n1žšín vlnoětrlu).

lekrrléraí

ob].ast1 (přístroJ

PC$ Je sněsrr.ýn spektren

Eax1na. Zato však lze
xln

hodnoty obou eložek zá-

\

v 96ý etanolu,

že se ve výsleťlcícb

cbrougto-

a pE. Dá3.e.byla proměřena

rozpouštědla

v UV a viťlltelné

áe spektnrn

zaaoená,

což se pochopltelně

efekt

(posua Ea-

by1 bodnocen ve snyslu

no-

pro mo]'ekrr-

charakterístl.eké

v ťlalším byJ.a sledována

rovno1áha

BF.IC

a nožnost JeJíbo ovlírraění rrlznýni poťlPřed,evšíu š]'o o zJlštěaí výzaaurr koncentrace barrriv.
že FCH qýznaěněJi

vypadá a rozto}s& až od kon.
centraee to-4 m a vyšší ' Ťento fakt Jd v gouhlase s úaajt uvál
(KoGAN ]'960' tERsmr 19l$?' BÁ,íHo 1940).
ťlěaýulv ltteratuře
Jsne,

Sleťlovánía vll.rnr nolérníbo poněnr obou s1ožek jsne zJÍstJ"ll,
že aeJvyšší r1ýtěžky lzolací
také byla
tallněJl
obrnout

by1y přx poměnr BFI3C = 1:1,

aeJvyšší extj'nkce ve v1d1telná
by1 ťtále g]'edován vl1v

tak'

Ee slIně

zatínco

súětla.

De-
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kdy
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pot3.aěuJa absorpění
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potla-

-204-

tO-tr rozt. ť Etí|

I

i
i
t
i
D1

l\l

l

r \k'
\

i
i
i

\\

i

t

[\

\ I\E'a\ \

I

j

r.l

\tY\

\J

U

I
\

!

ij

It

;t

a'\

\.
1\.

t

t

!I

t,

il

Á-

?!to'
Obr. l.

\*

Spektnru étalocbreoun

zo5 |fo z8aoa!á, le
ěuJe spektldlBÍ pés nále!e!I,eÍ, ftalooyanín.
r gt1aě kyselán prostře&Í Břevlédá rr P6E koqrlexr betŤa ěerr€BĚÍ zuěry
vená, Láeřto v atkal1ckéo Bnoatře€Í ber** Eoěl*.
oo!
v pE se prs'gÝu$í obóobně !a&o zaěca re!'ártíbg 1nrěn'
FCE etuĎrlt*
ostataě dlcks!|rle Jen rcžnost ovllvB,šaí etnktqry
dlsoc1aee kysclýcb (so'E) a zéaadltýob (EEu} okepla" !5rp rol.
pouštědla E1'gts výzusěaě rgovlÍ.vřcre!. cloÉ€lí FCE" YJ'1v taploty 5eoe detaílněJí gce1e6oilB11' protoře leae pří. běhÉ la&onetaatrÍ výtěřEy.
tloeatoraí teplotě 88oG eostámlt
Y-:

lía z4ř1aáě uveileqýeb výal'eáEů', fficr{ &oreapo'tĚu$í a útte*
Í1 v ltterratrrře (PErmE !.960' G-t'RB196', t&tl$EnÉÝé1958' rcGAn 1960! , Lze konstatoÝat, Ěe řCt Je nglalnrlór.aí elouÚeDl.lB
rogsatl''nrr

(*rcnslnr)

e aoÍno$cll

eulfauovaqÍLo aěilaatébo

ftaloayanlnnr (I,EB) s vl.astugstmj' plgaea.&. * Jebo wnlhr oáae
gatín altg h1I'otéarr: FCB vgst'ká r rrogtolrl lntera,tscí tsyee!ébo
(tlm) a baeiokébg (Br} b&3'řiÝ1ts. Foitle l&Il;EEE!5vy 1951 teld'uol.ogte bylo by oořng tento atav lyJé,dřs't ve eryalu Í':aterE}ec
ilonátonr a akcoptgnr e]'ektrod (v agšeo přfrre'áě Bl e llts} '
tetty aa gáknaóě eletstnoctatle$Eb

sÍ'!', gteobígícb Eezí těd-

to opašně aa.ortýná astekrr]'a56|. hrcbsl.n {byiÍrgch1or*'it 6oEari.
I!.nr) ve voóě dísaoe1uJe na JedaoÚeceý ketion sF* e enton
tJ

- CÍ.. Sntřováníu pE i!Í'sgoeful$f poetup*ě &&1s{ acÍ.paEkup1ns, a3
ao eelkovébo poěŤrr tří. BF ít teáy Jeitneoocnýa a} (eaxloÉtně)
tnoJrccaýn ka;l.agtgc (BF+ as BFt+}. Ierss:'ová mdř tad'nosůl
gulíonopaaébg ftElocyaaím, něěi} &!seoaÍ.u!6 na t+n{nga1&y1}+
výrobce u6áváo ře oolebla I,EB obaEhrJo t aÍ {
sulfosblrp1ily, pnoto Be Y erkalÍcléo pE ds*'&EB etát ař čtyř.
oocnýo an1onteo: Eď aá Fcs.. E těebto elůvoelů!e třeba u obou

e sntoa Fď"

barvtv rloalÍšovat teoretlcsl
a aktuél!í DáboJ. AEtE,áLaí náto!
J€ pek aeele r.árríal'ý u,* strr5ml dlgsoe1ace nr* a s'B sEuB1n'
tJ " !E pE proatřaóí.

Výše uvEóenou .laeěrk

o íontová t,oYB'é

&
* 1
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vazby E€ z l Btr a FC podponrJe předevšín pozorováaÍ batDocbroa.
aÍho posunr absor1ěnícb naxin (oprott bypsocbroull, způsobeaé
.podjle lEREfrII{a 1947 a BAí$O 1940- poubou agregecí aa podkladě Van tler lťaalsovýcb s11). DáLe pak svěděí ve proapěcb,uvedeaé hypotézy L koreIace nezl gloženín FCE a stupaěa d1ggoclace skupÍ.aIíB' a S0,B. I$adto naše výaIeťlky koresponduJí se
závéry Eá'USEBové1958" Ze sledováaf ve].1kost1 batbochrouníbo
eťektu plyae, že neJvětší posun se obJevuJe přl uolárnín pouěnr BF:ÍC = 1l1l eoř' zrracrená,že př1 tonto porlru oá FcE
kooplex aeJn1žš{ volaou eaergJ.1l B Je pmto aeJuéaě dtseoolován. Potlle MUlIKEItovy 1951 teor1e o vzn1krr oo1ekrrlárnícb slouěenla ae př1 tonto poněnr nla1nálaě vyskytuJe po1ární oouo-

v.

aemf foroa konplexrr. [ín 1ze nJ . vJrsvětJ.1t aeJvyšší výtěžky
Í'zolacÍ právě přl tonto pooěnr. 2 předcbozíbo plyne, že a&trr.
álaÍ stnrktrrra FCE Je ertrénně zév7al'á aa reakěnícb poduínkácb (koneentrace, nolární poněry složek, pE). fieJvětšÍ stabill.ta

rrykaau$e konple: př1 ponĚnr BF:FC = }:1, kdy také Bá
neJvyšší ert1nkc1 ve vld1telaé ob1ast1 svět1a. Protože lEB
{e a|l 4-noonýn aniontea, poťtržís1 pŤl tooto pouěnr i BCE kon.
p1er cbarakter an1ontu (rcg5-), v něoů všecbay záporaé náboJe
aese Eolekrrla FC . I,,ze s1 teťty roH |řeastavtt
Jako uolekrrlární
Íoatovou sl.ouěeu1nu, Jednotnou .v aepoIéraín prostředÍ a ťltssoclovanou na sl.ožk3,v poJ.árnín prostřeťlí. PřÍ'ton ě{selqý noaěr noIeklrl' BF a FC v konp]enr (a teily 1 Jeho bar.a) závl.sÍ

na poněrrr díesccl.aee l{H, a SO,H skrrp1a" tato závěreěaá přetlstava o stnrktaře FCE Je ve1nl užiteěná pro pocbopení děJů,
způsobuJícícb, zbar"vení tkáaí FCE.

Z b1sto1ogÍ.ckébopozorovánf Je zřeJaé, že FCts barví
stn:ktury, vybarrnrJící se téá" sauotnou I.,EB. To soublasí s ttášín přeťlpokIademstnrktury FCB. Proto l'ze o.luvlt o F0-filní
substaaoÍ' ve tkánícb, odpovědnýcb L r.a zbarr'eaÍ FCB. PEdBf'E

'
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pokrrgů'ln vltro

196o se ne záklatlě

ž.e FC balví

doanívá,

spe-

keťalj.ny'
clfi'eky. ťosfol'í'p1dy s obsa,ben cbo}Ínu (Ieclt}r1n'
aťÍ.ugoayel1a) . Z chen1ek6bo. }ůedl.ska pak uvažrrJe o subEt1tuct
aatroaIk3tlu

vě soustalry

FO-fllní

dvou denÍsítelnýcb

ťlovall d1strl.buei

ýoda

fuchsln

F=

Použ1l1 Jsae uodelo- ýo.la) a s1e(cbloroforú

substanci.
fázt

FciI a Jebo s].ožek v táto
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úěe]'ea lťleatlfíkovat

fosfoIi.p1du.
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EDst.kyscl tny

chloro for.o
IíK.BE

voda

d6gfad.llpl

'

dcgr.1lp.-FCll

dy

{

j Obr. 2. Dlstrlbuce kouplarrr a složek
'
Y soustavě Ýoda-cbloroforB

Yi'

3F zů'sta]. Ye voťlnÍ fází, FC ěásteóné
FCÍ konpler zůsta} na rozbraní ťází.
fornové

tázÍ tozprrstilí

lru cblorofo:ru-oetanolovou
fázL.

&601

extrakcí

do ehrorof,oruu,

Když Jsoe však v cb]oro(1zo1ovaaé z lldského Boz-

a přeěištěné

srááeníB

Fak FCH přeše]' do cblorofornu e BF zůstal, ve vo.lněkollkaťtenní
synÍ Jsm'e znríněaé fosfoIl.p1dy poórobl}l

v acetonu),
ú

fosfo].lpldy

přešel
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-?ffiďe5saěaeí na Ya*':cbrr a evět:.e přt E2os. 8aLto degpdorraa€ 3Í.pídg ao Y urrodeg6 aeÉstevě xezitělt"lr na žlutě ebarreron ědst
{irteré gůa+*e:-*
Y ebiomf,orcr} e nE 8ást bĚjla*prr (tsteré přašia
.lo wi!y}. &ttle3.nť fudtre&5reeu1Í'p3.ilůa
$eJtab qrtřeBÁa{6
peoká*aiÍ,'
gi66roforqu
v
$sae
Ěe
laou 1Ěítoo$r oaatr tge€lí(reLkeí
Etr
by*roxenátcvou}, kcleřtc ve tuďní ť&1 hleraě $-b,á.
(
ee cbo&&x, etaoolam{xle gel*n} u prt&caatet.ď po srdření kysel$,aou ťoafo@1-vbden*Ý1'll. Ps přídánf FCE rlo gou.gtaÝ3,s ilegreĚera$d, Itp1iiy aů'stgl" tento ve Todlí f,áEt' ratíq
BF 3řeše}
dlo gb}.orcťotrmt.' 8fa Jsce grs&ázalÍ" Ee FCE
JerÍ aftattrr k h${t- v
roé1laÍ sj.ořce áe&ra.loTaqýcb ťosfoltÉilů, eoř znamná tse ršea
E-béaía, E aíkol1v, Poále růvpilní PEAEElBow 196o přc.letap3r'
len
k obolltao" 'Boitstatou rea,bce FC a il-tÉseú,
llat.aě Je varíl vauty aesÍ, tr+ rásf,
#a vzaÍ.krr 'oYé..koryterní oleluláaní
"
alouůonÍny velEýcn rogoěr{. $teb1t1tg toboto loqrttan
'9 Doápoř€ng byllrof,o.B{ př{elušlýcb teálovýob gtnršhr,
laBoĚ 1 po.
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