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Abstrakt 

Kontrastné látky pre 19F MRI sú pomerne novým, rozvíjajúcim sa odvetvím v rámci 

medicínskych a chemických vied. Táto práca nadväzuje na predošlé výsledky 

v tejto oblasti a zaoberá sa syntézou a relaxometrickou charakterizáciou nového typu 

komplexu Ni2+, ktorý by mohol nájsť uplatnenie v 19F MRI. 
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Abstract 
19F MRI contrast agents are relatively new, developing field of medical and chemical 

sciences. In this Theses, based on previous results in this area, new type of Ni2+ complex 

with possible 19F MRI applications was synthesized and characterized by relaxometric 

measurements. 
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Abstrakt 

Kontrastní látky pro 19F MRI jsou poměrně novým, rozvíjejícím se odvětvím v rámci 

medicínských a chemických věd. Tato práce navazuje na předešlé výsledky v této oblasti 

a zaobírá se syntézou a relaxomětrickou charakterizací nového typu komplexu Ni2+, který 

by mohl najít uplatnění v 19F MRI. 
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1 Teoretická časť 

1.1 Nukleárna magnetická rezonancia (NMR) 

Jav NMR spočíva v interakcii spinových magnetických momentov jadier v magnetickom 

poli s magnetickou zložkou oscilujúceho elektromagnetického žiarenia. Klasický 

model tento jav popisuje tak, že jadro so spinovým magnetickým momentom vložené 

do magnetického poľa vykonáva precesný pohyb vzhľadom na smer magnetického poľa 

s určitou frekvenciou, nazývanou Larmorova frekvencia. Tento precesný pohyb môže 

vykonávať len v určitých smeroch, ktoré sú dané spinom jadra a jeho vzájomnou 

orientáciou s magnetickým poľom. Spin môže nadobúdať 2n + 1 orientácií, kde n je spin 

jadra. Orientácie sa popisujú priemetom spinu do osi z. V prítomnosti magnetického poľa 

dochádza k Zeemanovmu javu, čiže strate degenerácie rôznych orientácií spinu 

a k vzniku energeticky rozdielnych hladín, ktorých populácie sú v rovnováhe 

dané Boltzmannovým zákonom. Pôsobením elektromagnetického žiarenia s určitou 

frekvenciou dochádza k prechodu z energeticky nižšieho do energeticky vyššieho stavu. 

V prípade NMR sa elektromagnetické žiarenie s požadovanými frekvenciami nachádza 

v oblasti rádiofrekvenčných vĺn.  

Súčet všetkých spinových magnetických momentov sa nazýva magnetizácia 

a definitoricky má smer osi z. Napriek tomu, že NMR je jav kvantovo-mechanickej 

povahy, ak sa naň nazerá ako na spriemerované správanie veľkého počtu jadier, teda 

v popise javov sa uvažuje magnetizácia, predpovede kvantového a klasického modelu 

budú konvergovať.  

Prítomnosť aspoň jedného nepárového elektrónu v molekule má výrazný vplyv 

na jadrá, konkrétne na homogenitu a silu magnetického poľa na jadre. Tým pádom je 

ovplyvnené aj výsledné NMR spektrum, ktoré má značne odlišné chemické posuny, 

než je to u daného meraného jadra bežné, a širšie signály oproti diamagnetickému 

analógu molekuly. Zatiaľ čo v NMR takéto zmeny komplikujú získanie a interpretáciu 

NMR spektra, v MRI sa dajú využiť kratšie relaxačné časy, vďaka ktorým sa získava lepší 

kontrast alebo trvá meranie kratšie. Kvôli skráteným relaxačným časom sa pulzné 

sekvencie musia prispôsobiť danej vzorke, keďže často nie je možné použiť tie, ktoré sú 

používané pri diamagnetických vzorkách. 
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V nasledujúcich dvoch podkapitolách budú načrtnuté základné princípy efektov 

v paramagnetickej NMR. Podrobný výklad je možné nájsť napríklad v nasledujúcej 

literatúre1–3. 

1.1.1 Hyperjemný posun 

Chemický posun závisí od lokálneho magnetického poľa pôsobiaceho na dané 

jadro, to je závislé na príspevku vedľajších skupín, príspevku rozpúšťadla a lokálnom 

príspevku, ktorý sa dá rozdeliť na diamagnetický a paramagnetický.  

Spárované elektróny v elektrónovom obale znižujú intenzitu magnetického poľa, 

keďže magnetické pole indukované vonkajším magnetickým poľom pôsobí proti tomuto 

poľu. Všetky jadrá v diamagnetických molekulách preto pocítia slabšie magnetické pole, 

než by pocítilo voľné jadro. Silný diamagnetický príspevok sa dá ilustrovať 

na tetrametylsiláne, ktorý sa v 1H NMR používa ako štandard. Jeho protóny majú 

vo svojom okolí vysoký počet spárovaných elektrónov, vďaka čomu majú nižšiu 

rezonančnú frekvenciu, než vodíky v ostatných molekulách. Preto sa jeho signál 

nachádza na začiatku stupnice. 

V prípade paramagnetickej NMR je významný vplyv nespárovaných elektrónov, 

ktoré menia intenzitu magnetického poľa na jadre. Magnetický moment elektrónu 

je orientovaný v smere magnetického poľa. Aj keď populácia energetických hladín ostáva 

za rovnakých podmienok nezmenená, spin jadier a elektrónov v magnetickom poli 

neustále preskakuje medzi svojimi hladinami. Elektróny menia svoj stav rádovo 

rýchlejšie než jadrá, takže jadro v každej orientácii svojho spinu cíti priemerný 

magnetický moment elektrónu, ktorý predstavuje prvý paramagnetický príspevok 

k celkovému magnetickému poľu pôsobiacemu na jadro. Tieto jadrá pocítia silnejšie 

magnetické pole než by pocítilo voľné jadro a dôjde k posunutiu ich signálu k vyšším 

frekvenciám. 

Nepárový elektrón v molekule je delokalizovaný v molekulovom orbitáli (MO) 

a v každom bode tohto orbitálu, kde nemá nulovú hodnotu, pôsobí na jadro priemerný 

magnetický moment elektrónu. Miera tohto pôsobenia sa nazýva spinová hustota, 

je to zlomok nepárového elektrónu prítomného v danom bode priestoru. 

Tento elektrón polarizuje elektrónové páry v MO obsahujúcich s orbitály, teda tie, 

ktorých vlnové funkcie v nulovej vzdialenosti od jadra nie sú nulové. Tento jav sa nazýva 
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spinová polarizácia. Elektrón z elektrónového páru, ktorý má smer spinu zhodný 

so smerom spinu nepárového elektrónu, sa bude vyskytovať v oblastiach MO, ktoré 

sú bližšie k nepárovému elektrónu. Druhý elektrón, ktorý má opačný smer spinu, sa bude 

nachádzať ďalej od tohto elektrónu, bližšie k jadru. Nepárový elektrón sa nemusí 

nachádzať v tom istom MO, v ktorom sa nachádza elektrónový pár. Spinová polarizácia 

sa dá ilustrovať aj na atómových orbitáloch (Obrázok 1.1). Popísaný jav predstavuje 

druhý paramagnetický príspevok k celkovému magnetickému poľu pôsobiacemu na jadro 

a pôsobí proti prvému príspevku. 

 

 

Obrázok 1.1: Spinová polarizácia, ilustrovaná na atómových orbitáloch. Nepárový elektrón prítomný v p orbitáli 

polarizuje elektrónový pár v s orbitáli. Ak je v atóme či molekule prítomný, na jadre bude nenulová spinová hustota. 

Prevzaté z referencie 2 

 

Efekt spinovej hustoty na rezonujúce jadro je možné rozdeliť na Fermiho 

kontaktnú interakciu, ktorá je daná dodatočným magnetickým poľom generovaným 

na jadre elektrónovým magnetickým momentom, a dipólovú interakciu, ktorá sa dá 

popísať ako dipólová interakcia dvoch magnetických dipólov, magnetického momentu 

jadra a indukovaného magnetického momentu elektrónu, na určitú vzdialenosť. 

Nazýva sa tiež pseudokontaktný posun a je to významný príspevok u paramagnetických 

komplexov. 

Hyperjemný posun je spôsobený priemerným elektrónom indukovaným 

magnetickým momentom. Nazýva sa pozitívny alebo downfield. 
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1.1.2 Paramagnetická relaxácia 

Popis relaxácie jadier v prítomnosti nespárovaného elektrónu je komplexný problém, 

ktorý si vyžaduje rozsiahly výklad. Zjednodušene sa dá povedať, že dochádza k rýchlemu 

preskakovaniu nespárovaného elektrónu medzi jeho Zeemanovými hladinami, čo vytvára 

fluktuujúce magnetické pole, ktoré spôsobuje jadrovú relaxáciu. Takáto nehomogenita 

magnetického poľa prispieva k rýchlejšej strate koherencie a rýchlejšiemu návratu spinov 

do pôvodného smeru, čo sa prejaví na skrátení relaxačných časov T1 a T2.  

Zároveň však platí, že šírka čiary je nepriamo úmerná relaxačnému času T2, takže 

skrátenie relaxačného času T2 sa prejaví ako rozšírenie spektrálnych pásov. 

1.2 Magnetická rezonancia (MRI) 

Aplikáciou NMR v zdravotníctve je MRI. Najvhodnejším jadrom pre MRI je izotop 

vodíku 1H, keďže ľudské telo je tvorené zo 60 % vodou. MRI umožňuje neinvazívne 

vyšetrenie vnútorných častí tela, napríklad mozgu, kĺbov alebo ciev, vďaka čomu 

je možné odhaliť narušenie niektorých tkanív aj bez zásahu do tela.  

Pri spracovaní MRI skenov sa využíva viacero typov váženia signálov, spomeňme 

T1, T2 a T2
* váženie. Na základe odlišných relaxačných časov v jednotlivých bodoch 

priestoru je danému bodu priradený odtieň sivej, čím sa vytvorí kontrast.  

Použitím kontrastnej látky obsahujúcej paramagnetikum dôjde k skráteniu 

relaxačných časov jadier v jeho okolí, čím v miestach, kde sa kontrastná látka hromadí, 

narastá kontrast, ktorý môže poskytnúť novú informáciu.  

Avšak, ako bude ukázané neskôr, jadro 1H nie je jediné, ktoré je možné použiť 

v MRI. Tým sa otvárajú nové možnosti a získavajú nové poznatky ako v chémii, 

tak aj v medicíne. 

1.3 Kontrastné látky 

V súčasnosti sa v praxi používajú hlavne kontrastné látky na báze Gd3+. V 80 % prípadov 

ide o komplexy derivátov polyamínového makrocyklu cyklénu (Obrázok 1.2) ako ligandu 

a Gd3+ ako centrálneho kovu. Pri použití kontrastných látok s lineárnym ligandom môžu 

u pacientov s narušenou funkciou obličiek voľné Gd3+ ióny spôsobiť ochorenie zvané 

nefrogenická systémová fibróza, ktorá môže mať fatálne následky4. Taktiež bol 
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preukázaný vznik ložísk Gd3+ v mozgu po ich opakovanom použití5, čo viedlo k ich 

obmedzeniu6, aj keď škodlivé vplyvy týchto ložísk zatiaľ neboli preukázané7,8. 

 

 

Obrázok 1.2: Cyklénová kostra je základom väčšiny kontrastných látok pre 1H MRI. 

 

Použitím kontrastných látok na báze d-kovov prvej periódy, ktoré s derivátmi 

cyklámu tvoria stabilnejšie komplexy než s lantanoidmi3, je možné sa uvedeným 

problémom vyhnúť. Ióny týchto kovov sú vo všeobecnosti menej toxické než lantanoidy, 

čo je ich ďalšou výhodou. 

1.3.1 Vlastnosti kontrastných látok 

Základnou vlastnosťou kontrastných látok pre použitie in vivo je ich vysoká 

termodynamická stabilita, intertnosť a z nich vyplývajúca nízka toxicita, pretože voľný 

ión kovu a ligand môžu byť toxické. K termodynamickej stabilite u makrocyklických 

komplexov značne prispieva chelátový a makrocyklický efekt, ktorý zvyšuje 

termodynamickú konštantu stability v porovnaní s alifatickými analógmi o niekoľko 

poriadkov. Lepší ukazovateľ bezpečnosti než termodynamická stabilita je inertnosť, 

keďže udáva informáciu o tom, ako rýchlo sa bude komplex pri daných podmienkach 

rozkladať. Čo sa týka inertnosti, makrocyklické ligandy prevyšujú nad lineárnymi 

ligandami, u ktorých je rýchlosť disociácie podstatne vyššia. Ďalším významným 

vplyvom na inertnosť v prípade komplexov je veľkosť iónu kovu, ktorá musí byť zvolená 

adekvátne k veľkosti dutiny makrocyklického ligandu. V prípade, že je ión kovu výrazne 

väčší alebo menší než dutina ligandu, rýchlosť disociácie sa zvyšuje. 

 Ďalšou podstatnou vlastnosťou kontrastných látok je ich hydrofilicita, ktorá 

u cyklických polyamínov musí byť zabezpečená ramenami makrocyklu. Možností 

je viacero, no v publikáciách3,10, na ktoré táto práca nadväzuje, sa najviac  

osvedčilo metylénfosfonátové rameno, ktoré je vo všeobecnosti hydrofilné (Obrázok 1.5, 

publikovaný ligand) 
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1.4 Fluórované kontrastné látky 

Možným doplnkom k 1H MRI je 19F MRI. Fluór je dobrou voľbou, keďže dosahuje 

83% citlivosť v porovnaní s vodíkom 1H a NMR aktívny izotop 19F má 100% zastúpenie. 

Na rozdiel od kontrastných látok v 1H MRI, kde sú zdrojom signálu narušené orientácie 

spinu protónov v molekulách vody, signál fluórovaných kontrastných látok je detegovaný 

priamo z jadier atómov fluóru v kontrastnej látke11. 

Pre zmysluplné 19F MRI je kľúčové získanie dostatku kvalitného 

signálu za rozumnú dobu. To je závislé na počte atómov fluóru v molekule 

a na rýchlosti T1 relaxácie, z čoho vyplýva, že k tomuto problému je možné pristúpiť 

dvomi spôsobmi: 

Prvou možnosťou je skrátenie relaxačného času T1 jadier atómov fluóru využitím 

paramagnetického iónu kovu. Skrátenie relaxačných časov, konkrétne relaxačného 

času T1, umožňuje zopakovať meranie viackrát za rovnakú jednotku času. Pri tvorbe 

snímky MRI je potom za pomerne krátku dobu možné naakumulovať dostatok signálu, 

čím sa zvýši pomer signál-šum a výsledná snímka je kvalitnejšia. Je na mieste podotknúť, 

že relaxačné časy závisia aj od sily magnetického poľa, použitého paramagnetika 

a vzdialenosti pozorovaného jadra od paramagnetika. Paramagnetické fluórované 

makrocyklické komplexy boli skúmané in vivo pomerne nedávno12. 

Druhý prístup, ktorému nebude venovaná väčšia pozornosť, spočíva vo vysokom 

počte ekvivalentných atómov fluóru v molekule, ako je to napríklad u perfluórovaných 

crown-éterov (Obrázok 1.3). Štúdie ukázali, že sú použiteľné na sledovanie buniek, boli 

použité napríklad na sledovanie nervových kmeňových buniek a transplantovaných 

Langerhansových ostrovčekov13–15. Základný prehľad o tomto type kontrastných látok 

poskytuje nasledujúca referencia9. 

 

 

Obrázok 1.3: Cyklický perfluórovaný polyéter 
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1.4.1 Vlastnosti fluórovaných kontrastných látok 

Na kontrastné látky pre 19F MRI sa vzťahujú okrem vyššie spomínaných aj špecifické 

požiadavky z dôvodu obsahu fluóru. Vlastnosti, ktoré by mali spĺňať sú stabilita nielen 

komplexu, ale aj atómov fluóru v kontrastnej látke a podľa možností by mala molekula 

obsahovať čo najviac atómov fluóru. Všetky atómy fluóru by mali byť magneticky 

ekvivalentné, čiže by mali mať jednu rezonančnú frekvenciu, aby poskytovali jeden 

signál, čím sa zamedzí vzniku artefaktov16. 

Značenie buniek, tzv. cell labeling, kladie na fluórované kontrastné látky ďalšie 

požiadavky. Z biologického hľadiska je podstatné, aby prechádzali bunkovou stenou, 

naakumulovali sa v bunke v čo najväčšom množstve, neboli z bunky priebežne 

vylučované, bunku nepoškodzovali a nenarúšali jej fyziologickú funkciu. Práve nedávny 

výskum v oblasti paramagnetických fluórovaných makrocyklických komplexov ukázal 

veľmi nízke dosiahnuteľné koncentrácie v bunkách, zároveň bolo pozorované 

ich vylučovanie z buniek. Nízku koncentráciu bolo možné kompenzovať upravením 

pulznej sekvencie, vylučovaniu kontrastnej látky sa dá zamedziť zmenou dizajnu 

kontrastnej látky, navrhnutá bola konjugácia na makromolekulárny nosič17. 

U relaxačných časov je vhodný krátky T1 a dlhší T2. Dôležitý je pomer 

relaxačných časov T2
*/T1, ktorý sa používa na odhad účinnosti kontrastných látok. Tento 

pomer dáva informáciu o čase požadovanom na obnovenie rovnovážnej magnetizácie 

voči času potrebnom na detekciu signálu18. Mal by byť čo najvyšší, z princípu však nikdy 

nedosiahne hodnotu jedna. 

1.4.2 Využitie fluórovaných kontrastných látok 

Významným, ale nie jediným využitím fluórovaných kontrastných látok v MRI 

je tzv. cell tracking, ktorý spočíva v sledovaní značených buniek v reálnom čase. 

Má využitie v medicínskom výskume, umožňuje pozorovať pohyb a delenie buniek, 

avšak interpretácia pozorovaní nie je vždy jednoduchá. Komplikuje ju riedenie 

kontrastnej látky v dôsledku delenia buniek, rozlišovanie mŕtvych a živých buniek 

alebo pohltenie uvoľnenej kontrastnej látky makrofágmi, ktoré môžu migrovať 

a poskytnúť tak falošnú informáciu o migrácii značených buniek11. 

Sledovanie buniek umožňuje tzv. hot-spot imaging. Pri použití prvku, 

ktorý sa v ľudskom tele takmer nevyskytuje, akým je okrem iného aj fluór, 
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bude na 19F MRI snímke zachytená len kontrastná látka, ktorú je možné pomerne presne 

lokalizovať. Použitím toho istého MRI prístroja je možné zaznamenať 19F a 1H snímku 

tej istej oblasti a tieto snímky cez seba preložiť. Vo výslednej snímke tak bude pozadie 

získané pomocou 1H MRI v odtieňoch sivej a kontrastná látka detegovaná 19F MRI, ktorá 

predstavuje nezávislú informáciu, je znázornená inou farbou (Obrázok 1.4). 

 

 

Obrázok 1.4: Hot-spot imaging. V prvom riadku je možné vidieť T2 vážené 1H MRI snímky, v druhom riadku 

19F MRI snímky a v treťom riadku boli tieto snímky cez seba preložené. Prípadná migrácia buniek by sa prejavila 

ako pohyb červeného signálu. Obrázok slúži len na ilustráciu hot-spot imaging. Vzťahuje sa k nemu širší kontext, 

ktorý je možné nájsť tu12. Prevzaté z referencie 12 

1.5 Cieľ práce 

Táto bakalárskej práca vychádza z výsledkov v oblasti skúmania komplexov 

cyklámových derivátov s paramagnetickými iónmi prechodných kovov, ktoré boli 

preskúmané až pomerne nedávno. Ukázalo sa, že skrátenie relaxačných časov 

je dostatočné10,18 na ich použitie v praxi. 
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Prvým cieľom práce bolo syntetizovať nový ligand a jeho komplex s Ni2+, 

analogický k publikovanému ligandu, respektíve jeho Ni2+ komplexu, v referencii 10 

(Obrázok 1.5, publikovaný ligand). Zámena hydroxylovej skupiny za hydroxymetylovú 

na metylén-fosfonátovom ramene síce hydrofilicitu zníži, keďže stratou náboja sa 

rozpustnosť znižuje, avšak stále by mohol vzniknúť dostatočne hydrofilný, nenabitý 

komplex. Jednoznačnou výhodou hydroxymetylovej skupiny oproti hydroxylovej 

je možnosť jej ďalšej funkcionalizácie, čím sa otvárajú nové možnosti. 

Keďže vzdialenosť atómov fluóru od paramagnetika v porovnaní s publikovaným 

ligandom by mala ostať nezmenená, relaxačné časy komplexu Ni2+ s novým ligandom 

by sa nemali odlišovať od relaxačných časov publikovaného analógu10. 

 

 

Obrázok 1.5: Ligand publikovaný v referencii 10 (vľavo) a ligand syntetizovaný v rámci bakalárskej práce (vpravo). 

 

Druhým cieľom práce bolo syntetizovať už spomínaný publikovaný ligand 

a následne pripraviť jeho Fe2+ komplex, ktorý by mohol mať nielen zaujímavé relaxačné 

časy, ale aj neobvykle delokalizovanú spinovú hustotu, ktorá môže pomôcť 

pri objasňovaní vplyvov d-kovov na molekuly a pri následnej interpretácii NMR spektier 

paramagnetických komplexov prechodných kovov.   
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2 Experimentálna časť 

2.1 Použité chemikálie 

Všetky použité chemikálie pochádzajú od komerčných dodávateľov, konkrétne Fluka, 

Fluorochem, Lachem, Penta a Sigma-Aldrich. 

2.2 Metódy charakterizácie látok 

2.2.1 Hmotnostná spektrometria (MS) 

Hmotnostné spektrá boli namerané v pozitívnom móde na spektrometri Waters 

ACQUITY QDa s ionizáciou elektrosprejom. Spektrá boli namerané RNDr. Margarétou 

Vojtíčkovou Ph.D. Uvedené boli len najintenzívnejšie signály. 

2.2.2 NMR spektroskopia 

NMR spektrá boli namerané na prístrojoch Varian VNMRS300 a Bruker Avance III 

HD 400. Rezonančná frekvencia daného jadra je vždy uvedená pri charakterizácii látky. 

Spektrá na Varian VNMRS300 boli namerané RNDr. Margarétou Vojtíčkovou, Ph.D. 

Relaxometrická charakterizácia bola vykonaná Mgr. Filipom Kouckým na Varian 

VNMRS300 a namerané dáta boli vyhodnotené v programe VnmrJ. Na zmeranie 

relaxačného času T1 bol použitý experiment Inversion Recovery, relaxačný čas T2
* bol 

vypočítaný zo šírky signálu v polovici jeho výšky podľa vzťahu T2
* = 1/πω1/2. 

Ako referencia bol v 1H NMR použitý TMS pri meraní v CDCl3, tBuOH pri meraní 

v D2O a signál metanolu pri meraní v MeOH-d4. V 13C NMR bol použitý buď signál 

rozpúšťadla (CDCl3, MeOH-d4), alebo tBuOH pri meraní v D2O. V 19F NMR bol použitý 

externý štandard CFCl3 a v 31P NMR bol použitý externý štandard 85% H3PO4 vo vode. 

V spektrách 19F a 31P NMR z dôvodu použitia externého štandardu, inzertu, prišli signály 

o jemnú štruktúru a vo výsledku boli singletmi. Na získanie kvalitnejších spektier bolo 

pD upravované použitím koncentrovaného vodného amoniaku. Spektrá 13C NMR boli 

merané s vodíkovým dekaplingom. Všetky namerané spektrá boli spracované v programe 

MestReNova. 
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2.2.3 Röntgenoštruktúrna analýza (XRD) 

Kryštálová štruktúra bola stanovená a vyriešená RNDr. Ivanou Císařovou, Csc. 

na difraktometri Bruker D8 VENTURE Kappa Duo PHOTON III, vybavenom 

chladiacim zariadením Cryostream Cooler (Oxford Cryosystems), pri teplote 120 K. 

Použité žiarenie MoKα z mikrofokusného zdroja IμS malo vlnovú dĺžku 0,71073 Å. 

2.2.4 Tenkovrstvová chromatografia (TLC) 

Na tenkovrstvovú chromatografiu boli použité silikagélové doštičky TLC Silica Gel 60 

F254 (Merck). 
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2.3 Syntéza ligandov 

2.3.1 Schéma syntézy ligandov  

 

 

Obrázok 2.1: Schéma syntézy ligandov 
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2.3.2 1,8-dibenzylcyklám (4) 

 

 

 

V banke o objeme 500 ml bol vo vode (300 ml) rozpustený cyklám (1) (5,00 g; 

25,0 mmol). Roztok bol schladený v ľadovom kúpeli na približne 0 °C, do roztoku bol 

pridaný formaldehyd (4,5 ml; 37 %) a zmes bola miešaná 2 hodiny. Zrazenina 

bola prefiltrovaná na frite S4, premytá vodou a vysušená na vzduchu. Matečný roztok bol 

zahustený na RVO, kvantitatívne prevedený do menšej banky a vložený do chladničky 

kryštalizovať. Po vykryštalizovaní boli kryštály prefiltrované na frite S4 a vysušené 

na vzduchu. Celkovo bolo pripravených 5,60 g produktu 2. 

 Celý produkt 2 bol rozpustený v acetonitrile (170 ml) v banke o objeme 250 ml. 

Do roztoku bol pridaný benzylbromid (6,5 ml) a zmes bola miešaná 3 dni pri laboratórnej 

teplote. Následne bola zrazenina prefiltrovaná na frite S4 a vysušená na vzduchu. 

Získaných bolo 11,18 g produktu 3. 

 Produkt 3 bol rozpustený v deliacom lieviku v 5% roztoku NaOH (170 ml) 

a následne bol extrahovaný dichlórmetánom (3×150 ml). Organické frakcie boli zlúčené, 

vysušené použitím MgSO4 a odparené na RVO do bezfarebného, kryštalizujúceho oleja. 

K tomu bola po kvapkách pridávaná 6M HCl až do vzniku bielej zrazeniny. V ďalšom 

kroku bola pridaná k odparku ďalšia HCl (6M; 70 ml) a zmes bola vložená do ultrazvuku. 

Zrazenina bola prefiltrovaná na frite S4, premytá malým množstvom vody a acetónu, 
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čím sa získala prvá frakcia produktu. Matečný roztok bol odparený na RVO a rovnakým 

postupom, aký bol popísaný v tomto odstavci, bola izolovaná druhá frakcia produktu 4. 

 Bolo získaných 9,70 g (16,2 mmol) produktu, výťažok vzhľadom 

na východiskovú látku 1 bol 65 %. Odhadované zloženie produktu 4 na základe 

predošlých skúseností je 4∙4HCl∙4H2O. 

 Namerané NMR spektrá sa zhodujú s publikovanými19. 

  

2.3.3 1,8-bis(2,2,2-trifluóracetyl)-4,11-dibenzylcyklám (5) 

 

 

 

Chránený cyklám 4∙4HCl∙4H2O (3,50 g; 5,9 mmol) bol rozpustený v 5% NaOH (200 ml) 

a následne bol extrahovaný do chloroformu (3×150 ml). Organické frakcie boli zlúčené, 

vysušené použitím MgSO4 a odparené na RVO. Odparok bol pod argónom rozpustený 

v bezvodom chloroforme (150 ml), cez septum bol pridaný trifluóracetanhydrid 

(3,3 ml; 22,7 mmol), suchý trietylamín (3,9 ml; 28,4 mmol) a zmes bola miešaná 

3 hodiny pri izbovej teplote. Následne bola zmes odparená na RVO do žltého 

kryštalizujúceho oleja. Produkt 5 bol ďalej prečistený rekryštalizáciou z horúceho 

etanolu. Kryštály boli prefiltrované a premyté vodou a etanolom na frite S4, čím bola 

získaná prvá frakcia produktu 5. Matečný roztok bol odparený na RVO do žltého 

kryštalizujúceho oleja a odparok bol dichlórmetánom (100 ml) kvantitatívne prevedený 

do deliaceho lieviku o objeme 500 ml. Zmes bola vytrepaná s nasýteným roztokom 

hydrogenuhličitanu sodného (3×100 ml). Organická fáza bola vysušená použitím MgSO4 

a odparená na RVO do žltého kryštalizujúceho oleja. Ten bol rekryštalizovaný 

z horúceho etanolu, kryštály boli prefiltrované a premyté vodou a etanolom na frite S4, 

čím bola izolovaná druhá frakcia produktu 5. Prvá frakcia produktu bola biela kryštalická, 

druhá frakcia bielo-žltá kryštalická látka, celkový výťažok 2,71 g (4,7 mmol; 81 %). 
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1H-NMR (400 MHz; CDCl3): 1,65–1,90 (m, 4H, H6 + H6'); 2,34–2,52 (m, 4H, 

H7 + H7'); 2,56–2,75 (m, 4H, H2 + H2'); 3,29–3,63 (bm, 12H, H3 + H3' + H5 + H5' + 

H8 + H8'); 7,13–7,33 (bm, 10H, fenyly). 

19F-NMR (282 MHz; CDCl3): –69,3 (m). 

MS-ESI (+): 573,3 [5+H]+; vypočítané pre (C28H35F6N4O2)
+: 573,3. 

2.3.4 1,8-bis(2,2,2-trifluóretyl)-4,11-dibenzylcyklám (6) 

 

 

 

V trojhrdlovej banke o objeme 500 ml bola pod argónovou atmosférou rozpustená 

látka 5 (1,98 g; 3,5 mmol) a tetrahydridoboritan sodný (1,31 g; 34,7 mmol) v bezvodom 

diglyme (29 ml). V Erlenmeyerovej banke o objeme 100 ml bol pod argónovou 

atmosférou nariedený BF3∙Et2O (4,0 ml; 34,9 mmol) v bezvodom diglyme (29 ml). Tento 

roztok bol za stáleho miešania reakčnej zmesi a stáleho prefúkavania banky argónom 

pridávaný po kvapkách cez septum do trojhrdlovej banky. Vznikajúci plyn, borán, 

bol odstraňovaný prefúkavaním cez bublačku do roztoku 5% hydroxidu sodného v 10% 

peroxide vodíka počas celej reakcie. Bublačka bola chladená v ľadovom kúpeli. Reakčná 

zmes bola miešaná 24 hodín pri 120 °C. Po ukončení zahrievania a vychladnutí bola 

do reakčnej banky po kvapkách pridaná 12% kyselina chlorovodíková (3,0 ml). Zmes 

bola následne odparená na RVO. Tuhá látka bola rozpustená v 5% roztoku hydroxidu 

sodného (30 ml) a extrahovaná v deliacom lieviku do chloroformu (3×30 ml). Organické 

frakcie boli zlúčené, vysušené použitím MgSO4 a odparené na RVO do bezfarebného 

kryštalizujúceho oleja. Produkt 6 bol prečistený rekryštalizáciou z horúceho chloroformu. 

Produktom je biela kryštalická látka, výťažok 1,24 g (2,3 mmol; 66 %). 

 

1H-NMR (400 MHz; CDCl3): 1,53–1,66 (m, 4H, H6); 2,43 (t, 4H, H7, 3JHH = 6,6 Hz); 

2,49 (t, 4H, H2, 3JHH = 6,3 Hz); 2,61 (t, 4H, H5, 3JHH = 7,0 Hz); 2,69 (t, 4H, H3, 
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3JHH = 6,3 Hz); 2,85 (q, 4H, H9, 3JHF = 9,6 Hz); 3,45 (s, 4H, H8), 7,11–7,29 (m, 10H, 

fenyly).  

13C-NMR (101 MHz; CDCl3): 24,9 (s, C6); 51,2 (s, C7 + C2); 52,1 (s, C3); 52,5 (s, C5); 

55,2 (q, C9, 2JCF = 30 Hz); 59,4 (s, C8); 126,1 (q, CF3, 
1JCF = 281 Hz); 127,1; 128,3; 

129,2; 139,7 (4×s, fenyly). 

19F-NMR (282 MHz; CDCl3): –69,6 (s) 

MS-ESI (+): 545,4 [6+H]+; vypočítané pre (C28H39F6N4)
+: 545,3. 

2.3.5 1,8-bis(2,2,2-trifluóretyl)cyklám (7) 

 

 

 

V banke o objeme 250 ml bola rozpustená látka 6 (2,20 g; 4,0 mmol) v zmesi 

AcOH/EtOH/H2O = 1/5/4 (55 ml). Do zmesi bolo pridané 10% Pd/C (180 mg), banka 

bola naplnená argónom a následne k nej bol pripojený balón naplnený vodíkom. Reakčná 

zmes bola miešaná pod vodíkovou atmosférou 24 hodín pri teplote 40 °C. Po ukončení 

zahrievania a vychladnutí bolo aktívne uhlie odfiltrované a filtrát odparený na RVO 

do oleja, do ktorého bola po kvapkách pridaná 35% kyselina chlorovodíková (5,5 ml), 

čo spôsobilo vyzrážanie produktu 7. Na základe predošlých skúseností má produkt 

odhadované zloženie 7·4HCl. Výťažok 1,87 g (3,95 mmol; 98 %). 

 

1H-NMR (400 MHz; D2O; pD = 10): 1,73–1,85 (m, 4H, H6); 2,76 (t, 4H, H7, 3JHH = 5,4 

Hz); 2,80–2,99 (m, 12H, H2 + H3 + H5); 3,26 (q, 4H, H9, 3JHF = 9,8 Hz). 

13C-NMR (101 MHz; D2O; pD = 10): 24,9 (s, C6); 47,4 (s, C3); 49,3 (s, C5); 52,3 

(s, C2); 54,3 (s, C7); 54,5 (q, C9, 2JCF = 30 Hz); 126,8 (q, CF3, 
1JCF = 281 Hz). 

19F-NMR (282 MHz; D2O; pD = 10): –67,4 (s). 

MS-ESI (+): 365,3 [7+H]+; vypočítané pre (C14H27F6N4)
+: 365,2. 
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2.3.6 Kyselina hydroxymetylfosfínová (8) 

 

 

 

Do banky o objeme 100 ml bola pridaná HCl (6M; 22 ml), etanol (32 ml), kyselina 

fosforná (8,2 ml; 67,8 mmol) a paraformaldehyd (3,87 g; 129 mmol). Zmes bola miešaná 

pri teplote 80 °C. Počas 7 dní bola konverzia priebežne pozorovaná pomocou 31P NMR. 

Po úplnom vymiznutí signálu kyseliny fosfornej bola reakcia ukončená, rozpúšťadlá boli 

odparené a odparok bol viackrát odparený s vodou na RVO. Produkt bol ďalej prečistený 

chromatografiou na SiO2 (EtOH/konc. vodný NH3 = 7/1). Po prečistení a odparení 

rozpúšťadiel bol produkt 8 izolovaný ako amónna soľ. Produktom bol bezfarebný olej. 

Výťažok 5,80 g (51,3 mmol; 76 %). 

 

TLC: Rf = 0,4 (EtOH/konc. vodný NH3 = 7/1). 

1H-NMR (400 MHz; D2O; pD = 10): 3,59 (dd, 2H, 2JPH = 6,2 Hz, 3JHH = 2,3 Hz); 

6,93 (dt, 1H, 1JPH = 510 Hz, 3JHH = 2,3 Hz). 

31P-NMR (121 MHz; D2O; pD = 10): 24,4 (dt, 1JPH = 511 Hz, 2JPH = 6,3 Hz). 
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2.3.7 1,8-bis[(metyl(hydroxymetyl)fosfíno]-4,11-bis(2,2,2-trifluóretyl)-
cyklám (H2L1) 

 

 

 

V banke o objeme 25 ml bola rozpustená látka 7·4HCl (320 mg; 0,675 mmol), 

látka 8 (256 mg; 2,67 mmol) a paraformaldehyd (80,2 mg; 2,67 mmol) v kyseline 

chlorovodíkovej (6M; 20 ml). Zmes bola miešaná pri 100 °C v uzavretej banke 

a jej zloženie bolo priebežne pozorované pomocou 31P NMR a MS. Po 48 hodinách bola 

pridaná ďalšia kyselina hydroxymetylfosfínová (8) (256 mg; 2,67 mmol; 4 ekv.) 

a po 7 dňoch od nasadenia reakcie boli pridaný paraformaldehyd (40,0 mg; 1,33 mmol, 

2 ekv.). Po 24 hodinách od prídavku bola reakcia ukončená, reakčná zmes odparená 

a viackrát odparená s vodou a zmesou voda/etanol = 1/1 na RVO. Produkt bol prečistený 

na SiO2 (EtOH/konc. vodný NH3 = 5/1), následne na silnom katiónovom iónomeniči 

(100 ml, H+ cyklus). Nečistoty boli z iónomeniča vymyté etanolom (300 ml) a produkt 

bol eluovaný 10% vodným roztokom pyridínu. Po prečistení na slabom katiónovom 

iónomeniči, Amberlite CG50 (50 ml, H+ cyklus), kde bol eluovaný zmesou 

EtOH/konc. vodný NH3 = 2/1 (150 ml), bol produkt H2L1 po odparení rozpúšťadiel 

na RVO izolovaný ako zwitterión. Produktom bola hnedá tuhá látka. Výťažok 198 mg 

(0,322 mmol; 48 %). 

 

TLC: Rf = 0,6 (EtOH/konc. vodný NH3 = 4/1). 

1H-NMR (300 MHz; D2O; pD = 7,2): 1,86–2,05 (bs, 4H, H6); 2,74–2,92 (bs, 4H, H5); 

3,03–3,14 (bs, 4H, H3); 3,23–3,40 (m, 8H, H8 + H9); 3,42–3,59 (bs, 8H, H2 + H7); 3,73 

(d, 4H, H10, 2JHP = 6,5 Hz). 

13C-NMR (101 MHz; D2O; pD = 10): 22,0 (s, C6); 49,4 (d, C2, 3JCP = 10 Hz); 50,5 (s, 

C3); 50,8 (s, C5); 52,9 (d, C8); 53,0 (d, C7, 3JCP = 4 Hz); 55,4 (q, C9 2JCF = 30 Hz); 60,8 

(d, C10, 2JCP = 105,8 Hz); 126,5 (q, CF3, 
1JCF = 281 Hz). 
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19F-NMR (282 MHz; D2O; pD = 10): –68,5 (s). 

31P-NMR (121 MHz; D2O; pD = 10): 25,1 (s). 

MS-ESI (+): 581,3 [H2L1+H]+; vypočítané pre (C18H37F6N4O6P2)
+: 581,2. 

2.3.8 1,8-bis[(dietoxyfosforyl)metyl]-4,11-
bis(2,2,2-trifluóretyl)cyklám (9) 

 

 

 

Látka 7·4HCl (860 mg; 1,82 mmol) bola rozpustená v 5% roztoku NaOH (40 ml) 

a extrahovaná do chloroformu (3×40 ml). Organické frakcie boli zlúčené, vysušené 

použitím MgSO4 a následne odparené na RVO. Odparok bol rozpustený v trietylfosfite 

(17 ml) a do zmesi bol pridaný paraformaldehyd (218 mg; 7,26 mmol). Zmes bola 

za stáleho miešania zahrievaná 24 hodín na 100 °C v uzavretej banke. Po ukončení 

reakcie bol trietylfosfit odparený na RVO a produkt bol následne prečistený na silnom 

katiónovom iónomeniči (100 ml, H+ cyklus). Nečistoty boli vymyté etanolom (400 ml) 

a produkt bol eluovaný zmesou EtOH/konc. vodný NH3 = 5/1 (200 ml). Produkt bol ďalej 

prečistený chromatografiou na SiO2, kde boli najskôr vymyté nečistoty zmesou 

EtAc/EtOH = 20/1 a následne bol produkt vymytý metanolom. Po odparení metanolu 

na RVO bol produkt opäť prečistený na silnom katiónovom iónomeniči 

(100 ml, H+ cyklus), nečistoty boli vymyté etanolom (500 ml) a produkt bol eluovaný 

zmesou EtOH/konc. vodný NH3 = 2/1. Produkt 9 bol izolovaný ako bezfarebný olej, 

výťažok 260 mg (0,391 mmol; 22 %). 

 

1H-NMR (400 MHz; MeOH-d4): 1,33 (t, 12H, CH3, 
3JHH = 7,1 Hz); 1,60–1,70 (m, 4H, 

H6); 2,68–2,86 (m, 14H, H2 + H3 + H5 + H7); 2,95 (d, 4H, H8, 2JHP = 9,9 Hz); 3,19 (q, 

4H, H9, 3JHF = 9,8 Hz); 4,08–4,20 (m, 8H, H10). 
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13C-NMR (101 MHz; MeOH-d4): 16,8 (d, CH3, 
3JCP = 5,8 Hz); 25,8 (s, C6); 50,8 (d, C8, 

1JCP = 159 Hz); 52,9 (s, C3); 53,5 (s, C5); 53,7 (m, C2, C7); 56,0 (q, C9, 2JCF = 30 Hz); 

63,4 (d, C10, 2JCP = 7,1 Hz); 127,7 (q, CF3, 
1JCF = 281 Hz). 

19F-NMR (282 MHz; MeOH-d4): –70,2 (s). 

31P-NMR (121 MHz; MeOH-d4): 26,7 (s). 

MS-ESI (+): 665,4 [9+H]+; vypočítané pre (C24H49F6N4O6P2)
+: 665,3. 

2.3.9 1,8-bis[(dihydroxyfosforyl)metyl]-4,11-
bis(2,2,2-trifluóretyl)cyklám (H2L2) 

 

 

 

Látka 9 (110 mg; 0,167 mmol) bola rozpustená v 6M HCl (20 ml). Zmes bola miešaná 

24 hodín pri izbovej teplote, následne bola teplota zvýšená na 80 °C po dobu 72 hodín 

a na záver bola zvýšená na 100 °C na 24 hodín. Konverzia bola pozorovaná pomocou MS, 

reakcia bola ukončená po vymiznutí signálov látky H2L2 s rôznym počtom esterov. 

Reakčná zmes bola odparená a viackrát odparená s vodou na RVO. Produkt bol 

prečistený na silnom katiónovom iónomeniči (100 ml, H+ cyklus). Nečistoty boli 

z iónomeniča vymyté vodou (100 ml) a produkt H2L2 bol eluovaný 10% vodným 

roztokom pyridínu. Rozpúšťadlá boli odparené a odparok bol viackrát odparený s vodou. 

Výťažok 56 mg (0,101 mmol; 60 %). 

 

1H-NMR (400 MHz; D2O, pD = 10): 1,91–2,12 (bs, 4H, H6); 2,78–2,96 (bs, 4H, H5); 

3,03–3,22 (bs, 4H, H3); 3,22–3,76 (bm, 16H, H2 + H7 + H8 + H9). 

13C-NMR (101 MHz; D2O; pD = 10): 22,6 (s, C6); 49,9 (s, C3); 51,6 (d, C2, 

3JCP = 4 Hz); 52,8 (s, C5); 53,7 (d, C8, 1JCP = 131 Hz); 53,7 (d, C7, 3JCP = 7 Hz); 54,8 (q, 

C9, 2JCF = 30 Hz); 126,5 (q, CF3, 
1JCF = 280 Hz). 

19F-NMR (282 MHz; D2O; pD = 10): –68,3 (s). 
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31P-NMR (121 MHz; D2O; pD = 10): 7,4 (s). 

MS-ESI (+): 553,2 [H2L2+H]+; vypočítané pre (C16H33F6N4O6P2)
+: 553,2. 

2.4 Príprava komplexu [Ni(L1)] 

 

 

Ligand H2L1 (157 mg; 0,255 mmol) a NiCl2·6H2O (129 mg; 0,543 mmol) bol rozpustený 

v 5% vodnom roztoku amoniaku (9,0 ml). Zmes bola miešaná a zahrievaná na 100 °C 

po dobu 72 hodín. Po ukončení reakcie bola vyzrážaná látka prefiltrovaná na frite S4 

a premytá vodou, etanolom, acetónom a dietyléterom. V ďalšom kroku bola časť  

tejto látky (cca 50 mg) suspendovaná v nadbytku 5% NH3 v etanole (150 ml) 

a scentrifugovaná. Supernatant bol odparený na RVO, čím bol izolovaný produkt 

[Ni(L1)] v podobe svetlozelenej, amorfnej látky. Výťažok 36,1 mg (0,057 mmol; 22 %). 

Monokryštály pre stanovenie štruktúry pomocou röntgenovej difrakcie boli pripravené 

voľnou kryštalizáciou z presýteného vodného roztoku komplexu [Ni(L1)]. 

 

TLC: Rf = 0,9 (EtOH/konc. vodný NH3 = 4/1) 

19F-NMR (282 MHz; D2O; pD = 7,4): –17,2 (s) 

MS-ESI (+): 637,2 [[Ni(L1)]+H]+; vypočítané pre (C18H35F6N4NiO6P2)
+: 637,1. 

XRD: Z pripraveného monokryštálu bola stanovená štruktúra v pevnom stave 

RNDr. Ivanou Císařovou, Csc. (Obrázok 2.2), vybrané kryštalografické parametre  

sú v Tab. 1. 
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Tab. 1: Vybrané kryštalografické parametre. 

 

Parameter trans-[Ni(L1)]∙4H2O Parameter trans-[Ni(L1)]∙4H2O 

Vzorec C18H42F6N4NiO10P2 α / ° 102,501(2) 

Mr / g mol-1 709,2 β / ° 102,037(2) 

Tvar doska γ / ° 90,464(2) 

Farba bledomodrá V / Å3 693,40(6) 

Kryštálová sústava Triklinická Z 1 

Priestorová grupa P–1 Difrakcie celkom 3185 

a / Å 7,6831(4) Difrakcie intenzívne 3112 

b / Å 9,1995(5) μ (MoKα) / mm-1 0,914 

c / Å 10,2905(5) R(I>2σ(I)) 0,0300 

  ωR' 0,0718 

  

 

Obrázok 2.2: Molekulová štruktúra komplexu [Ni(L1)] v zlúčenine trans-[Ni(L1)]∙4H2O v pevnom stave stanovená 

röntgenoštruktúrnou analýzou. Z dôvodu prehľadnosti neboli označené atómy symetrické k označeným atómom. 

(ORTEP, teplotné elipsoidy majú 50% pravdepodobnosť). 
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3 Diskusia 

3.1 Syntetická stratégia 

Prvá časť syntézy vychádzala z osvedčeného postupu19 na syntézu benzylového  

chránenia cyklámu, medziproduktu 4. Druhá časť spočívala v syntéze 

1,8-bis(2,2,2-trifluóretyl)cyklámu, medziproduktu 7, pomocou mierne upraveného 

postupu z publikácie 10.  

V tomto bode sa syntéza rozchádza na prípravu nového navrhnutého ligandu H2L1 

a na prípravu známeho ligandu H2L2. Hoci formálne je medzi týmito ligandami rozdiel 

len v nahradení hydroxylovej za hydroxymetylovú skupinu, prakticky musel byť zvolený 

odlišný prístup k syntéze celého ramena. Metylénfosfonátové ramená boli syntetizované 

v trietylfosfite Pudovikovou reakciou s látkou 7 a následnou hydrolýzou esterov, 

no metylénfosfinátové ramená boli pripravené v jednom kroku reakciou látky 7 

s kyselinou hydroxymetylfosfínovou. Ide o reakciu Mannichovho typu, pri ktorej 

sa využije kyselina fosforu s P–H väzbou. 

Po príprave požadovaného ligandu je možné vykonať komplexačné reakcie 

s rôznymi iónmi d-kovov, do úvahy prichádzajú Ni2+, Co2+ a Fe2+. V prípade H2L1 bola 

zvolená komplexácia s Ni2+.  

3.2 Syntéza 1,8-bis(2,2,2-trifluóracetyl)-4,11-dibenzyl-
cyklámu (5) 

Medziprodukt 5 bol pripravený nukleofilnou substitúciou s anhydridom kyseliny 

trifluóroctovej. Pri reakciách tohto typu dochádza k acylácii primárneho alebo 

sekundárneho amínu a odstúpeniu odstupujúcej skupiny, ktorou je v tomto prípade 

kyselina trifluóroctová. Tá je zachytená trietylamínom za vzniku trifluóroctanu 

trietylamónneho. 

Po prefiltrovaní vykryštalizovaného produktu bol získaný viskózny matečný 

roztok, ktorý obsahoval aj veľké množstvo produktu. Vedľajším produktom reakcie 

je síce iónová kvapalina trifluóroctan trietylamónny, ale môžeme predpokladať, 

že dochádzalo aj k protonizácii produktu 5 voľnou kyselinou trifluóroctovou. Túto formu 
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produktu nebolo možné izolovať z roztoku kryštalizáciou. Problém bol vyriešený 

extrahovaním trifluóroctovej kyseliny do nasýteného roztoku hydrogenuhličitanu 

sodného, pri čom došlo k deprotonizácii produktu, ktorý ostal rozpustený v organickej 

fáze. Pri opakovanej kryštalizácii z horúceho etanolu tak došlo k vykryštalizovaniu ďalšej 

časti produktu, čím sa značne zvýšil výťažok.  

Kryštály získané po vytrepaní iónovej soli s hydrogenuhličitanom sodným mali 

bledožlté sfarbenie. Pravdepodobne išlo o kokryštalizáciu zvyškov trifluóroctanu 

trietylamónneho s produktom 5, avšak podľa spektra 19F NMR nebol jeho podiel vyšší 

ako 2 %. 

V látke 5 dochádza k tzv. „uzamknutiu“ konformácií, spôsobené rigidnými 

amidovými skupinami. NMR aktívne jadrá v rôznych konformáciách majú odlišné 

chemické posuny, ale nie výrazne, čo spôsobuje deformáciu jemnej štruktúry signálov 

v spektrách, ktoré sa tak stávajú ťažko interpretovateľnými. Spektrum 13C NMR bolo 

kvôli týmto konformérom v podstate neinterpretovateľné.  

3.3 Syntéza kyseliny hydroxymetylfosfínovej (8) 

Kyselina hydroxymetylfosfínová bola syntetizovaná podľa postupu kolegov z laboratória. 

 Konverzia bola pozorovaná pomocou 31P NMR. Po 24 hodinách od nasadenia 

reakcie boli v spektre prítomné tri typy signálov, triplet kyseliny fosfornej, dublet 

kyseliny hydroxymetylfosfínovej a singlet kyseliny P,P-bis(hydroxymetyl)fosfínovej. 

Pozorovateľné bolo len štiepenie signálov vodíkom na P–H väzbe, ktoré má veľkú 

interakčnú konštantu (1JHP ≈ 500 Hz). Po úplnom vymiznutí signálu kyseliny fosfornej 

bola reakcia ukončená. 

 Pri TLC mala kyselina hydroxymetylfosfínová Rf = 0,4 a kyselina 

P,P-bis(hydroxymetyl)fosfínová Rf = 0,2, avšak ich škvrny neboli ostro ohraničené, preto 

ani pri čistení na SiO2 nebolo možné vzniknuté kyseliny úplne oddeliť. Napriek tomu, 

izolovaná bola veľká časť hydroxymetylfosfínovej kyseliny, ktorá vytekala z kolóny 

samostatne. Opakovaným čistením na SiO2 je možné výťažok ešte zvýšiť, čo však 

pri výťažku 76 % nie je potrebné.  

Ako detekčné činidlo na TLC môže byť použitá fosfomolybdénová modrá alebo 

manganistan draselný. Druhé spomínané činidlo je špecifické, keďže P–H väzba 

sa oxiduje okamžite pri izbovej teplote, ale k oxidácii hydroxymetylovej skupiny 
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dochádza až pri vyšších teplotách. Pri detekcii sa preto P,P-bis(hydroxymetyl)fosfínová 

kyselina zafarbí až po zahriatí. 

3.4 Syntéza 1,8-bis[(metyl(hydroxymetyl)fosfíno]-4,11-
bis(2,2,2-trifluóretyl)cyklámu (H2L1) 

Konverzia bola pozorovaná pomocou 31P NMR. Po 48 hodinách bola konverzia 40 % 

vzhľadom na východiskovú látku 7, avšak v reakčnej zmesi pravdepodobne vzniklo 

veľké množstvo kyseliny P,P-bis(hydroxymetyl)fosfínovej. V reakčnej zmesi bolo 

prítomných už len 30 % kyseliny hydroxymetylfosfínovej, čo reakciu utlmilo. Preto boli 

pridané ďalšie 4 ekvivalenty 8. Po 5 dňoch od prídavku 8 bola v 31P NMR spektre 

konverzia 75 % vzhľadom na východiskovú látku 7. V snahe zvýšiť konverziu boli 

do reakčnej zmesi pridané dva ekvivalenty paraformaldehydu, čo však po 24 hodinách 

viedlo k vyzrážaniu neznámej bielej látky a 31P NMR spektrum nebolo viac 

interpretovateľné. Paraformaldehyd nebol pridaný naraz s prídavkom kyseliny, keďže pri 

reakciách tohto typu hrozí vznik nežiadúcich vedľajších produktov, konkrétne 

N-metylovaného a N,N'-dimetylovaného 1,8-bis(2,2,2-trifluóretyl)cyklámu, takže jeho 

koncentrácia bola udržiavaná na nižších hodnotách. 

Pri TLC boli ako detekčné činidlá použité roztoky manganistanu draselného, ktorý 

deteguje ako ligand, tak aj nečistoty, a síranu meďnatého, ktorý špecificky reaguje 

s ligandom za vzniku svetlozeleného komplexu. 

 V snahe získať produkt v čistej podobe bol zo silného katiónového iónomeniča 

eluovaný 10% vodným pyridínom. Po neuspokojivom odstránení pyridínu na RVO 

sa pristúpilo k prečisteniu na slabom katiónovom iónomeniči, Amberlite CG 50, kde však 

nebolo možné produkt eluovať vodou, preto musel byť eluovaný roztokom amoniaku. 

Po odparení rozpúšťadiel na RVO bol ligand H2L1 izolovaný ako zwitterión. 

3.5 Syntéza 1,8-bis(dihydroxyfosforylmetyl)-4,11-
bis(2,2,2-trifluóretyl)cyklámu (H2L2) 

Prvým krokom k syntéze ligandu H2L2 z látky 7 bola príprava jeho esteru, látky 9. Značne 

komplikované čistenie bolo dôsledkom nedostatočného odparenia trietylfosfitu na RVO. 

Produkt 9 bol znečistený trietylfosfitom, respektíve produktami jeho hydrolýzy. 
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Pri dostatočnom odparení trietylfosfitu by prečistenie na SiO2 a silnom katiónovom 

iónomeniči malo poskytnúť produkt 9 v dostatočnej čistote. 

 Ligand H2L2 bol na rozdiel od postupu v spomínanej publikácii10, v ktorej bola 

použitá hydrolýza s TMSBr, pripravený kyslou hydrolýzou. Je to menej šetrný spôsob, 

pri ktorom môže dochádzať k rozkladom. Konverzia bola pozorovaná pomocou MS 

a reakcia bola ukončená po vymiznutí všetkých signálov patriacich východiskovej látke 

s rôznym počtom esterov. Podľa 19F a 31P NMR bola čistota produktu približne 80 %. 

Keďže pri čistení na silnom katiónovom iónomeniči došlo k ďalším stratám, výťažok bol 

neuspokojivý. Kyslá hydrolýza v tomto prípade rozhodne nebola vhodná alternatíva 

k hydrolýze s TMSBr, avšak úpravou reakčných podmienok je možné dosiahnuť lepšie 

výsledky. 

3.6 Syntéza a charakterizácia [Ni(L1)] 

Vyzrážaná látka, ktorá bola izolovaná na frite, bola málo rozpustná v mnohých 

rozpúšťadlách (H2O, EtOH, MeOH, DMSO, DCM). Pomocou MS a 19F NMR bola 

preukázaná prítomnosť ako vzniknutého komplexu, tak aj voľného ligandu. Pri TLC 

bolo pozorované, že v 5% NH3 v etanole sa rozpustí jediná látka, detekovateľná 

len UV žiarením (λ = 254 nm). Domnienka, že sa jedná o požadovaný komplex, bola 

potvrdená použitím MS, kde bol prítomný v podstate jediný signál, patriaci komplexu. 

Možnosť vzniku komplexu v plynnej fáze s voľným ligandom bola vylúčená dôkazovou 

reakciou s dimetylglyoximom, ktorá nepotvrdila prítomnosť voľných iónov Ni2+. 

Na základe týchto faktov bola časť izolovanej látky suspendovaná vo vysokom nadbytku 

5% NH3 v etanole, scentrifugovaná a supernatant odparený do sucha, čím sa získal 

produkt [Ni(L1)]. Výťažok môže byť teoreticky až trojnásobný, keďže k popísanej 

izolácii bolo použité približne tretinové množstvo látky izolovanej na frite.  

Komplex [Ni(L1)] je pomerne málo rozpustný vo vode, čo pre kontrastnú látku 

nie je dobrým signálom. Možným vysvetlením je strata náboja po komplexácii s Ni2+. 

Rozpustnosť je možné zvýšiť narušením symetrie komplexu, napríklad naviazaním 

metylénfosfinátového ramena len do jednej polohy, pri čom v druhej polohe by bola 

hydrofilnejšia skupina, ako je napríklad metylénfosfonátové rameno. Taktiež je možné 

fosfinátové rameno funkcionalizovať, čím môže byť k zvýšeniu rozpustnosti zvolený 

odlišný prístup. 
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Na charakterizáciu použitím 19F NMR a röntgenoštruktúrnu analýzu boli 

pripravené kryštály [Ni(L1)] voľnou kryštalizáciou z presýteného roztoku.  

Z röntgenoštruktúrnych dát vyplynulo (Tab. 1, Tab. 2, Obrázok 2.2), že komplex 

[Ni(L1)] kryštalizuje so štyrmi molekulami vody a má stred symetrie, čiže je v trans-III 

cyklámovej konformácii, ktorá je zo všetkých konformácií najsymetrickejšia 

a väčšinou termodynamicky najstabilnejšia. Presný vzorec v kryštáli je tým pádom 

trans-[Ni(L1)]∙4H2O. Molekula má tvar tetragonálnej bipyramídy, pretože väzby Ni–N4 

a Ni–N4' (amínové skupiny substituované 2,2,2-trifluóretylovou skupinou) sú predĺžené 

oproti ostatným väzbám koordinovaných atómov približne o 7 %. To je možné vysvetliť 

znížením elektrónovej hustoty elektronegatívnymi trifluóretylovými ramenami na týchto 

atómoch dusíku, čím sa oslabujú donorové vlastnosti. Priemerná vzdialenosť  

Ni···F je 5,25 Å, čo je v zhode s trans-[Ni(te2f2p)]2-, štruktúrne najpodobnejším 

analógom z referencie 17 (Obrázok 1.5, publikovaný ligand). 

 

Tab. 2: Porovnanie väzbových dĺžok v koordinačnom okolí syntetizovaného komplexu trans-[Ni(L1)] s jeho 

analógom trans-[Ni(Hte2f2p)]-. V prípade atómov fluóru ide o ich priemernú vzdialenosť od iónu Ni2+. Vzdialenosti 

trans-[Ni(Hte2f2p)]- boli prebrané z referencie 17. 

 

 trans-[Ni(L1)] trans-[Ni(Hte2f2p)]- 

d(Ni–N4) / Å 2,24 2,23 

d(Ni–N1) / Å 2,08 2,10 

d(Ni–O) / Å 2,09 2,08 

d(Ni···F) / Å 5,25 5,23 

 

Taktiež bolo pozorované, že hydroxylová skupina na metylénfosfinátovom 

ramene je neusporiadaná, v kryštáli sa vyskytuje vo dvoch polohách s polovičným 

zastúpením. To vyvoláva tiež neusporiadanosť v polohách atómov vodíku v molekulách 

vody, čo vedie ku komplikovanej sieti vodíkových väzieb. 

Na 19F NMR spektre komplexu bolo možné pozorovať správanie typické 

pre paramagnetické komplexy. Chemický posun bol zmenený približne o 51 ppm oproti 

voľnému ligandu a spektrálna čiara mala šírku ω1/2 = 325 Hz. Relaxačný čas T1 bol 

skrátený 220-násobne oproti voľnému ligandu. Porovnanie relaxačných časov komplexu 

trans-[Ni(L1)] s voľným ligandom H2L1 a rôznymi komplexami Ni2+ je v Tab. 3. 
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Tab. 3: Porovnanie relaxačných časov syntetizovaného komplexu trans-[Ni(L1)] a voľného ligandu H2L1 

s relaxačnými časmi iných komplexov Ni2+. Všetky vzorky boli merané vo vodnom prostredí pri 25 °C, pD ≈ 7, 

B0 = 7,0 T. Relaxačné časy ostatných komplexov boli prebrané z referencie 17. Štruktúry ligandov komplexov Ni2+ 

z referencie 17 sú uvedené nižšie (Obrázok 3.1). 

 

komplex T1 / ms T2
* / ms T2

*/T1 

trans-[Ni(L1)] 2,5(2) 0,98 0,39 

H2L1
 553(4) - - 

trans-[Ni(te2f2p)]2- 2,8(7) 0,90 0,32 

trans-[Ni(te2f2ae)]2+ 1,7(7) 0,83 0,49 

trans-[Ni(te2f2py)]2+ 1,8(2) 0,76 0,42 

trans-[Ni(te2f2a)] 2,0(6) 1,03 0,52 

cis-[Ni(te2f)(H2O)2]2+ 1,72(1) 0,82 0,48 

  

 Skrátenie relaxačných časov je síce teoreticky vyhovujúce, ale prakticky naráža 

na detekčné schopnosti bežne používaných MRI prístrojov, pre ktoré atómy  

fluóru relaxujú príliš rýchlo. Lepšie výsledky dosiahol Co2+ analóg komplexu 

trans-[Ni(te2f2p)]2-, ktorého relaxačné časy sa pohybovali zhruba okolo 10 ms a pomer 

T2
*/T1 mal hodnotu približne 0,818. Nevýhodou komplexov Co2+ je však ich náročnejšia 

syntéza. 

 

 

Obrázok 3.1: Ligandy komplexov Ni2+ uvedených v Tab. 3. 
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4 Záver 

V rámci tejto bakalárskej práce boli syntetizované ligandy H2L1, H2L2 a komplex 

[Ni(L1)]. Röntgenoštruktúrnou analýzou bola stanovená štruktúra komplexu  

izolovaného v kryštalickej forme, v ktorej sa vyskytuje vo forme trans-[Ni(L1)]∙4H2O. 

Relaxometrickými meraniami boli stanovené relaxačné časy T1 = 2,5(2) ms,  

T2
* = 0,98 ms, T2

*/T1 = 0,39. Koordinačné okolie Ni2+ a relaxačné časy boli porovnané 

s analogickými komplexami. 

  Využitie [Ni(L1)] v 19F MRI je možné po ďalších úpravách ligandu H2L1, 

ktoré zvýšia rozpustnosť po komplexácii. 

 Druhý cieľ, syntézu Fe2+ komplexu z ligandu H2L2, nebolo možné z objektívnych 

príčin naplniť.   
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