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Abstrakt 

Vhodnými kontrastními látkami pro metodu 
19

F MRI jsou fluorované koordinační sloučeniny, 

jejichž jaderné spinové relaxační časy jsou krátké díky přítomnosti paramagnetických iontů 

kovů v blízkosti jádra 
19

F. 

Tato práce se zabývá přípravou ligandu na bázi 1,4,7-triazacyklononanu (TACN) s pendantními 

skupinami obsahujícími atomy fluoru, studiem jeho koordinační vlastnosti vůči iontům 

přechodných kovů a charakterizací připravených komplexů. Naměřené podélné relaxační časy 

signálu 
19

F NMR ukazují, že zvolený koncept je nadějný pro použití v 
19

F MRI, zvláště 

v případě kobaltnatého komplexu. 

Klíčová slova: 
19

F MRI, kontrastní látka, trifluorethylfosfinová kyselina, TACN, 

paramagnetický ion, relaxační čas, efektivní magnetický moment 

 

Abstract 

Fluorinated coordination compounds having short nuclear spin relaxation times due to the 

presence of paramagnetic metal ions close to 
19

F nuclei are suitable/potential contrast agents in 

19
F MRI. 

This thesis deals with the preparation of a ligand based on 1,4,7-triazacyclononane (TACN) 

with pendant arms containing fluorine atoms. The coordination properties to transition metal 

ions were studied and prepared complexes were characterised. Measured values of longitudinal 

relaxation times of 
19

F NMR signal indicate that the chosen concept is promising for further use 

in 
19

F MRI, especially for the Co(II) complex. 

Keywords: 
19

F MRI, contrast agent, trifluoroethyl phosphinic acid, TACN, paramagnetic ion, 

relaxation time, effective magnetic moment 
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1 Teoretický úvod 

Znalosti a objevy v oblasti přírodních věd, především v chemii, biologii a fyzice, jsou základem 

pro medicínu. 

Zkoumáním přírody, organismů a vztahů mezi nimi lze alespoň trochu pochopit, jak svět kolem 

nás funguje. Lze zjistit, které látky a proč organismy využívají, jak jim pomáhají, nebo ubližují. 

Díky získaným poznatkům lze přírodní látky také využívat a vymýšlet pro ně nejrůznější 

aplikace. Mohou sloužit třeba jako léčiva. 

Syntéza léčiv ale není jediným důvodem, proč jsou přírodní vědy pro lékařství nepostradatelné, 

neméně důležitá je třeba anatomie a fyziologie člověka, biochemie, genetika, toxikologie nebo 

spektroskopie. Zásadní je také rozvoj počítačové techniky, který medicínu posouvá vpřed. 

V lékařství nestačí k diagnóze pouze příznaky, které lze na pacientech pozorovat okem nebo je 

pacienti nějakým způsobem vnímají, ale někdy je třeba detailně prozkoumat konkrétní orgán či 

tkáň, a k tomu slouží diagnostické zobrazovací metody. Ty lze rozdělit na invazivní 

a neinvazivní. 

Při invazivních metodách je třeba proniknout do lidského těla, což s sebou nese hned několik 

problémů: jedná se o zásah do organismu, který pro organismus není přirozený a zatěžuje ho, 

chirurgický zákrok je často spojen s anestezií, a při zákroku může dojít k infekci nebo 

k poranění okolní tkáně. 

Při použití neinvazivních zobrazovacích metod není nutné porušit živou tkáň. Mezi tyto metody 

patří např. planární RTG snímkování, počítačová tomografie (CT), jednofotonová emisní 

počítačová tomografie (SPECT), pozitronová emisní tomografie (PET) a magnetická resonance 

(MR, MRI). 

Nejjednodušší a nejstarší metodou je RTG snímkování, kterým se získá snímek určité části těla 

v daném čase. Používá se např. při vyšetření v ortopedii, v zubním lékařství nebo při vyšetření 

plic. 

Počítačová tomografie (CT; computed tomography) pomocí rentgenového záření zobrazuje 

plošné řezy lidským tělem a seskládá z nich trojrozměrný obraz. 

Jednofotonová emisní počítačová tomografie (SPECT; single-photon emission computed 

tomography) a pozitronová emisní tomografie (PET; positron emission tomography) sledují 

rozložení radiofarmaka v těle pacienta. Využívají ionizující záření pocházející z aplikované 

radioaktivní látky, která je selektivně distribuována v různých tkáních. 
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Zobrazování magnetickou resonancí (MRI; magnetic resonance imaging) poskytuje informace 

o stavu organismu nebo tkáně až na buněčné úrovni. Velkou výhodou MRI je, že na rozdíl od 

metod RTG, CT, SPECT a PET nevyužívá škodlivé ionizující záření, ale místo něj využívá 

záření v oblasti radiofrekvenčních vln. Nevýhodou je však podstatně nižší citlivost oproti PET 

a SPECT.[1] MRI je založeno na principu nukleární magnetické resonance (NMR; nuclear 

magnetic resonance). 

 

1.1 Zobrazování magnetickou resonancí (MRI) 

1.1.1 Princip nukleární magnetické resonance (NMR) 

NMR spektroskopie je velmi důležitá metoda studia molekulové struktury. Nachází uplatnění 

v přírodních vědách, medicíně i technologiích. 

Metoda je založena na měření spektrálních přechodů mezi jadernými spinovými hladinami 

rozštěpenými vlivem vnějšího magnetického pole.[2] 

Atomová jádra mají spin (jaderný spinový moment hybnosti) charakterizovaný spinovým 

kvantovým číslem I, které může nabývat hodnot 0, 1/2, 1, 3/2, 2, 5/2 atd. Jádra s nenulovým 

spinem jsou aktivní v NMR; pro NMR jsou podstatná jádra se spinem 1/2 (např. 
1
H, 

13
C, 

19
F 

a 
31

P). Vztah mezi počtem nukleonů a jaderným spinem je spolu s příklady jader uveden 

v Tab. 1.[3] 

 

Tabulka 1: Kvantové číslo jaderného spinu I v závislosti na nukleonovém čísle A (počtu 

nukleonů) a protonovém čísle Z (počtu protonů) s vybranými příklady nuklidů. 

A Z I jádro 

sudé sudé 0 He2
4 , C6

12
, O8

16
 

sudé liché celočíselné H1
2 , B5

10 , N7
14 , 

liché sudé/liché poločíselné H1
1 , C6

13
, F9

19  

 

Chování velkého množství jader popisuje celková jaderná magnetizace, což je součet všech 

spinových momentů vztažených na jednotku objemu. Vektory spinových momentů jednotlivých 

jader jsou orientovány náhodně a v materiálu se jejich příspěvky vzájemně vyruší. Celková 

magnetizace je tedy nulová.[2] 
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V nepřítomnosti vnějšího magnetického pole jsou různé spinové stavy NMR aktivních jader 

degenerovány. Když se jádra dostanou do magnetického pole, dojde k rozštěpení jejich 

energetických hladin.[3] Rozštěpení spinových hladin v magnetickém poli se označuje jako 

Zeemanův jev.[2] Pro jádra s I = 1/2 se spinové momenty jader orientují buď ve směru 

(paralelně), nebo proti směru (antiparalelně) vnějšího magnetického pole. Způsoby orientace 

nemají stejnou energii, proto nejsou zastoupeny stejně. Paralelní orientace má nižší energii, je 

tedy energeticky výhodnější a častější.[4] Poměr populací je dán Boltzmanovým rozdělením 

popsaným vztahem (1): 

 
Nα

Nβ
 = e 

∆E

kB · T, (1) 

kde Nα je populace stavů s nižší energií, Nβ populace stavů s vyšší energií, ΔE energetický rozdíl 

mezi hladinami α a β, kB Boltzmanova konstanta a T termodynamická teplota. 

Rozdíl energií mezi rozštěpenými spinovými hladinami ΔE je dán vztahem (2): 

 ∆E = 
h

2π
 γ B0, (2) 

kde h je Planckova konstanta, γ gyromagnetický poměr (charakteristická konstanta pro daný 

nuklid) a B0 magnetická indukce vnějšího magnetického pole. 

Magnetické momenty v přítomnosti vnějšího magnetického pole vykonávají precesní pohyb 

(vektor magnetického momentu jádra mění svou orientaci po plášti hypotetického kužele) 

a celková magnetizace má směr osy z (rovnoběžný s vnějším magnetickým polem).[2] 

Po vystavení jader elektromagnetickému záření vhodné frekvence (označované jako Larmorova 

frekvence ν) definované vztahem (3): 

 ν = 
 γ ·B0

2π
, (3) 

dochází k absorpci energie (přechodu do energeticky vyššího stavu) a ke změně spinu jádra. 

Jádra jsou tzv. v rezonanci s radiofrekvenčním zářením, jehož frekvence záleží na druhu 

ozařovaného jádra (resp. jeho gyromagnetickém poměru) a použitém magnetickém poli.[4] 

Larmorova frekvence dále mírně závisí na chemickém okolí NMR aktivního jádra. V NMR 

spektru lze tedy pozorovat různé signály pro chemicky různé atomy (jádra) téhož prvku díky 

jejich různému tzv. stínění elektronovým obalem.[4] Chemicky ekvivalentní jádra (jádra 

stejného izotopu se stejným chemickým okolím) vykazují stejné stínění a poskytují jeden 

signál.[2] 
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NMR signál je charakterizován chemickým posunem δ daným vztahem (4): 

 δ = 
ν  –  νref

νref
 · 10

6
, (4) 

kde ν je rezonanční frekvence skupiny chemicky ekvivalentních jader a νref rezonanční 

frekvence referenční sloučeniny (δ = 0). Pro organické sloučeniny se při měření spekter nuklidů 

1
H a 

13
C používá jako referenční sloučenina většinou tetramethylsilan (TMS).[2] Důvodem, 

proč se používá chemický posun a ne rezonanční frekvence, je jeho nezávislost na pracovní 

frekvenci spektrometru. Proto lze přímo porovnávat hodnoty δ naměřené na různých 

přístrojích.[4] 

Obvyklý výnos NMR spektra je takový, že rezonanční frekvence roste v NMR spektru zprava 

doleva, stejným směrem roste i chemický posun. Jádra, která mají signál vlevo, jsou málo 

stíněna, jádra se signály v pravé části spektra jsou stíněna silně.[4] Počet různých skupin 

chemicky ekvivalentních atomů pak odpovídá počtu signálů a integrální intenzita signálu je 

úměrná počtu chemicky ekvivalentních atomů.[2] 

Kromě diamagnetického stínění jader elektrony je magnetické pole v místě NMR aktivního 

jádra ovlivněno ještě interakcí magnetických spinových momentů sousedních jader. Spin-

spinová interakce způsobuje štěpení pásů na n + 1 hladin, kde n je počet sousedních 

neekvivalentních jader (pokud mají spin 1/2; při vyšších spinových číslech je štěpení 

složitější).[2] 

Spinová relaxace je návrat spinového systému do stacionárního stavu, který byl narušen 

radiofrekvenčním pulzem a absorpcí energie. Existují dva mechanismy spinové relaxace: 

podélná (spin-mřížková) relaxace a příčná (spin-spinová) relaxace. Každý mechanismus je 

charakterizován relaxačním časem. Podélný relaxační čas T1 určuje rychlost, s jakou se obnoví 

z-ová složka magnetizace (směr z je paralelní se směrem vnějšího magnetického pole). Je to čas 

charakterizující rychlost, s jakou se jádra vrací na nižší energetickou hladinu α. Příčný relaxační 

čas T2 určuje rychlost, za jak dlouho vymizí složky magnetizace ve směrech x a y, tedy dobu, 

než se rozfázují rotující vektory spinových momentů jader. Relaxační čas T2 je vždy kratší než 

čas T1, v limitním případě se oba časy mohou rovnat. Zatímco rychlá podélná relaxace snižuje 

výšku signálu při zachování jeho pološířky, tak rychlá příčná relaxace signál rozšiřuje (resp. 

určuje pološířku). A právě rozdílné relaxační časy molekul vody v měkkých tkáních živých 

organismů se (vedle měření intenzity 
1
H signálu vody) často využívají v metodě MRI (viz 

níže).[2] 



11 

Při NMR je malé množství (jednotky až desítky mg) vzorku rozpuštěno v kyvetě v malém 

množství rozpouštědla a vloženo do úzké dutiny supravodivého magnetu, který generuje silné 

konstantní magnetické pole. 

Pokud je přístroj pro měření NMR hodně veliký, místo konstantního magnetického pole využívá 

gradient pole, místo vzorku v kyvetě je ve vnitřním prostoru magnetu tělo pacienta a měří se 

NMR spektra částí jeho těla, stává se NMR spektroskopie významnou diagnostickou metodou 

pro medicínu, stává se zobrazováním magnetickou resonancí, MRI.[4] 

 

1.1.2 Princip zobrazování magnetickou resonancí (MRI) 

MRI (v českojazyčném prostředí často jen MR) podobně jako NMR využívá magnetické 

vlastnosti jader. Klasické MRI je založeno na změně chování jader 
1
H molekul vody přítomné 

v měkkých tkáních v silném magnetickém poli. Absorpcí radiofrekvenčního záření se jádra 
1
H 

excitují. Relaxačními procesy se pak vracejí do původního stavu a uvolňují přitom 

absorbovanou energii ve formě elektromagnetického záření, které je detegováno a matematicky 

zpracováno.[1] Výsledkem měření je díky použitému gradientu magnetického pole (v každém 

bodě gradientu mají měřená jádra jinou rezonanční frekvenci) informace o umístění měřených 

jader v prostoru, díky které lze získat dvoudimenzionální řez zkoumaným objektem.[2] Ze 

soustavy dvoudimenzionálních řezů lze sestrojit 3D obraz studovaného předmětu (pacienta). 

Metoda MRI je velmi důležitá, Paulu C. Lauterburovi a siru Peteru Mansfieldovi byla dokonce 

za objevy týkající se MRI („for their discoveries concerning magnetic resonance imaging“) 

v roce 2003 udělena Nobelova cena za fyziologii nebo lékařství.[5] 

Metoda 
1
H MRI často využívá kontrastní látky, které ovlivňují intenzitu detegovaného signálu 

a zvýrazňují zobrazované tkáně (tkáně se jeví jako světlejší, nebo tmavší). Kontrastní látky jsou 

magneticky aktivní sloučeniny, které slouží ke zkrácení relaxačních časů okolních 
1
H atomů, 

což navyšuje kontrast zobrazení a pomáhá diagnostice nemocí, pokud se kontrastní látka různě 

distribuuje ve zdravých a poškozených tkáních.[6] Přítomné paramagnetikum ovlivňuje oba 

relaxační časy (T1 i T2), ale podle charakteru kontrastní látky je toto ovlivnění různé. Používané 

paramagnetické kontrastní látky (izolované paramagnetické molekuly) ovlivňují více relaxační 

čas T1 a při použití vhodné měřící pulsní sekvence vytvářejí pozitivní kontrast, tedy zvyšují 

intenzitu detegovaného signálu a „zesvětlují“ tkáně, v nichž je přítomna kontrastní látka. 

Nejvýznamnějším iontem používaným v T1-kontrastních látkách je ion Gd
3+

, který má pro 
1
H 

MRI optimální vlastnosti (velký magnetický moment a dlouhý elektronový relaxační čas díky 

symetricky zpola obsazené elektronové konfiguraci f
7
). Relaxační časy T2 jsou významně 

zkracovány superparamagnetickými kontrastními látkami (nanokrystalické 
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ferro/ferrimagnetické fáze), což vytváří negativní kontrast, tedy tkáně s jejich výskytem 

poskytují nižší signál a při zobrazování se jeví jako tmavé.[1] 

Jednou z prvních studovaných 
1
H MRI kontrastních látek byl v roce 1984 gadolinitý komplex 

kyseliny diethylentriaminpentaoctové, Gd-DTPA (Obr. 1).[7] Tento komplex byl v roce 1988 

schválen jako kontrastní látka pro 
1
H MRI a donedávna byl používán v klinické praxi pod 

obchodní značkou Magnevist.[8] V posledních letech se ale od jeho aplikace (stejně jako od 

používání gadolinitých komplexů příbuzných derivátů odvozených od lineárního skeletu DTPA) 

ustupuje z důvodů částečné disociace in vivo, což v případě pacientů se selháním ledvin vedlo 

k chronickým otravám uvolněným iontem Gd
3+

. Dnes se proto používají téměř výhradně 

stabilnější a kineticky inertnější komplexy makrocyklických ligandů.[9] 

Mezi klinicky používané makrocyklické 
1
H MRI kontrastní látky patří deriváty DOTA 

obsahující Gd
3+

, např. Gd-DOTA (Dotarem), Gd-HP-DO3A (ProHance) a Gd-BT-DO3A 

(Gadovist), jejichž struktury jsou na Obr. 1.[10] 

 

Obrázek 1: Vybrané gadolinité komplexy používané jako T1-kontrastní látky v MRI. 

 

1.2 Využití jádra 
19

F pro zobrazování magnetickou resonancí (
19

F MRI) 

Vhodným jádrem pro heteronukleární MRI je jádro 
19

F. Fluor je monoizotopický prvek 

(přírodní zastoupení 100 %). Spinové kvantové číslo I je 1/2, jádro 
19

F je tedy NMR aktivní. 

Gyromagnetický poměr 
19

F (γ(
19

F) = 251,8·10
6
 rad·s

−1
·T

−1
) je vysoký a srovnatelný s 

1
H (γ(

1
H) 

= 267,5·10
6
 rad·s

−1
·T

−1
), jádro 

19
F má proto blízkou rezonanční frekvenci k 

1
H (vztah (3)) a pro 

jeho měření lze proto použít standardní MRI přístroje.[11], [12] 

Lidské tělo obsahuje jen stopové množství fluoru v kostech a zubech. V měkkých tkáních se 

fluor vůbec nevyskytuje. Signál fluoru viditelný při 
19

F MRI skenování tedy pochází právě od 

fluoru zastoupeného v kontrastních látkách.[13] 
19

F MRI se proto může využít pro tzv. „hot-spot 

imaging“, tedy pro selektivní zobrazení označené tkáně nebo orgánu.[14] Pro zjištění celkové 

anatomie a prostorové lokalizace signálu v tkáni je ale nutné změřit i 
1
H MRI.[12] 
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19
F MRI je proto vhodné např. pro buněčné sledování („cell tracking“). Buňky označené 

kontrastní látkou obsahující jádra 
19

F lze po transplantaci do organismu sledovat pomocí 
19

F 

MRI.[15] 

Pro lepší poměr signál/šum je třeba ve studované oblasti docílit větší koncentrace kontrastní 

látky (resp. jader 
19

F) nebo v daném čase rychleji získat a nahromadit více spekter.[12] 

Vhodná 
19

F MRI kontrastní látka by tedy měla obsahovat hodně jader 
19

F. Dále by měla být 

snadno připravitelná, chemicky a biologicky stálá, dobře skladovatelná, netoxická, měla by mít 

přesně definované chemické vlastnosti, jednoduché 
19

F MRI spektrum s jediným ostrým 

signálem, krátký T1 a naopak dlouhý T2 (co nejvyšší poměr T2/T1, tj. blízký jedné).[16] 

Měření signálu kontrastních látek lze tedy zlepšit zvýšením koncentrace jader 
19

F ve vzorku 

(v těle), a to buď zvýšením koncentrace kontrastní látky, nebo zvýšením počtu symetricky 

ekvivalentních atomů fluoru v molekule kontrastní látky. Alternativou je zkrácení relaxačního 

času T1 jader 
19

F. Zkrácení relaxačního času lze docílit umístěním sledovaného jádra 
19

F do 

blízkosti paramagnetického iontu kovu (tzv. PRE; paramagnetic relaxation enhancement).[13] 

 

1.2.1 19
F MRI kontrastní látky s velkým počtem jader 

19
F 

Prvním způsobem, jak zvýšit intenzitu signálu, je zvýšení lokální koncentrace jader 
19

F, 

proveditelné např. zvýšením počtu jader 
19

F v molekule kontrastní látky. Kvůli hydrofobnosti 

fluoru ale zároveň dochází ke snížení rozpustnosti ve vodě a v krvi a k ovlivnění biodistribuce 

a metabolismu.[13] Kvůli špatné rozpustnosti se látky do těla zavádějí v podobě nanoemulze 

(kapičky s jádrem tvořeným perfluorovanou látkou obaleným lipidovou vrstvou). Kontrastní 

látky pak ale mají kvůli velkým kapičkám (200 nm) jen omezené využití.[16] 

Perfluorované nebo vysoce fluorované molekuly jsou většinou inertní a jsou obvykle 

považovány za netoxické. Nelze však předpokládat, že všechny fluorované sloučeniny jsou 

zcela netoxické, zvláště při vysokých koncentracích (10 až 50 mmol∙dm
−3

), které vyžaduje 
19

F 

MRI.[13] 

Velmi důležitá je symetrie, jádra 
19

F musí být chemicky a magneticky ekvivalentní nebo mít 

blízký chemický posun, jinak dochází k rozmazání MR obrazu.[13] 

Mezi vhodné látky patří perfluorované uhlovodíky (Obr. 2), jako např. hexafluorbenzen (HFB), 

perfluordekalin (PFD) nebo perfluornonan (PFN), a dále perfluorované crownethery, jako třeba 

perfluoro-15-crown-5-ether (PFCE).[16] 
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Obrázek 2: Organické molekuly studované jako kontrastní látky pro 
19

F MRI. 

 

1.2.2 19
F MRI kontrastní látky s paramagnetickými ionty kovů 

Druhým způsobem, jak zlepšit detekci molekul kontrastní látky, je zkrácení relaxačních časů 

umístěním paramagnetického iontu kovu (magneticky aktivní částice s jedním nebo více 

nepárovými elektrony) do blízkosti sledovaného jádra 
19

F, což umožňuje rychlejší kumulaci 

spekter a dosažení vhodného poměru signál/šum během kratší doby.[13] 

Efekt paramagnetických kovových iontů na relaxační časy T1 a T2 jader 
19

F popisuje Blochova-

Wangsnessova-Redfieldova teorie. 
19

F jádro v blízkosti paramagnetického iontu v magnetickém 

poli může relaxovat 5 různými způsoby: a) anizotropií chemického posunu, b) mezijadernou 

dipól-dipólovou interakcí, c) elektron-jadernou kontaktní interakcí, d) elektron-jadernou dipól-

dipólovou interakcí, e) Curieho relaxací. Pro kontrastní látky jsou v praxi nejdůležitější poslední 

dva zmíněné mechanismy.[17] 

Podélná R1 (R1 = 1 / T1) a příčná R2 (R2 = 1 / T2) relaxační rychlosti jádra 
19

F v paramagnetickém 

kovovém komplexu jsou závislé na povaze kovového iontu, na síle magnetického pole, na 

rychlosti pohybu (rotace) molekuly a především na vzdálenosti jádra 
19

F od iontu kovu.[13] 

Tato vzdálenost je velmi důležitá a její jen malé změny mohou citlivost MRI zobrazení značně 

ovlivnit – R1 a R2 jsou nepřímo úměrné šesté mocnině vzdálenosti. Hledá se vzdálenost, ve které 

je významně zkrácen čas T1, ale T2 je ještě rozumně dlouhý (aby nebyl měřený signál příliš 

široký). Příliš dlouhá vzdálenost snižuje efekt paramagnetického iontu na relaxační časy, příliš 

krátká vzdálenost podstatně snižuje T2 a rozšiřuje signál. Žádaný vysoký poměr T2/T1 lze získat 

umístěním jádra 
19

F do vzdálenosti 4,5 až 7,5 Å od iontu kovu.[18] Relaxační čas ale nelze 

snižovat neomezeně, měřicí přístroje mají své hranice. Pokud se relaxační čas zkrátí příliš, 

přístroj signál nestihne změřit díky hardwarovým omezením a přítomnost jádra se ve spektru 

neprojeví.[19] 

Výhodou tohoto způsobu je, že stačí méně jader 
19

F v molekule, kontrastní látky mohou proto 

být lépe rozpustné ve vodě a hodí se i pro aplikace, pro které jsou emulze nanočástic 
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perfluorovaných uhlovodíků kvůli velikosti částic nepoužitelné, jako je např. sledování 

transplantovaných buněk.[19] 

 

1.3 Design komplexů paramagnetických kovů jako kontrastních látek pro 

MRI 

1.3.1 Volba paramagnetického iontu 

Pokud jsou všechny elektrony centrálního iontu komplexu v orbitalech spárovány, jedná se 

o diamagnetický ion, pokud je naopak v orbitalech přítomen jeden nebo více nepárových 

elektronů, jedná se o paramagnetický ion.[3] 

Paramagnetickými ionty vhodnými pro MRI kontrastní látky mohou být ionty přechodných 

kovů nebo ionty lanthanoidů. Magnetický projev iontů těchto skupin se ale liší. V případě d-

prvků má významnou roli ligand, který ovlivňuje rozštěpení d-hladin, což má vliv na jejich 

obsazování (viz níže), u lanthanoidů záleží prakticky jen na počtu elektronů v f-orbitalech. 

Teorie krystalového pole (CFT; crystal field theory) je elektrostatický model, podle kterého se 

energie původně degenerovaných d-orbitalů iontu přechodného kovu v komplexu rozštěpí 

vlivem záporného náboje lokalizovaného na ligandech obsazujících prostorově definované 

pozice (tj. podle symetrie koordinačního okolí). Síla krystalového pole, a tedy i velikost štěpení, 

závisí na druhu centrálního atomu, jeho oxidačním stavu, a na druhu ligandu (donorovém 

atomu).[3] 

Podle velikosti stabilizační energie krystalového pole ECFS (CFSE; crystal field stabilization 

energy) a párovací energie jsou u určitých elektronových stavů iontů (konkrétně pro 

konfigurace d
4
, d

5
, d

6
 a d

7
 oktaedrických komplexů) možná dvě uspořádání: nízkospinové (LS; 

low-spin) a vysokospinové (HS; high-spin). Z těchto dvou uspořádání vznikne to, která má nižší 

energii. Záleží tedy, jestli je energeticky výhodnější elektrony spárovat, nebo jimi začít 

obsazovat vyšší energetickou hladinu. Pokud se d-elektrony spárují a obsadí stabilizované 

orbitaly, jedná se o nízkospinové uspořádání, pokud upřednostní obsazení destabilizovaných 

orbitalů, jedná se o vysokospinové uspořádání.[3] 

Paramagnetické ionty přechodných kovů nacházející se v blízkosti jádra 
19

F zkracují relaxační 

časy při 
19

F MRI. Mezi ionty přechodných kovů, jejichž komplexy byly studovány jako 

potenciální 
19

F MRI kontrastní látky, patří např. HS-Fe
2+

, HS-Co
2+

 a Ni
2+

, a nebo HS-Mn
2+

 

a HS-Fe
3+

. Uspořádání elektronů v posledních dvou případech je symetrické uspořádání HS-d
5
 

a relaxační vlastnosti jsou podobné stavu f
7
 iontu Gd

3+
.[12] 
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Pořadí stability komplexů dvojmocných iontů první řady přechodných kovů určuje Irvingova-

Williamsova řada: Mn
2+

 < Fe
2+

 < Co
2+

 < Ni
2+

 < Cu
2+

 > Zn
2+

. Nejvyšší celkové konstanty 

stability β tedy mají komplexy Cu
2+

.[20] 

Lanthanoidy mají ve valenční sféře neúplně zaplněné orbitaly 4f, které jsou umístěny poměrně 

hluboko směrem k jádru, proto se neúčastní kovalentních vazeb.[3] Oxidační číslo iontů 

lanthanoidů je nejčastěji III (ztráta elektronů 6s
2
 5d

1
 nebo 6s

2
 4f

1
 podle toho, jaká je konfigurace 

neutrálního atomu daného lanthanoidu). Některé kovy kvůli vysoké stabilitě prázdných, plných 

a polozaplněných f slupek tvoří ionty v oxidačním stavu II (Eu
2+

, Yb
2+

) a IV (Ce
4+

, Tb
4+

). Tyto 

ionty se ale snadno oxidují nebo redukují na ionty s oxidačním číslem III.[21] 

Štěpení energie sedmi degenerovaných f-orbitalů v krystalovém poli je malé a stabilizace 

krystalového pole má proto na chování lanthanoidů malý vliv.[3] Vliv druhu přistupujících 

ligandů na štěpení je tedy zanedbatelný. Magnetický moment jednotlivých iontů lanthanoidů je 

proto prakticky nezávislý na struktuře ligandu, a vychází jen ze spin-orbitální interakce dané 

počtem elektronů v f-orbitalech.[22] 

Koordinační číslo a geometrie komplexů, jejichž centrálním atomem je prvek f-bloku, jsou 

určeny především velikostí kovového iontu a stérickými efekty ligandů. Koordinační sloučeniny 

mívají vysoká koordinační čísla, nejčastěji 8 nebo 9.[21] 

Pro klasické 
1
H MRI zobrazování je důležité, aby paramagnetický ion měl prostor pro 

koordinaci a výměnu molekuly vody. V rámci této chemické výměny dochází k relaxaci signálu 

1
H molekuly vody a přenosu relaxace do okolí molekuly kontrastní látky. Proto je klíčovým 

parametrem čas relaxace elektronů iontu kovu, který musí být dostatečně dlouhý, aby se uplatnil 

v časové škále doby koordinace a výměny molekuly vody. Elektronový relaxační čas 

paramagnetických iontů je obecně poměrně krátký, a proto pro 
1
H MRI přichází v úvahu hlavně 

kontrastní látky založené na iontech Gd
3+

, HS-Mn
2+

 a HS-Fe
3+

, které mají cca o 3 řády 

pomalejší elektronovou relaxaci než ostatní ionty. Důvodem je symetrické obsazení f- (resp. d-) 

hladin (f
7
, HS-d

5
). Pro MRI sledování jader, která jsou přítomna přímo ve struktuře 

paramagnetického komplexu (a nedochází k jejich chemické výměně s okolím) však není 

rychlost elektronové relaxace tak podstatná (dokonce je poněkud výhodnější, pokud má 

paramagnetický ion rychlou elektronovou relaxaci, protože pak nedochází k velkému 

rozšiřování signálu), a proto jako 
19

F MRI kontrastní látky mohou potenciálně sloužit komplexy 

jakéhokoliv paramagnetického iontu. Zde záleží především na vzdálenosti jádra 
19

F od iontu 

kovu.[23] 
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1.3.2 Volba ligandu 

Paramagnetické ionty přechodných a vnitřně přechodných kovů jsou vesměs velmi toxické. 

Jejich toxicitu lze snížit převedením na komplexní sloučeninu. Je třeba, aby vzniklý komplex 

byl stabilní, tedy termodynamicky stálý (nebo alespoň dostatečně kineticky inertní) vzhledem 

k disociaci na volný ligand a centrální atom.[20] 

Způsobem, jak zvýšit stabilitu komplexních sloučenin, je chelatace.[21] Chelát je komplex, 

v němž je vícevazný (vícedonorový, polydentátní) ligand navázán alespoň dvěma donorovými 

atomy ke stejnému centrálnímu atomu. Během vzniku chelátového kruhu se zvyšuje počet 

volných molekul (každá molekula dvojvazného ligandu uvolní dvě molekuly jednovazného 

ligandu), a vzrůstá entropie systému, a tedy i stabilita komplexu.[20] Termodynamická stabilita 

chelátu je proto větší než stabilita komplexu vytvořeného centrálním atomem kovu 

a odpovídajícím počtem jednodonorových ligandů. Tento nárůst stability se označuje jako 

chelátový efekt.[3] Stabilita chelátu závisí nejen na druhu kovového iontu a povaze donorových 

skupin, ale i na velikosti chelátového kruhu. Pro pořadí stabilit obecně platí 3-členný kruh < 4-

členný kruh << 5-členný kruh > 6-členný kruh >> 7-členný kruh, nejvíce preferovaný je tedy 

pětičlenný kruh. Donorovými atomy bývají prvky p-bloku (např. dusík, kyslík, fosfor nebo 

síra).[21] 

Zvláštní skupinou polydentátních ligandů jsou makrocykly (cyklické ligandy s více donorovými 

skupinami). Komplexy makrocyklických ligandů jsou stabilnější než srovnatelné komplexy 

acyklických ligandů. Tento vzrůst stability se nazývá makrocyklický efekt.[21] 

V cyklickém systému je velmi důležité, aby se ion kovu co nejlépe vešel do dutiny (kavity) 

makrocyklu. Centrální atom kovu je pak vázán donorovými atomy a vzniklý komplex je velmi 

pevný.[21] Velikost kavity se ale může měnit se změnou konformace makrocyklu. Pokud 

velikost kationtu přesně neodpovídá velikosti kavity makrocyklického ligandu, ještě to 

neznamená, že komplex nemůže vzniknout. Pokud je kation větší než kavita makrocyklického 

ligandu, může vzniknout komplex, ve kterém bude kation nad rovinou makrocyklického 

ligandu.[3] Schopnost komplexace lze dále také ovlivňovat přítomností pendantních skupin (viz 

níže). 

Významnou skupinou makrocyklických ligandů jsou dusíkaté makrocykly (Obr. 3). Velikosti 

cyklů jsou různé a ligandy se proto hodí pro komplexaci různých kovových iontů. Nejmenším 

běžně používaným dusíkatým makrocyklem je 1,4,7-triazacyklononan (TACN), dalšími jsou 

např. cyklen (1,4,7,10-tetraazacyklododekan) a cyklam (1,4,8,11-tetraazacyklotetradekan). 
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Obrázek 3: Základní dusíkaté makrocyklické ligandy. 

 

Selektivitu komplexace lze ovlivňovat přítomností pendantních skupin a získat tak selektivní 

ligand pro určitý ion kovu. Pendantní skupiny také mohou pevněji uzavřít centrální ion v dutině 

makrocyklu. Pendantní ramena mohou obsahovat nejrůznější funkční skupiny, např. 

karboxylovou kyselinu, amin, alkohol, thiol nebo třeba pyridin.[21] 

Náhradou všech aminových vodíků makrocyklů TACN, cyklenu a cyklamu 

karboxymethylovými (−CH2COOH) pendantními rameny vzniknou makrocyklické ligandy 

označované jako NOTA (kyselina 1,4,7-triazacyklononan-1,4,7-trioctová), DOTA (kyselina 

1,4,7,10-tetraazacyklododekan-1,4,7,10-tetraoctová) a TETA (kyselina 1,4,8,11-

tetraazacyklotetradekan-1,4,8,11-tetraoctová) uvedené na Obr. 4. 

 

Obrázek 4: Základní dusíkaté makrocyklické ligandy s karboxymethylovými pendantními 

rameny. 

 

Jako kontrastní látky pro MRI jsou využívány především komplexy DOTA a příbuzných 

ligandů (Obr. 1), jejichž kavita je optimální pro komplexaci lanthanoidů, a v případě 
1
H MRI 

kontrastních látek umožňují koordinaci molekuly vody na ion Gd
3+

. Oproti tomu, NOTA 

a příbuzné sloučeniny jsou vhodné pro komplexaci iontů kovů první přechodné řady, Al
3+

 

a Ga
3+

 a TETA a příbuzné sloučeniny jsou vhodné především pro komplexaci iontů Ni
2+

, Cu
2+

, 

Zn
2+

 a Pb
2+

.[23] 

 



19 

1.4 Deriváty 1,4,7-triazacyklononanu jako potenciální 
19

F MRI kontrastní 

látky 

Makrocyklický ligand TACN (Obr. 3) je příliš malý na to, aby komplexoval ionty kovů 

uprostřed své dutiny. Nejlépe se hodí k faciální koordinaci malých iontů kovů, např. 

dvojmocných a trojmocných iontů první řady přechodných kovů. Tyto ionty ale preferují 

oktaedrické okolí, a proto vzniklé komplexy nejsou příliš stabilní. Pro zvýšení stability je třeba 

na ligand navázat další vhodné donorové skupiny, které doplní koordinační číslo iontu kovu na 

6, podobně jako v odvozeném ligandu NOTA (Obr. 4). Právě proto byla připravena celá řada 

derivátů TACN s nejrůznějšími pendantními skupinami.[21] 

 

1.4.1 Redoxně aktivní 
19

F MRI kontrastní látky 

Ke zkoumání oxidativního stresu pomocí 
19

F MRI jsou vhodné redoxně aktivní komplexy, které 

přechází mezi paramagnetickým a diamagnetickým stavem (příp. mezi různě paramagnetickými 

stavy) centrálního iontu kovu působením reaktivních kyslík-obsahujících částic (ROS; reactive 

oxygen species), např. H2O2, O2
−
 nebo ClO

−
. Příkladem je komplex mono(trifluorethylamidu) 

ligandu NOTA, 1 (Obr. 5). Paramagnetický HS-Co
2+

 komplex má kvůli PRE efektu nepárových 

d-elektronů zkrácené relaxační časy (T1 = 18 ms, T2 = 7 ms) a může být oxidován na 

diamagnetický komplex LS-Co
3+

, jehož relaxační časy jsou o dva řády delší (T1 = 1,1 s, 

T2 = 0,8 s). Změna se projeví ostřejším a zvýšeným signálem 
19

F NMR s rozdílem chemického 

posunu kolem 3,6 ppm. Oxidace Co
2+

 na Co
3+

 je vratná, Co
3+

 lze pomocí např. Na2S2O4 

redukovat na Co
2+

, proto by se tyto komplexy mohly používat pro reverzibilní biologické 

sledování koncentrace ROS.[11], [24] 

Dalším redoxně aktivním komplexem je Co
2+

 komplex 2 s monoamidem ligandu NOTA 

nesoucím perfluor-t-butoxy skupinu (Obr. 5), který byl použit ke zjištění aktivity H2O2 

a peroxidázy.[25] Vzdálenost jádra 
19

F od iontu kovu Co
2+

 je v tomto komplexu delší přibližně 

o 1 až 2 Å oproti vzdálenosti jádra 
19

F od iontu kovu Co
2+

 v komplexu 1, což se projeví 

ostřejším a zvýšeným signálem 
19

F NMR i v případě paramagnetického komplexu. Rozdíl 

chemického posunu mezi Co
2+

 a Co
3+ 

komplexy činí v tomto případě kolem 10 ppm.[11] 

Mezi redoxně aktivní kovové komplexy, které přechází mezi paramagnetickým 

a diamagnetickým stavem působením ROS, patří také Co
2+

 komplex 3 s pyrazolovými 

pendantními rameny a totožnou karboxamidomethylovou pendantní skupinou jako 

v předchozím případě, tj. nesoucí perfluor-t-butoxy skupinu (Obr. 5). U tohoto komplexu byl 

stejně jako u Co
2+

 komplexu 2 pozorován rozdíl chemického posunu v 
19

F NMR spektru mezi 
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Co
2+

 a Co
3+ 

komplexy kolem 10 ppm. Oproti komplexu s karboxymethylovými pendantními 

rameny vykazuje pyrazolový komplex vyšší reaktivitu vůči H2O2 (pro jeho oxidaci stačí slabší 

oxidační činidlo).[11], [25] Tento komplex byl proto použit jako 
19

F MRI senzor pro přítomnost 

H2O2. 

 

Obrázek 5: Redoxně aktivní Co
2+

 komplexy studované jako potenciální kontrastní látky pro 
19

F 

MRI. 

 

Co
2+

 komplexy 2 a 3 nesoucí perfluor-t-butoxy skupinu by mohly být potenciálně použity pro 

hot-spot in vivo zobrazování zánětlivých ložisek.[25] 

 

1.4.2 19
F MRI kontrastní látky citlivé na pH 

Změna nízkospinového stavu na vysokospinový stav (tzv. LS/HS spinový cross-over) 

v oktaedrickém Fe
2+

 komplexu s nesymetrickým ligandem 4 nesoucím dvě 

4-hydroxypyridinové donorové skupiny (Obr. 6) je vyvolána snížením štěpení krystalového pole 

po deprotonaci
1
 hydroxypyridinových pendantních skupin. Výsledkem je velký rozdíl 

v chemickém posunu jádra 
19

F (> 30 ppm). Podobné komplexy s vyšší stabilitou v biologických 

podmínkách by mohly být 
19

F MRI kontrastními látkami vysoce citlivými na pH.[26] 

                                                     

 

1
 Hydroxypyridinové pendantní skupiny deprotonují s rostoucím pH (pKa1 = 5,9; pKa2 = 6,0).[26] 
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Obrázek 6: Nesymetrický ligand 4 nesoucí dvě 4-hydroxypyridinové donorové skupiny. 

 

1.4.3 19
F MRI kontrastní látky citlivé na teplotu 

Fe
2+

 komplexy ligandů 5, 6 a 7 s pyridylovými pendantními skupinami (Obr. 7) mění 

magnetickou susceptibilitu s teplotou kvůli LS-to-HS spin cross-overu a tím ovlivňují 
19

F MRI 

chemický posun (s rostoucí teplotou dochází k termální excitaci nízkospinového stavu na stav 

vysokospinový). Tyto komplexy jsou tedy paramagnetickými 
19

F MRI kontrastními látkami 

citlivými na teplotu, proto byly navrženy pro využití v termometrii.[27] 

 

Obrázek 7: Ligandy s pyridylovými pendantními skupinami, jejichž Fe
2+

 komplexy vykazují 

teplotou řízený spinový cross-over. 
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2 Cíl práce 

Cílem práce je připravit ligand na bázi TACN s pendantními skupinami obsahujícími atomy 
19

F, 

zkoumat jeho koordinační vlastnosti vůči iontům přechodných kovů a z naměřených relaxačních 

časů T1 určit, zda by připravené komplexy mohly být vhodné pro 
19

F MRI. 

Cílovým ligandem byla zvolena sloučenina H3NOTP
tfe

 = H3L = 1,4,7-triazacyklononan-1,4,7-

tris[methylen-(2,2,2-trifluorethylfosfinová kyselina)], jejíž strukturní vzorec je na Obr. 8. 

 

Obrázek 8: Struktura připravovaného ligandu H3NOTP
tfe

 = H3L. 

 

Klíčovým prekurzorem pro syntézu tohoto ligandu je kyselina 2,2,2-trifluorethylfosfinová 

(TFEPA) ukázaná na Obr. 9. Tu lze připravit následující reakční sekvencí: reakcí bezvodé 

H3PO2 s trimethylsilylchloridem (Me3SiCl) v prostředí N,N-diisopropyl-ethylaminu (DIPEA) 

v inertní atmosféře argonu lze připravit bis(trimethylsilyl)hypofosfit (HP(OSiMe3)2), z něho pak 

alkylací (Arbuzovova reakce) 2,2,2-trifluoroethyl-jodidem (CF3CH2I) a hydrolýzou 

intermediátu cílovou TFEPA.[28], [29] 

 

Obrázek 9: Kyselina 2,2,2-trifluorethylfosfinová (TFEPA). 

 

TFEPA lze připojit k aminoskupinám makrocyklu reakcí Mannichova typu, tedy reakcí kyseliny 

s P–H vazbou (TFEPA) se sekundárním aminem (TACN) a paraformaldehydem, jak bylo 

použito při přípravě derivátů cyklamu a cyklenu.[28], [30], [31] 

Další studium se bude týkat komplexů paramagnetických (Fe
2+

, Co
2+

, Ni
2+

 a Cu
2+

) 

a diamagnetických (Mg
2+

 a Zn
2+

) iontů kovů s ligandem H3NOTP
tfe

. Komplexy budou 

charakterizovány zvláště metodami relevantními pro jejich potenciální využití v 
19

F MRI.  
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3 Experimentální část 

3.1 Použité chemikálie 

Byly použity chemikálie dostupné prodejci Sigma-Aldrich, VWR International, Lach-Ner, 

Penta, Lachema, Fluorochem, Chemapol, CheMatech, Fluka, Acros. Rozpouštědla nebyla před 

použitím nijak čištěna ani sušena. Pouze při syntéze TFEPA byl použit sušený CH2Cl2 (destilace 

z P4O10, uchování nad molekulovými síty). 

Pokud je uvedeno množství kationtového iontoměniče Dowex 50 v H
+
 cyklu, jedná se 

o množství nabobtnané suspenze. V případě SiO2 se jedná o množství suchého SiO2. 

 

3.2 Metody charakterizace připravených látek 

3.2.1 TLC 

Průběh reakcí a chromatografií byl sledován pomocí tenkovrstvé chromatografie (TLC; thin 

layer chromatography) na chromatografických destičkách Silica gel (tloušťka vrstvy: 200 μm, 

velikost pórů: 60 Å, fluorescenční indikátor: F254) od společnosti VWR International. 

Vizualizace skvrn na destičce byla provedena pomocí Draggendorfova činidla (vodný roztok 

Bi(NO3)3 a KI v CH3COOH), 5% vodného roztoku CuSO4·5H2O, UV lampy (vlnová délka 

254 nm), 0,5% roztoku ninhydrinu v ethanolu a nebo par jódu. 

 

3.2.2 NMR 

Čistota a charakterizace připravovaných látek byla určována měřením NMR spekter pro jádra 

1
H, 

13
C, 

19
F a 

31
P na NMR spektrometru Varian NMR System 300 MHz, na NMR spektrometru 

Varian Inova 400 MHz a na NMR spektrometru Bruker Avance III 600 MHz. Rezonanční 

frekvence jednotlivých jader jsou uvedeny v Tab. 2. 
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Tabulka 2: Měřená NMR aktivní jádra a jejich rezonanční frekvence ν. 

NMR spektrometr 
ν / MHz 

1
H 

13
C 

19
F 

31
P 

Varian NMR System 300 MHz 299,9 75,4 282,2 121,4 

Varian Inova 400 MHz 400,0 100,6 376,3 161,9 

Bruker Avance III 600 MHz 600,0 150,9 564,5 242,9 

 

1
H, 

13
C a 

19
F NMR spektra byla vztažena na interní standard terc-butanolu (t-BuOH) (D2O: 

δH = 1,24 ppm (CH3), δC = 30,29 ppm (CH3))[32] a zředěné kyseliny trifluoroctové (D2O: 

δF = −75,51 ppm).[33] Určování přesného chemického posunu v 
19

F NMR je ale 

problematické.[33] 
31

P NMR byla vztažena na externí standard – 85% roztok H3PO4 (D2O: 

δP = 0,00 ppm).[34] 

Spektra byla vyhodnocována v programu MestReNova. 

Naměřené chemické posuny δ jsou uvedeny v jednotkách ppm a zaokrouhleny na dvě desetinná 

místa (v případě paramagnetických látek na jedno desetinné místo). Interakční konstanty J jsou 

uvedeny v jednotkách Hz a zaokrouhleny na jedno desetinné místo, nebo tři platné cifry. 

Multiplicita signálů je vyjádřena jako: s (singlet), d (dublet), t (triplet), q (kvartet), m 

(multiplet). Široký signál je značen zkratkou bs (broad signal). 
13

C{
1
H} NMR znamená, že 

spektrum bylo měřeno s dekaplinkem vodíkových jader. 

NMR spektra měřená na přístroji Varian Inova 400 MHz a Bruker Avance III 600 MHz byla 

změřena Mgr. F. Kouckým a Mgr. O. Zemkem. 

Relaxační časy T1 signálů 
19

F NMR byly změřeny Mgr. F. Kouckým na spektrometru Varian 

300 MHz pomocí pulsní sekvence Inversion Recovery. 

Pro určení efektivního magnetického momentu μeff paramagnetických iontů kovů a jejich 

komplexů byla měřena 
1
H NMR spektra jako experiment BMS (bulk magnetic susceptibility) 

pro získání rozdílu chemického posunu jader 
1
H terc-butanolu (t-BuOH) přítomného v roztoku 

paramagnetického komplexu o známé koncentraci a v insertní kyvetě s D2O. Měření bylo 

provedeno Mgr. F. Kouckým na spektrometru Varian 300 MHz. 
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3.2.3 MS 

Hmotnostní spektra v pozitivním i negativním módu byla měřena na hmotnostním spektrometru 

Waters ACQUITY QDa (duální ortogonální elektrosprej interface (Z-sprej) pro API (ionizace 

za atmosférického tlaku); quadrupólový analyzátor; full scan v rozsahu 30 až 1250 m/z; 

integrovaná turbomolekulární vakuová pumpa a externí rotační vakuová pumpa). Hmotnostní 

spektra byla změřena Mgr. F. Kouckým. 

 

3.2.4 RTG difrakce 

Měření krystalových struktur bylo provedeno RNDr. Ivanou Císařovou, CSc., na difraktometru 

Bruker D8 VENTURE Kappa Duo PHOTON100 s použitím záření Mo-K o vlnové délce 

 = 0,71073 Å. Dopřesnění krystalových struktur bylo provedeno školitelem. Experimentální 

údaje ke změřeným strukturám jsou uvedeny v Tab. 3. 
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Tabulka 3: Experimentální parametry změřených krystalových struktur. 

Sloučenina [Mg0,50Ni0,50(H2O)6][Ni(L)]2∙12H2O (NH4)[Cu(L)]∙3,5H2O 

Vzorec C30H84F18Mg0,50N6Ni2,50O30P6 C15H35CuF9N4O9,50P3 

Mr 1695,78 750,92 

Krystalová soustava klencová jednoklonná 

Prostorová grupa R−3 C2/c 

a / Å 17,5669(6) 25,578(1) 

b / Å 17,5669(6) 9,4016(3) 

c / Å 18,4001(9) 24,4262(8) 

 /  90 90 

 /  90 101,072(1) 

 /  120 90 

U / Å
3
 4917,5(4) 5764,4(3) 

Z 3 4 

Dcalc / g cm
−3 1,718 1,731 

 / mm
−1 1,000 1,035 

Nezávislé difrakce 2506 6568 

Pozorované difrakce 

(I>2(I)) 
2504 6169 

R1(I>2(I)) 0,0198 0,0272 

R2(všechny difrakce) 0,0198 0,0291 

wR1(I>2(I)) 0,0498 0,0739 

wR2(všechny difrakce) 0,0498 0,0753 

 

3.3 Syntetická část 

3.3.1 Kyselina trifluorethylfosfinová (TFEPA) 

TFEPA byla připravena podle bakalářské práce Mgr. F. Kouckého s mírnými 

modifikacemi.[28] 

 

K 500ml trojhrdlé baňce byl pomocí svorky připevněn kohout přivádějící argon a spirálový 

chladič bez přívodu vody, opatřený bublačkou s nujolem. Třetí hrdlo bylo uzavřeno septem. Do 
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baňky bylo naváženo 10,0 g (1 ekv.; 152 mmol) H3PO2. Dále bylo do baňky vloženo 

magnetické míchadlo. Aparatura byla důkladně vypláchnuta argonem. Další reakce byla 

prováděna při mírném průtoku argonu. K H3PO2 bylo pomocí injekční stříkačky skrz septum 

přidáno 100 ml bezvodého CH2Cl2. K intenzivně míchané reakční směsi bylo injekční 

stříkačkou přidáno skrz septum 58,6 g (3 ekv.; 455 mmol) DIPEA. Při neutralizaci se 

uvolňovalo teplo, baňka proto byla chlazena ve vodní lázni s ledem, aby se zabránilo 

nežádoucím disproporcionačním reakcím. Dále bylo injekční stříkačkou přes septum přidáno 

49,5 g (3 ekv.; 455 mmol) Me3SiCl takovou rychlostí, aby se netvořilo příliš mnoho bílé mlhy. 

Reakční směs byla míchána 2,5 hodiny pod mírným proudem argonu. 

35,0 g (1,1 ekv.; 167 mmol) alkylačního činidla CF3CH2I bylo rozpuštěno v 40 ml bezvodého 

CH2Cl2 a pomocí injekční stříkačky přidáno skrz septum k reakční směsi. Rychlost přikapávání 

byla volena tak, aby se reakční směs příliš nezahřívala a aby nevznikalo velké množství bílého 

aerosolu. Reakční směs byla míchána do druhého dne v mírném proudu argonu. 

Z malého množství reakční směsi smíchaného s 96% ethanolem (EtOH) bylo změřeno kontrolní 

31
P NMR spektrum. Integrací bylo určeno relativní zastoupení fosforových produktů, reakce 

proběhla s konverzí přibližně 60 %. 

Reakční směs byla hydrolyzována 200 ml 96% EtOH. Přívod argonu byl odpojen. Reakční směs 

byla převedena do 500ml kulaté baňky a po částech zahuštěna na rotační vakuové odparce 

(RVO). K zahuštěné reakční směsi bylo přidáno malé množství destilované vody. 

Reakční směs byla rozdělena na 3 části, které byly postupně zpracovány. Každá část byla 

nanesena na 100 g silného kationtového iontoměniče Dowex 50 v H
+
 cyklu. Směs v koloně byla 

promývána destilovanou vodou. Průběh chromatografie byl sledován pomocí indikátorových 

pH papírků. Kyselá frakce byla v 500ml kulaté baňce zahuštěna na RVO. 

U všech 3 částí bylo změřeno kontrolní 
1
H a 

31
P NMR spektrum. Složení bylo stejné – byla 

potvrzena přítomnost TFEPA a zanedbatelné zbytky DIPEA. Jednotlivé části byly proto 

spojeny. 

189,5 g (0,5 mol) Pb(CH3COO)2·3H2O bylo rozpuštěno v přibližně 500 ml 20% CH3COOH. 

92 ml připraveného roztoku bylo pomalu za míchání přikapáno k reakční směsi zbavené 

DIPEA. V baňce se vysrážel žlutý PbI2. Sraženina byla odfiltrována na Büchnerově nálevce 

přes 2 vrstvy filtračního papíru překryté „kaší“ připravenou trháním filtračního papíru na malé 

kousky a následným rozmočením v destilované vodě. Reakční směs tak byla zbavena iontů I
–
. 

Reakční směs byla zbavena Pb
2+

 iontů probubláváním H2S z Kippova přístroje za vzniku černé 

sraženiny PbS po dobu 2 hodin. Jemná sraženina byla odfiltrována na Büchnerově nálevce přes 
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2 vrstvy filtračního papíru překryté „kaší“ připravenou trháním filtračního papíru na malé 

kousky a následným rozmočením v destilované vodě. Filtrát byl znovu probubláván H2S, dokud 

se všechny Pb
2+

 ionty nevysrážely a přestala vznikat černá sraženina. 

Reakční směs zbavená DIPEA, I
–
 a Pb

2+
 iontů byla zahuštěna na RVO a nanesena na 

chromatografickou kolonu. Chromatografie probíhala na 120 g SiO2. Mobilní fází byla pomocí 

TLC zvolena NH3:EtOH 1:25. Byly jímány frakce o objemu 45 ml. Frakce byly postupně 

odpařeny na RVO. Pomocí TLC a NMR byly spojeny frakce obsahující TFEPA ve formě 

amonné soli a zároveň neobsahující H3PO3. Frakce, ve kterých byla přítomna TFEPA a zároveň 

H3PO3, byly spojeny a byly s nimi provedeny další analogické chromatografie. Frakce podle 

obsahů kyselin byly přidány do baněk z předchozí chromatografie. Z nejčistších frakcí bylo 

získáno 6,42 g TFEPA ve formě amonné soli NH4(CF3CH2PO2H) – postupně tuhnoucího oleje. 

Charakterizace (amonná sůl TFEPA) 

1
H NMR (300 MHz; 25 °C; D2O): 6,62 ppm (d; 1H; HP; 

1JHP = 579 Hz), 2,27 ppm (dq; 2H; 

CH2; 
3JHF = 11,6 Hz, 

2JHP = 16,1 Hz) 

13
C{

1
H} NMR (75 MHz; 25 °C; D2O): 138,62 ppm (q; 1C; CF3; 

1JCF = 276 Hz), 49,32 ppm 

(dq; 1C; CH2; 
2JCF = 28,2 Hz, 

1JCP = 85,0 Hz) 

19
F NMR (376 MHz; 25 °C; D2O): −57,53 ppm (q; 3F; CF3; 

3JFH ≈ 
3JFP ≈ 11,8 Hz) 

31
P NMR (121 MHz; 25 °C; D2O): 14,04 ppm (dm; 1P; HP; 

1JPH = 576 Hz) 

MS-ESI: exp.: (−) 147,0 [CF3CH2PO2H]
−
 (vyp.: 147,0) 

TLC: mf NH3:EtOH 1:25; Rf = 0,7 (ninhydrin; žlutá skvrna) 

 

3.3.2 1,4,7-triazacyklononan-1,4,7-tris(methylen-2,2,2-trifluorethylfosfinová kyselina), 

H3L/H3NOTP
tfe

 

 

1,65 g (10 mmol) amonné soli TFEPA rozpuštěné v malém množství destilované vody bylo 

naneseno na 100 g silného kationtového iontoměniče Dowex 50 v H
+
 cyklu. Kolona byla 
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promývána destilovanou vodou do té doby, než vytekla všechna kyselina, tedy do té doby, než 

bylo pH eluátu neutrální. Čistá TFEPA ve formě volné kyseliny byla zahuštěna na RVO, bylo 

získáno 1,45 g nažloutlého oleje. 

K 1,45 g (5 ekv.; 9,8 mmol) čisté TFEPA v 50ml slzové baňce bylo přidáno 20 ml roztoku 

H2O:TFA v poměru 1:1, dále 0,25 g (1 ekv.; 2,0 mmol) TACN a 0,29 g (5 ekv.; 9,8 mmol) 

paraformaldehydu. Směs byla míchána a zahřívána na 40 °C v olejové lázni. Baňka byla 

vypláchnuta argonem a uzavřena zátkou. Směs byla míchána při teplotě 40 °C po dobu 5 dnů. 

Po této době bylo změřeno kontrolní 
31

P NMR spektrum, které ukázalo, že kromě produktu(ů) 

(25,65 ppm) je v reakční směsi přítomna i nezreagovaná TFEPA (dm; 16.73 ppm). Protože 

nebylo jisté, zda požadovaný produkt a meziprodukty s méně pendantními skupinami 

neposkytují podobné 
31

P NMR spektrum (a pozorovaný signál tak není superpozicí více látek), 

bylo pro případ, že by v reakční směsi byl nedostatek paraformaldehydu (možnost vytěkání), do 

reakční směsi přidáno 0,06 g (1 ekv.; 2 mmol) paraformaldehydu. Směs byla míchána při 

teplotě 40 °C do druhého dne. 

Druhý den bylo změřeno kontrolní 
31

P NMR spektrum, které se nelišilo od spektra změřeného 

předchozí den (nadbytek TFEPA), a proto byla zbylá TFEPA nechána dále reagovat na produkt. 

Dále bylo do reakční směsi přidáno 0,18 g (0,7 ekv.; 1,4 mmol) TACN a 0,20 g (3,5 ekv.; 

6,7 mmol) paraformaldehydu. Směs byla míchána při teplotě 40 °C po dobu 3 dnů. 

Po této době bylo změřeno kontrolní 
31

P NMR spektrum, které již neobsahovalo dublet TFEPA. 

Reakční směs byla vyjmuta z olejové lázně a několikrát odpařena s destilovanou vodou na RVO 

pro odstranění nadbytku TFA. 

Odparek reakční směsi byl rozpuštěn v malém množství destilované vody a nanesen na 100 g 

silného kationtového iontoměniče Dowex 50 v H
+
 cyklu. Kolona byla promývána destilovanou 

vodou do té doby, než bylo pH eluátu neutrální. Do 250ml baněk s kulatým dnem byly jímány 

frakce o objemu 100 ml, pH bylo kontrolováno univerzálními indikátorovými papírky. Kolona 

byla nakonec ještě propláchnuta 5% vodným roztokem NH3. Jednotlivé frakce byly zahuštěny 

na RVO. Z jednotlivých frakcí byly připraveny vzorky v D2O pro měření 
1
H, 

19
F a 

31
P NMR 

spekter, a bylo provedeno měření hmotnostních spekter. V první frakci byl ligand 

s nízkomolekulárními nečistotami obsahujícími fosfor, v druhé frakci čistý ligand se stopami 

TFA, ve frakcích s NH3 směs 1,4,7-triazacyklononan-1,4-bis[methylen-(2,2,2-

trifluorethylfosfinové kyseliny)] a 7-methyl-1,4,7-triazacyklononan-1,4-bis[methylen-(2,2,2-

trifluorethylfosfinové kyseliny)]. 

S první frakcí byla opakována chromatografie na kationtovém iontoměniči. Odparek frakce byl 

rozpuštěn v malém množství destilované vody a nanesen na 100 g silného kationtového 
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iontoměniče Dowex 50 v H
+
 cyklu. Kolona byla promývána destilovanou vodou do té doby, než 

bylo pH eluátu neutrální. Do 250ml baněk s kulatým dnem byly jímány frakce o objemu 

100 ml, pH bylo kontrolováno univerzálními indikátorovými papírky. Kolona byla nakonec 

ještě propláchnuta 5% vodným roztokem NH3. Viditelný odparek poskytlo pouze odpaření 

prvních dvou frakcí, z nichž byly připraveny vzorky v D2O pro měření 
1
H, 

19
F a 

31
P NMR 

spektra. 

Metodou TLC byla vybrána mobilní fáze NH3:EtOH 1:50 pro chromatografii na SiO2. Odparky 

obou frakcí z druhé chromatografie na kationtovém iontoměniči byly rozpuštěny v malém 

množství destilované vody a naneseny na 20 g SiO2. Frakce po přibližně 12,5 ml byly jímány do 

zkumavek. Během jímání 5. frakce byla změněna mobilní fáze za NH3:EtOH 1:10. Jednotlivé 

frakce (celkem 12 frakcí) byly charakterizovány pomocí TLC a zahuštěny na RVO. Z frakcí 

s největší hmotností byly připraveny vzorky v D2O pro měření 
1
H, 

19
F a 

31
P NMR spekter. Čisté 

frakce ve formě bezbarvého oleje obsahující cílový ligand byly spojeny. Výtěžek byl přibližně 

1,30 g v podobě amonné soli. 

Chromatografie na SiO2 byla stejným způsobem provedena i s druhou frakcí z první 

chromatografie na katexu. Byly jímány frakce po přibližně 25 ml (celkem 7 frakcí). Výtěžek byl 

0,50 g ligandu v podobě amonné soli. 

Celkem bylo získáno 1,80 g ligandu patrně v podobě amonné soli (obsah H3L v daném 

materiálu byl 96 %), což odpovídá výtěžku přibližně 85 %. Tato hodnota je pouze odhad na 

základě hmotnostní a molární bilance provedené při přípravě zásobního roztoku ligandu pro 

NMR měření (viz níže), protože ligand má podobu oleje, ze kterého nelze odstranit zbytkovou 

vodu a provést reprezentativní elementární analýzu (viz diskuze výsledků). Efektivní molární 

hmotnost zjištěná při přípravě zásobního roztoku je 636 g·mol
−1

, což odpovídá obsahu zhruba 

1,6 ekvivalentu NH3, případně adekvátnímu obsahu NH3 a H2O. 

Charakterizace 

1
H NMR (600 MHz; 25 °C; D2O): 3,61 ppm (s; 12H; N-CH2), 3,43 ppm (d; 6H; N-CH2-P; 

2
JHP = 6,4 Hz), 2,87 ppm (dq; 6H; P-CH2-CF3; 

2
JHP = 14,9 Hz, 

3
JFH = 12,0 Hz) 

13
C{

1
H} NMR (151 MHz; 25 °C; D2O): 125,95 ppm (dq; 3C; CF3; 

1JCF = 275 Hz, 

2JCP = 3,6 Hz), 56,27 ppm (d; 3C; P-CH2-N; 
1JCP = 99,0 Hz), 52,37 ppm (s; 6C; N-CH2), 

36,46 ppm (dq; 3C; P-CH2-CF3; 
2JCF = 28,8 Hz, 

1JCP = 87,1 Hz) 

19
F NMR (282 MHz; 25 °C; D2O): −57,35 ppm (td; 9F; CF3; 

3JFH = 11,7 Hz, 
3JFP = 8,8 Hz) 

31
P NMR (121 MHz; 25 °C; D2O): 24,07 ppm (m; 3P; CH2-P-CH2) 
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MS-ESI: exp.: (+) 610,2 [M + H]
+
 (vyp.: 610,1) 

TLC: mf NH3:EtOH 1:50; Rf = 0,6 (Draggendorfovo činidlo; oranžová skvrna, CuSO4·5H2O; 

modrá skvrna) 

 

3.3.3 Příprava komplexů 

3.3.3.1 Mg
2+

 komplex 

K 10 mg (1,5 ekv.; 49 μmol) MgCl2·6H2O rozpuštěného v destilované vodě bylo přidáno 4 mg 

(3 ekv.; 100 μmol) NaOH za vzniku bílé sraženiny Mg(OH)2. Sraženina byla promývána 

destilovanou vodou a centrifugována do neutrálního pH, které bylo sledováno univerzálními 

indikátorovými papírky. Sraženina byla zároveň zbavena vzniklého NaCl. 

Sraženina Mg(OH)2 byla přidána k 19 mg (1 ekv.; 31 μmol) ligandu za vzniku bezbarvého 

komplexu. 

Mobilní fází byla zvolena NH3:EtOH 1:10 pro oddělení Mg
2+

 komplexu od nadbytku Mg(OH)2 

na SiO2. Komplex rozpuštěný v malém množství destilované vody byl nanesen na malou kolonu 

(5 ml SiO2). Kolona byla promývána do té doby, než jí prošel bílý (bělejší oproti téměř 

průhledné SiO2) pruh obsahující připravený komplex, přebytečné kationty Mg
2+

 zůstaly „na 

startu“. Roztok byl odpařen na RVO. Bylo získáno 19 mg Mg
2+

 komplexu. 

Z malého množství Mg
2+

 komplexu rozpuštěného v D2O bylo změřeno 
19

F a 
31

P NMR 

spektrum, které ukázalo přítomnost nezreagovaného volného ligandu. Spektra obsahovala dva 

signály (Mg
2+

 komplex a ligand), podobně jako je popsáno níže při přípravě Zn
2+

 komplexu: 
19

F 

NMR: −57,13 ppm (td, ligand) a −57,32 ppm (q, Mg
2+

 komplex), 
31

P NMR: 30,49 ppm (s, Mg
2+

 

komplex) a 24,14 ppm (m, ligand). 

Proto bylo přidáno další množství Mg(OH)2 připravené z 6 mg (31 μmol) MgCl2·6H2O a 2,5 mg 

(63 μmol) NaOH a promyté destilovanou vodou do neutrálního pH. 

Kontrolní 
19

F a 
31

P NMR spektrum prokázalo úplnou komplexaci. 

Směs byla zahuštěna na RVO, zfiltrována přes vzduchový membránový filtr a filtrát byl 

odpařen na RVO. Mg
2+

 komplex byl dále rozpuštěn v malém množství D2O a znovu odpařen na 

RVO. 

Z malého množství Mg
2+

 komplexu rozpuštěného v D2O bylo změřeno 
19

F a 
31

P NMR spektrum 

a relaxační čas T1. 
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Charakterizace 

19
F NMR (282 MHz; 25 °C; D2O): −57,32 ppm (q; 9F; CF3; 

3JFH ≈ 
3JFP ≈ 11,1 Hz) 

31
P NMR (121 MHz; 25 °C; D2O): 30,51 ppm (s; 3P; CH2-P-CH2) 

MS-ESI: exp.: (−) 630,2 [
24

MgL]
−
 (vyp.: 630,1) 

TLC: mf NH3:EtOH 1:10; Rf = 0,7 (páry jódu; hnědá skvrna) 

 

3.3.3.2 Fe
2+

 komplex, Fe
3+

 komplex 

K 60 mg (1 ekv.; 98 μmol) ligandu rozpuštěného v malém množství destilované vody ve viálce 

bylo přidáno několik zrníček brom-thymolové modři (indikátor). Viálka byla uzavřena septem. 

Skrz septum byla do roztoku zavedena jehla přivádějící argon, jehla odvádějící vzduch/argon 

a další dvě jehly, pomocí nichž byly k roztoku pomocí injekční stříkačky přikapány roztoky 

Mohrovy soli (vodný roztok připravený rozpuštěním 58 mg (1,5 ekv.; 148 μmol) 

(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O v destilované vodě) a amoniaku (5% vodný roztok). Roztoky byly 

pomalu přikapávány do té doby, než se začala tvořit zelená sraženina Fe(OH)2, pH bylo 

udržováno kolem 8 (zelená/modrá barva indikátoru). 

Malé množství směsi nad sraženinou bylo odebráno injekční stříkačkou do kyvety vypláchnuté 

argonem, bylo změřeno 
19

F spektrum, které obsahovalo tři široké signály (Fe
2+

 a Fe
3+

 komplexy; 

19
F NMR: −40,3 ppm (intenzita 1,00), −53,2 a −53,4 ppm (dva spojené signály o intenzitě 

0,08)). V kyvetě se postupně vylučovala amorfní rezavá sraženina (nejspíš Fe(OH)3). 

Roztok Fe
2+

 komplexu byl pomocí centrifugy oddělen od sraženiny a převeden do viálky 

uzavřené septem. Skrz septum byla do roztoku zavedena tlustá jehla přivádějící vzduch a do 

prostoru nad roztokem tenká jehla, kterou byl vzduch odváděn pomocí vakuové pumpy. Roztok 

komplexu byl probubláván vzduchem po dobu 2 hodin. Opět vznikala oranžová sraženina. 

Z malého množství směsi Fe
2+

 a Fe
3+

 komplexů rozpuštěných v H2O (nad sraženinou) bylo 

změřeno 
19

F NMR spektrum, vzrostla intenzita signálů −53,2 a −53,4 ppm. 

Směs Fe
2+

 a Fe
3+

 komplexů byla oxidována postupným přídavkem 0,1 ml 1% vodného roztoku 

H2O2 na Fe
3+

 komplex. Průběh oxidace byl sledován pomocí měření 
19

F NMR spekter. Intenzita 

signálů při −53,2 a −53,4 ppm rychle vzrůstala, intenzita signálu při −40,3 ppm klesala, až 

signál úplně zmizel. Měřením bylo potvrzeno, že signál při −40,3 ppm odpovídá Fe
2+

 komplexu, 

signály při −53,2 a −53,4 ppm Fe
3+

 komplexům, patrně se jedná o diastereoizomery (jiná 
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relativní konfigurace R/S na koordinovaných fosfinátech). Měření bylo komplikováno průběžně 

stále vznikající amorfní rezavou sraženinou (patrně Fe(OH)3). 

Charakterizace 

19
F NMR (282 MHz; 25 °C; H2O): −40,3 ppm (bs; 9F; CF3; Fe

2+
 komplex), −53,2 ppm (bs; 

9F; CF3; Fe
3+

 komplex, diastereoizomer), −53,4 ppm (bs; 9F; CF3; Fe
3+

 komplex, 

diastereoizomer) 

MS-ESI: exp.: (−) 775,1 [
56

FeL + TFA]
−
 (vyp.:776,0) 

TLC: mf NH3:EtOH 1:10; Rf = 0,5; 0,6; 0,8 (UV lampa (vlnová délka 254 nm); růžová skvrna) 

 

3.3.3.3 Co
2+

 komplex, Co
3+

 komplex 

K 18 mg (1,5 ekv.; 76 μmol) CoCl2·6H2O rozpuštěným v destilované vodě bylo přidáno 6 mg 

(3 ekv.; 150 μmol) NaOH za vzniku tmavě zelené sraženiny Co(OH)2. Sraženina byla 

promývána destilovanou vodou a centrifugována do neutrálního pH, které bylo sledováno 

univerzálními indikátorovými papírky. Sraženina byla zároveň zbavena vzniklého NaCl. 

Sraženina Co(OH)2 byla přidána k 31 mg (1 ekv.; 51 μmol) ligandu za vzniku růžového 

komplexu. 

Metodou TLC byla vybrána mobilní fáze NH3:EtOH 1:10 pro oddělení Co
2+

 komplexu od 

nadbytku Co(OH)2 na SiO2. Komplex rozpuštěný v malém množství destilované vody byl 

nanesen na malou kolonu (5 ml SiO2). Kolona byla promývána do té doby, než jí prošel růžový 

pruh obsahující připravený komplex, přebytečné kationty Co
2+

 zůstaly „na startu“. Růžový 

roztok byl odpařen na RVO. Bylo získáno 33 mg Co
2+

 komplexu. 

Z malého množství Co
2+

 komplexu rozpuštěného v D2O bylo změřeno 
19

F spektrum, které 

obsahovalo dva signály (Co
2+

 a Co
3+

 komplex; 
19

F NMR: −50,2 ppm (intenzita 1,00) 

a −57,0 ppm (intenzita 0,08))) a relaxační čas T1. 

Část Co
2+

 komplexu byla rozpuštěna v malém množství destilované vody a převedena do viálky 

uzavřené septem. Skrz septum byla do roztoku zavedena tlustá jehla přivádějící vzduch a do 

prostoru nad roztokem tenká jehla, kterou byl vzduch odváděn pomocí vakuové pumpy. Roztok 

komplexu byl probubláván vzduchem po dobu 3 hodin. 

Z malého množství směsi Co
2+

 a Co
3+

 komplexů rozpuštěných v H2O bylo změřeno 
19

F NMR 

spektrum, změna poměru intenzit signálů byla zanedbatelná. 
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Směs Co
2+

 a Co
3+

 komplexů byla oxidována postupným přídavkem 1% vodného roztoku H2O2 

na Co
3+

 komplex. Průběh oxidace byl sledován pomocí měření 
19

F NMR spekter. Intenzita 

signálu −50,2 ppm pomalu klesala, intenzita signálu −57,0 ppm vzrůstala. Měřením bylo 

potvrzeno, že signál −50,2 ppm odpovídá Co
2+

 komplexu, signál −57,0 ppm Co
3+

 komplexu. 

Charakterizace 

19
F NMR (282 MHz; 25 °C; D2O): −50,2 ppm (s; 9F; CF3; Co

2+
 komplex), −57,0 ppm (s; 9F; 

CF3; Co
3+

 komplex) 

MS-ESI: exp.: (−) 665,1 [
59

CoL]
−
 (vyp.: 665,0) 

TLC: mf NH3:EtOH 1:10; Rf = 0,9 (růžová skvrna) 

 

3.3.3.4 Ni
2+

 komplex 

K 20 mg (1,5 ekv.; 84 μmol) NiCl2·6H2O rozpuštěným v destilované vodě bylo přidáno 7 mg 

(3 ekv.; 175 μmol) NaOH za vzniku světle zelené sraženiny Ni(OH)2. Sraženina byla 

promývána destilovanou vodou a centrifugována do neutrálního pH, které bylo sledováno 

univerzálními indikátorovými papírky. Sraženina byla zároveň zbavena vzniklého NaCl. 

Sraženina Ni(OH)2 byla přidána k 34 mg (1 ekv.; 56 μmol) ligandu za vzniku světle modrého 

komplexu. 

Metodou TLC byla vybrána mobilní fáze NH3:EtOH 1:10 pro oddělení Ni
2+

 komplexu od 

nadbytku Ni(OH)2 na SiO2. Komplex rozpuštěný v malém množství destilované vody byl 

nanesen na malou kolonu (5 ml SiO2). Kolona byla promývána do té doby, než jí prošel modrý 

pruh obsahující připravený komplex, přebytečné kationty Ni
2+

 zůstaly „na startu“. Modrý roztok 

byl odpařen na RVO. Bylo získáno 32 mg Ni
2+

 komplexu. 

Z malého množství Ni
2+

 komplexu rozpuštěného v D2O bylo změřeno 
19

F a 
31

P NMR spektrum 

a relaxační čas T1. 

Ni
2+

 komplex byl krystalizován z koncentrovaného vodného roztoku difúzí acetonu 

a charakterizován pomocí rentgenové difrakce. 

Charakterizace 

19
F NMR (282 MHz; 25 °C; D2O): −48,2 ppm (bs; 9F; CF3) 

31
P NMR (121 MHz; 25 °C; D2O): 175,4 ppm (bs; 3P; CH2-P-CH2) 
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MS-ESI: exp.: (−) 664,9 [
58

NiL]
−
 (vyp.: 664,0) 

TLC: mf NH3:EtOH 1:10; Rf = 0,8 (modrá skvrna) 

 

3.3.3.5 Cu
2+

 komplex 

K 23 mg (1,5 ekv.; 135 μmol) CuCl2·2H2O rozpuštěným v destilované vodě bylo přidáno 11 mg 

(3 ekv.; 275 μmol) NaOH za vzniku modré sraženiny Cu(OH)2. Sraženina byla promývána 

destilovanou vodou a centrifugována do neutrálního pH, které bylo sledováno univerzálními 

indikátorovými papírky. Sraženina tak byla zároveň zbavena vzniklého NaCl. 

Sraženina Cu(OH)2 byla přidána k 54 mg (1 ekv.; 89 μmol) ligandu za vzniku modrého 

komplexu. 

Metodou TLC byla vybrána mobilní fáze NH3:EtOH 1:10 pro oddělení Cu
2+

 komplexu od 

nadbytku Cu(OH)2 na SiO2. Komplex rozpuštěný v malém množství destilované vody byl 

nanesen na malou kolonu (5 ml SiO2). Kolona byla promývána do té doby, než jí prošel modrý 

pruh obsahující cílový komplex, přebytečné (nezakomplexované) kationty Cu
2+

 zůstaly „na 

startu“. Modrý roztok byl odpařen na RVO. Bylo získáno 59 mg Cu
2+

 komplexu. 

Z malého množství Cu
2+

 komplexu rozpuštěného v D2O bylo změřeno 
19

F NMR spektrum 

a relaxační čas T1. 

Cu
2+

 komplex byl krystalizován z koncentrovaného vodného roztoku difúzí acetonu 

a charakterizován pomocí rentgenové difrakce. 

Charakterizace 

19
F NMR (282 MHz; 25 °C; D2O): −53,8 ppm (s; 9F; CF3) 

MS-ESI: exp.: (−) 669,1 [
63

CuL]
−
 (vyp.: 669,0) 

TLC: mf NH3:EtOH 1:10; Rf = 0,8 (modrá skvrna) 

 

3.3.3.6 Zn
2+

 komplex 

K 17 mg (1,5 ekv.; 125 μmol) ZnCl2 rozpuštěného v destilované vodě bylo přidáno 10 mg 

(3 ekv.; 250 μmol) NaOH za vzniku bílé sraženiny Zn(OH)2. Sraženina byla promývána 

destilovanou vodou a centrifugována do neutrálního pH, které bylo sledováno univerzálními 

indikátorovými papírky. Sraženina byla zároveň zbavena vzniklého NaCl. 
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Sraženina Zn(OH)2 byla přidána k 50 mg (1 ekv.; 82 μmol) ligandu za vzniku bezbarvého 

komplexu. 

Mobilní fází byla zvolena NH3:EtOH 1:10 pro oddělení Zn
2+

 komplexu od nadbytku Zn(OH)2 

na SiO2. Komplex rozpuštěný v malém množství destilované vody byl nanesen na malou kolonu 

(5 ml SiO2). Kolona byla promývána do té doby, než jí prošel bílý (bělejší oproti téměř 

průhledné SiO2) pruh obsahující připravený komplex, přebytečné kationty Zn
2+

 zůstaly „na 

startu“. Roztok byl odpařen na RVO. Bylo získáno 55 mg Zn
2+

 komplexu. 

Z malého množství Zn
2+

 komplexu rozpuštěného v D2O byla změřena 
19

F a 
31

P NMR spektra, 

která ukázala přítomnost nezreagovaného volného ligandu – spektra obsahovala dva signály 

(Zn
2+

 komplex a ligand): 
31

P NMR: 28,45 ppm (m, Zn
2+

 komplex) a 24,12 ppm (m, ligand), 
19

F 

NMR: dva překrývající se multiplety od −57,04 ppm do −57,29 ppm. Na základě tohoto zjištění 

nebylo možno vyloučit možnost rozkladu komplexu na SiO2. Nebylo však též jasné, zda 

množství Zn(OH)2 ve výchozí reakční směsi bylo dostatečné pro úplnou komplexaci (Zn
2+

 

nemusel být vůči ligandu v dostatečném nadbytku, mohlo např. dojít k úbytku Zn(OH)2 při 

promývání nebo vzniku rozpustného hydroxidokomplexu), ačkoliv reakční směs byla zakalená 

(jak se zdálo, nadbytečným Zn(OH)2). 

Proto bylo přidáno další množství Zn(OH)2 připravené z 11 mg (81 μmol) ZnCl2 a 6,5 mg 

(163 μmol) NaOH a promyté destilovanou vodou do neutrálního pH. 

Kontrolní 
19

F a 
31

P NMR spektrum prokázalo úplnou komplexaci. 

Směs byla nanesena na malou kolonu (5 ml SiO2). Kolona byla promývána do té doby, než jí 

prošel bílý (bělejší oproti téměř průhledné SiO2) pruh obsahující připravený komplex, 

přebytečné kationty Zn
2+

 zůstaly „na startu“. Roztok byl odpařen na RVO, rozpuštěn v malém 

množství D2O a znovu odpařen na RVO. Bylo získáno 54 mg Zn
2+

 komplexu. 

Z malého množství Zn
2+

 komplexu rozpuštěného v D2O bylo změřeno 
19

F a 
31

P NMR spektrum, 

které ukázalo přítomnost zanedbatelného množství volného ligandu (2 %). 

Dále bylo měřeno 
13

C NMR spektrum při teplotě 80 °C a relaxační čas T1. 

 

Charakterizace 

13
C{

1
H} NMR (75 MHz; 80 °C; D2O): 127,47 ppm (dq; 3C; CF3; 

1JCF = 275 Hz, 

2JCP = 2,2 Hz), 59,98 ppm (d; 3C; P-CH2-N; 
1JCP = 102 Hz), 54,93 ppm (s; 6C; N-CH2), 

36,60 ppm (dq; 3C; P-CH2-CF3; 
2JCF = 89,5 Hz, 

1JCP = 28,4 Hz) 



37 

19
F NMR (282 MHz; 25 °C; D2O): −57,18 ppm (td; 9F; CF3; 

3JFH = 11,8 Hz, 
3JFP = 9,1 Hz) 

31
P NMR (121 MHz; 25 °C; D2O): 28,45 ppm (m; 3P; CH2-P-CH2) 

MS-ESI: exp.: (−) 670,1 [
64

ZnL]
−
 (vyp.: 670,0) 

TLC: mf NH3:EtOH 1:10; Rf = 0,7 (páry jódu; hnědá skvrna) 

 

3.3.4 Určení efektivního magnetického momentu 

Pro určení efektivního magnetického momentu μeff paramagnetických iontů kovů a jejich 

komplexů byly připraveny zásobní roztoky ligandu a jednotlivých paramagnetických iontů kovů 

o přesně definované koncentraci, 1,5M roztok NaOH a roztok nekoordinujícího pufru 

2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethansulfonové kyseliny (HEPES). 

 

3.3.4.1 Příprava zásobního roztoku ligandu 

Bylo připraveno 250 ml 0,05M roztoku NaOH. 0,5005 g (12,5 mmol) NaOH bylo kvantitativně 

převedeno do 250ml odměrné baňky. NaOH byl rozpuštěn v destilované vodě, odměrná baňka 

doplněna po rysku a její obsah důkladně promíchán. Pro získání skutečné koncentrace byl 

odměrný roztok NaOH standardizován na (COOH)2∙2H2O. 

99,8 mg (792 μmol) (COOH)2∙2H2O bylo kvantitativně převedeno do 50ml odměrné baňky. 

(COOH)2∙2H2O byl rozpuštěn v destilované vodě, odměrná baňka doplněna po rysku a její 

obsah důkladně promíchán. 

Do titrační baňky bylo nedělenou pipetou odpipetováno 10,00 ml roztoku (COOH)2∙2H2O. Do 

baňky bylo přidáno asi 40 ml destilované vody a malé množství fenolftaleinu (indikátor). 

Roztok byl titrován 0,05M odměrným roztokem NaOH až jediná kapka titračního činidla 

změnila zbarvení titrovaného roztoku z bezbarvého na růžové. Celkem byla provedena tři 

stanovení. Ze spotřeb titračního činidla 6,30 ml, 6,35 ml a 6,30 ml byla vypočtena přesná 

koncentrace NaOH: 0,0501 mol∙dm
−3

. 

Bylo připraveno 25 ml 0,5M roztoku TFA. 963 μl (12,5 mmol) TFA bylo pomocí automatické 

pipety odpipetováno do 25ml odměrné baňky, baňka byla doplněna po rysku destilovanou 

vodou a její obsah důkladně promíchán. Pro získání skutečné koncentrace byl roztok TFA 

standardizován pomocí odměrného roztoku NaOH. 
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Do titrační baňky bylo automatickou pipetou odpipetováno 1,000 ml roztoku TFA. Do baňky 

bylo přidáno asi 40 ml destilované vody a malé množství fenolftaleinu (indikátor). Roztok byl 

titrován 0,0501M odměrným roztokem NaOH až jediná kapka titračního činidla změnila 

zbarvení titrovaného roztoku z bezbarvého na růžové. Celkem byla provedena tři stanovení. Ze 

spotřeb titračního činidla 9,80 ml, 9,75 ml a 9,80 ml byla vypočtena přesná koncentrace TFA: 

0,490 mol∙dm
−3

. 

Byl připraven 0,2M roztok ligandu. 0,5000 g (777 μmol) ligandu (diamonná sůl) bylo 

rozpuštěno v 3,886 ml destilované vody přidaným do lékovky pomocí automatické pipety. Pro 

získání skutečné koncentrace byl roztok ligandu standardizován pomocí kvantitativního 
19

F 

NMR měření s přídavkem TFA o známé koncentraci. 

250 μl roztoku TFA o koncentraci 0,490 mol∙dm
−3

 a 250 μl roztoku ligandu o přibližné 

koncentraci 0,2 mol∙dm
−3

 bylo pomocí automatické pipety odpipetováno do kyvety. Z takto 

připraveného vzorku bylo změřeno 
19

F NMR spektrum. Spektrum obsahovalo dva signály 

(−57,19 ppm (ligand) a −75,51 ppm (TFA)), které byly integrovány. Z integrálních intenzit 

(poměr ligand:TFA 1,184:1,000) byla dopočítána přesná koncentrace zásobního roztoku 

ligandu: 0,193 mol∙dm
−3

. 

Dále byla určena hustota zásobního roztoku ligandu. Automatickou pipetou byl odpipetován 

1,000 ml zásobního roztoku ligandu, jehož hmotnost v g odpovídá hustotě v g·cm
−3

. Měření 

bylo opakováno, výsledná hustota: 1,077 g·cm
−3

 je aritmetickým průměrem jednotlivých hustot. 

Z navážky ligandu, objemu a koncentrace zásobního roztoku byla vypočítána efektivní molární 

hmotnost ligandu: 636 g·mol
−1

, která byla použita pro odhadnutí výtěžku (viz výše). 

 

3.3.4.2 Příprava zásobních roztoků kovů 

Jednotlivé zásobní roztoky paramagnetických iontů kovů byly standardizovány chelatometricky 

odměrným roztokem chelatonu III (disodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové). Způsoby 

standardizace a příslušné indikátory byly vybrány z literatury.[35], [36] 

Bylo připraveno 250 ml 0,01M roztoku chelatonu III. 0,9305 g (2,5 mmol) chelatonu III bylo 

kvantitativně převedeno do 250ml odměrné baňky. Chelaton III byl rozpuštěn v destilované 

vodě, odměrná baňka doplněna po rysku a její obsah důkladně promíchán. Pro získání skutečné 

koncentrace byl odměrný roztok chelatonu III standardizován na Pb(NO3)2. 

Celkem byla provedena tři stanovení. 0,05 g Pb(NO3)2 bylo přibližně přesně naváženo na 

analytických vahách (0,0470 g, 0,0510 g, 0,0477 g) a kvantitativně převedeno do titrační baňky. 

Pb(NO3)2 byl rozpuštěn v přibližně 40 ml destilované vody. Dále bylo přidáno na špičku 
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kopistky xylenové oranži (indikátor) a lžička urotropinu (hexamethylentetramin) pro úpravu pH. 

Roztok byl titrován 0,01M odměrným roztokem chelatonu III až jediná kapka titračního činidla 

změnila zbarvení titrovaného roztoku z fialové na žlutou. Ze spotřeb titračního činidla 14,30 ml, 

15,50 ml a 14,40 ml byla vypočtena přesná koncentrace chelatonu III: 9,950·10
−3

 mol·dm
−3

. 

 

Roztok Fe
2+

 

Roztok Fe
2+

 iontů byl připraven vždy těsně před použitím a co nejrychleji v nádobí vyfoukaném 

argonem, aby nedocházelo k oxidaci na Fe
3+

. 

Bylo připraveno 25 ml 0,15M roztoku (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O. 1,4706 g (3,75 mmol) 

(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O bylo kvantitativně převedeno do 25ml odměrné baňky. 

(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O byl rozpuštěn v destilované vodě, odměrná baňka doplněna po rysku 

a její obsah důkladně promíchán. (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O je primární standard, koncentrace 

připraveného roztoku byla 0,1500 mol·dm
−3

. 

 

Roztok Co
2+

 

Bylo připraveno 50 ml 0,15M roztoku CoCl2·6H2O. 1,7842 g (7,5 mmol) CoCl2·6H2O bylo 

kvantitativně převedeno do 50ml odměrné baňky. CoCl2·6H2O byl rozpuštěn v destilované 

vodě, odměrná baňka doplněna po rysku a její obsah důkladně promíchán. Pro získání skutečné 

koncentrace byl odměrný roztok CoCl2·6H2O standardizován chelatonem III. 

Byl připraven 0,1M roztok NH3 (94 μl konc. aq. NH3 bylo rozpuštěno v 50 ml destilované vody) 

a 0,1M roztok NH4Cl (0,27 g NH4Cl bylo rozpuštěno v 50 ml destilované vody). Oba roztoky 

byly smíchány. 

Do titrační baňky bylo automatickou pipetou odpipetováno 1,000 ml roztoku CoCl2·6H2O. Do 

baňky bylo přidáno asi 20 ml roztoku připraveného smícháním 0,1M NH3 a 0,1M NH4Cl, a na 

špičku kopistky pyrokatechinové violeti (indikátor). Roztok byl titrován odměrným roztokem 

chelatonu III až jediná kapka titračního činidla změnila zbarvení titrovaného roztoku z modré na 

fialovou. Celkem byla provedena tři stanovení. Ze spotřeb titračního činidla 15,00 ml, 14,90 ml 

a 14,95 ml byla vypočtena přesná koncentrace Co
2+

: 0,1488 mol·dm
−3

. 
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Roztok Ni
2+

 

Bylo připraveno 50 ml 0,15M roztoku NiCl2·6H2O. 1,7825 g (7,5 mmol) NiCl2·6H2O bylo 

kvantitativně převedeno do 50ml odměrné baňky. NiCl2·6H2O byl rozpuštěn v destilované 

vodě, odměrná baňka doplněna po rysku a její obsah důkladně promíchán. Pro získání skutečné 

koncentrace byl odměrný roztok NiCl2·6H2O standardizován chelatonem III. 

Do titrační baňky bylo automatickou pipetou odpipetováno 1,000 ml roztoku NiCl2·6H2O. Do 

baňky bylo přidáno na špičku kopistky murexidu (indikátor). Roztok byl titrován odměrným 

roztokem chelatonu III až jediná kapka titračního činidla změnila zbarvení titrovaného roztoku 

ze žluté na modrou. Celkem byla provedena tři stanovení. Ze spotřeb titračního činidla 

14,30 ml, 14,35 ml a 14,20 ml byla vypočtena přesná koncentrace Ni
2+

: 0,1417 mol·dm
−3

. 

 

Roztok Cu
2+

 

Bylo připraveno 50 ml 0,15M roztoku CuCl2·2H2O. 1,2773 g (7,5 mmol) CuCl2·2H2O bylo 

kvantitativně převedeno do 50ml odměrné baňky. CuCl2·2H2O byl rozpuštěn v destilované 

vodě, odměrná baňka doplněna po rysku a její obsah důkladně promíchán. Pro získání skutečné 

koncentrace byl odměrný roztok CuCl2·2H2O standardizován chelatonem III. 

Do titrační baňky bylo automatickou pipetou odpipetováno 650 μl roztoku CuCl2·2H2O. Do 

baňky bylo přidáno na špičku kopistky murexidu (indikátor). Roztok byl titrován odměrným 

roztokem chelatonu III až jediná kapka titračního činidla změnila zbarvení titrovaného roztoku 

ze žluté na fialovou. Celkem byla provedena tři stanovení. Ze spotřeb titračního činidla 9,40 ml, 

9,50 ml a 9,50 ml byla vypočtena přesná koncentrace Cu
2+

: 0,1450 mol·dm
−3

. 

 

Koncentrace jednotlivých zásobních roztoků iontů kovů jsou uvedeny v Tab. 4. 
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Tabulka 4: Koncentrace zásobních roztoků paramagnetických iontů kovů stanovené 

chelatometrickými titracemi. 

zásobní roztok c / mmol·dm
−3

 

Fe
2+ 

150,0 

Co
2+ 

148,8 

Ni
2+ 

141,7 

Cu
2+ 

145,0 

 

3.3.4.3 Příprava roztoku NaOH 

Bylo připraveno 100 ml 1,5M roztoku NaOH. 5,9912 g (150 mmol) NaOH bylo kvantitativně 

převedeno do 100ml odměrné baňky. NaOH byl rozpuštěn v destilované vodě, odměrná baňka 

doplněna po rysku a její obsah důkladně promíchán. Pro získání skutečné koncentrace byl 

odměrný roztok NaOH standardizován na (COOH)2·2H2O. 

0,94 g (COOH)2·2H2O bylo přibližně přesně naváženo na analytických vahách (0,9455 g, 

0,9443 g, 0,9407 g) a kvantitativně převedeno do titrační baňky. Do baňky bylo přidáno asi 

40 ml destilované vody a malé množství fenolftaleinu (indikátor). Roztok byl titrován 1,5M 

odměrným roztokem NaOH až jediná kapka titračního činidla změnila zbarvení titrovaného 

roztoku z bezbarvého na růžové. Celkem byla provedena tři stanovení. Ze spotřeb titračního 

činidla 10,05 ml, 10,05 ml a 9,95 ml byla vypočtena jeho skutečná koncentrace: 

1,495 mol·dm
−3

. 

 

3.3.4.4 Příprava pufru 

Byl připraven 0,5M nekoordinující pufr HEPES. 1,1916 g (5 mmol) HEPES bylo rozpuštěno 

v malém množství destilované vody v 25ml kádince. Do kádinky byla ponořena NMR pH 

elektroda (Mettler Toledo). pH roztoku bylo upraveno pomocí 1,5M NaOH na 7,40 

(fyziologické pH). Roztok byl převeden do odměrného válce a doplněn destilovanou vodou na 

10 ml. Fyziologické pH bylo zkontrolováno pH elektrodou. 

K připravenému 0,5M HEPES bylo pomocí automatické pipety přidáno 5 μl t-BuOH. 
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3.3.4.5 Příprava vzorků pro měření BMS 

Z připravených roztoků byly připraveny vzorky pro měření chemického posunu způsobeného 

efektem BMS (bulk magnetic susceptibility) jednotlivých paramagnetických iontů kovů a jejich 

komplexů. 

Pro měření μeff aquaiontů paramagnetických iontů kovů byly připraveny roztoky vždy 100 μl 

zásobního roztoku paramagnetického iontu (Fe
2+

, Co
2+

, Ni
2+

 a Cu
2+

) a 400 μl roztoku D2O 

s t-BuOH (100 ml D2O a 5 μl t-BuOH). Z jednotlivých roztoků byly připraveny vzorky, do 

kyvety byl dále vložen insert roztoku D2O s t-BuOH (100 ml D2O a 5 μl t-BuOH). 

Pro měření μeff komplexů bylo do kyvety přidáno vždy vypočítané množství zásobního roztoku 

ligandu, zásobního roztoku paramagnetického iontu kovu (Fe
2+

, Co
2+

, Ni
2+

 a Cu
2+

), 1,5M NaOH 

a destilované vody (množství v kyvetě doplněno na celkem 240 μl, objemová kontrakce 

zanedbána) a 60 μl pufru HEPES s t-BuOH tak, aby koncentrace ligandu v kyvetě byla 

52,5 mmol·dm
−3

, koncentrace paramagnetického iontu kovu 50 mmol·dm
−3

, koncentrace NaOH 

150 mmol·dm
−3

 a koncentrace pufru HEPES 100 mmol·dm
−3

. V kyvetě bylo celkem 300 μl 

roztoku, objemy jednotlivých zásobních roztoků přidaných do kyvety automatickou pipetou 

jsou uvedeny v Tab. 5. Zásobní roztok Fe
2+

 iontů byl co nejrychleji připraven těsně před 

měřením a přípravou komplexu, kyveta byla vyfoukána argonem, aby nedocházelo k oxidaci na 

Fe
3+

. Stejně byla argonem propláchnuta i kyveta pro roztok Co
2+

, aby bylo zabráněno oxidaci na 

Co
3+

. Do kyvety byl dále vložen insert roztoku D2O s t-BuOH (100 ml D2O a 5 μl t-BuOH). 

 

Tabulka 5: Objemy V zásobních roztoků pro přípravu vzorků pro měření μeff komplexů. 

roztok 
V / μl 

ligand kov NaOH H2O pufr 

Fe
2+ 

82 

100 

30 

28 

60 
Co

2+ 
101 27 

Ni
2+ 

106 23 

Cu
2+ 

103 25 

 

Byla měřena 
1
H NMR spektra připravených vzorků paramagnetických iontů kovů a komplexů. 

Z rozdílu chemických posunů 
1
H t-BuOH v  kyvetě a t-BuOH v insertu byl vypočítán μeff 

pomocí vztahu (5): 

 μ
eff

 = √
2,842 · ∆δ · T

4π · s · c · 1000
, (5) 
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kde Δδ je rozdíl chemického posunu t-BuOH v kyvetě a t-BuOH v insertu (v jednotkách ppm), 

T termodynamická teplota (T = 298,15 K), s geometrický faktor (pro kyvetu válcového tvaru je 

s = 1/3) a c koncentrace paramagnetického iontu kovu v kyvetě.[37] 

Rozdíl chemických posunů t-BuOH, koncentrace paramagnetického iontu kovu v kyvetě 

a výsledné μeff paramagnetických iontů kovů a jejich komplexů uvádí Tab. 6. 

 

Tabulka 6: Rozdíl chemických posunů t-BuOH, koncentrace paramagnetického iontu kovu 

v kyvetě a efektivní magnetický moment paramagnetických iontů kovů a jejich komplexů. 

vzorek Δδ / ppm c / mmol·dm
−3

 μeff / B. M. 

aqua ion 

Fe
2+ 

1,51 30,00 5,38 

Co
2+ 

1,30 29,76 5,01 

Ni
2+ 

0,55 28,34 3,34 

Cu
2+ 

0,20 29,00 1,99 

[M(L)]
−
 

Fe
2+ 

2,44 

50,0 

5,29 

Co
2+ 

2,16 4,98 

Ni
2+ 

0,87 3,16 

Cu
2+ 

0,30 1,86 
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4 Výsledky a diskuze 

4.1 Příprava kyseliny 2,2,2-trifluorethylfosfinové (TFEPA) 

Reakcí bezvodé H3PO2 s Me3SiCl v prostředí DIPEA v inertní atmosféře argonu byl připraven 

HP(OSiMe3)2, z něho pak alkylací CF3CH2I a hydrolýzou cílová TFEPA. Reakce proběhla 

s konverzí přibližně 60 %. Meziprodukt HP(OSiMe3)2 nebyl izolován, protože je na vzduchu 

samozápalný. 

V hydrolyzované reakční směsi je nadbytek DIPEA, který lze odstranit chromatografií na 

kationtovém iontoměniči. 

Vedlejším produktem alkylace je HI. HI bylo třeba odstranit, protože z něho v kyselém 

prostředí a za vyšších teplot vzniká I2, který pak oxiduje TFEPA na kyselinu 

2,2,2-trifluorethylfosfonovou (látka 8 na Obr. 10). Čištění kyselé frakce TFEPA od iontů I
–
 bylo 

zdlouhavé. Ionty I
–
 byly nejprve nadbytkem Pb(CH3COO)2·3H2O vysráženy v podobě žlutého 

PbI2, který byl odstraněn filtrací na Büchnerově nálevce. Nadbytek iontů Pb
2+

 ve filtrátu byl 

následně odstraněn probubláváním H2S z Kippova přístroje za vzniku černé sraženiny PbS. 

Jemná sraženina ucpávala skleněnou Pasteurovu pipetu, kterou byl do reakční směsi přiváděn 

H2S, proto bylo třeba neustále sledovat, zda H2S dochází do reakční baňky a neuniká těsněním. 

Po probublávání trvajícím 2 hodiny byla sraženina odstraněna filtrací na Büchnerově nálevce. 

V případě, že se napoprvé nepodařilo odstranit všechny ionty Pb
2+

, bylo třeba probublávání 

a filtraci opakovat, dokud nepřestala vznikat černá sraženina. 

Reakční směs bylo dále třeba zbavit H3PO3, která je produktem hydrolýzy bočního produktu 10 

(Obr. 10) vzniklého oxidací bis(trimethylsilyl)hypofosfitu (buď zbytkovým kyslíkem, nebo při 

závěrečné hydrolýze reakční směsi) a kvůli P–H vazbě by mohla při přípravě ligandu reakcí 

Mannichova typu způsobovat nežádoucí boční reakce a snižovat výtěžek. H3PO3 byla oddělena 

chromatografií na SiO2 s mobilní fází NH3:EtOH 1:25. Dělení kvůli malému rozdílu retenčních 

faktorů TFEPA (Rf = 0,7) a H3PO3 (Rf = 0,4) není účinné, proto musela být chromatografie 

několikrát opakována. S částí reakční směsi byla vyzkoušena i chromatografie na Amberlitu CG 

s destilovanou vodou jako mobilní fází (dělení na bázi hydrofobních interakcí), dělení tímto 

způsobem ale nebylo účinnější. Čistota frakcí byla kontrolována pomocí TLC a NMR. 

Dalším vedlejším produktem byla kyselina bis(2,2,2-trifluorethyl)fosfinová (látka 9 na Obr. 10), 

protože HP(OSiMe3)2 lze alkylovat do dvou stupňů. Reakční směs také obsahovala kyselinu 

2,2,2-trifluorethylfosfonovou (látka 8), vzniklou oxidací produktu. Proto se musí syntéza 

provádět v atmosféře argonu. Dalším důvodem je zamezení přístupu vzdušné vlhkosti, protože 
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by docházelo k hydrolýze trimethylsilylesterové skupiny. Přítomnost vedlejších produktů 8 a 9 

je zanedbatelná a byly odstraněny společně s H3PO3 chromatografií na SiO2. 

 

Obrázek 10: Vedlejší produkty syntézy TFEPA. 

 

TFEPA ve formě amonné soli byla chromatografií na kationtovém iontoměniči převedena na 

volnou kyselinu. Čistá TFEPA má podobu nažloutlého oleje, což způsobuje problémy při 

navažování přesného množství pro další reakci (hmotnost TFEPA se dá pouze odhadovat, neboť 

nelze odstranit zbytky vody). 

TFEPA v podobě amonné soli je na vzduchu stálá, ve formě čisté kyseliny se vazba P–H stáním 

oxiduje na kyselinu 2,2,2-trifluorethylfosfonovou (látka 8). 

 

4.2 Příprava 1,4,7-triazacyklononan-1,4,7-tris(methylen-2,2,2-

trifluorethylfosfinové kyseliny), H3L/H3NOTP
tfe

 

Ligand byl připraven reakcí Mannichova typu reakcí kyseliny s P–H vazbou (TFEPA) se 

sekundárním aminem (TACN) a paraformaldehydem v kyselém prostředí. Na základě dřívějších 

předběžných experimentů byly vybrány vhodné podmínky, tedy teplota 40 °C a jako 

rozpouštědlo směs H2O a TFA v poměru 1:1. 

Průběh reakce byl sledován měřením 
31

P NMR spekter. Vedlejšími produkty reakce byly 

disubstituované cykly: 1,4,7-triazacyklononan-1,4-bis[methylen-(2,2,2-trifluorethylfosfinová 

kyselina)] (látka 11 na Obr. 11) a 7-methyl-1,4,7-triazacyklononan-1,4-bis[methylen-(2,2,2-

trifluorethylfosfinová kyselina)] (látka 12 na Obr. 11). Disubstituované cykly lze pohodlně 

odstranit chromatografií na silném kationtovém iontoměniči v H
+
 cyklu, neboť při eluci vodou 

dojde k jejich zachycení, zatímco H3NOTP
tfe

, nízkomolekulární fosforové kyseliny a TFA 

z kolony vytékají prakticky bez významného zdržení. 
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Obrázek 11: Vedlejší produkty Mannichovy reakce. 

 

Ligand byl převeden do podoby amonné soli chromatografií na SiO2 za použití NH3:EtOH 

v poměru 1:50 jako mobilní fáze. 

Ligand se nepodařilo vykrystalizovat, má podobu nažloutlého oleje, což stejně jako u TFEPA 

znesnadňuje přesné navažování. 

S rostoucím pH dochází k hydrolýze skupin –CF3 na –COO
−
 a jejich následné dekarboxylaci, 

ligand je proto třeba udržovat při pH menším než 9. 

Ukázalo se, že syntéza a způsob čištění poskytují vysoké výtěžky ligandu. Hodnotu 85 % je ale 

třeba brát pouze jako přibližnou, protože ligand má stejně jako TFEPA podobu oleje. Výtěžek 

lze odhadnout na základě efektivní molární hmotnosti (636 g·mol
−1

) zjištěné z přípravy 

zásobního roztoku ligandu. Tato hodnota je vyšší než molární hmotnost ligandu (609 g·mol
−1

) 

kvůli přítomnosti zbytkového rozpouštědla (vody) a amonného kationtu. 

 

4.3 Příprava a charakterizace komplexů 

Z chloridů jednotlivých kovových iontů (Mg
2+

, Co
2+

, Ni
2+

, Cu
2+

 a Zn
2+

) byly pomocí NaOH 

vysráženy hydroxidy, vzniklé sraženiny byly promývány destilovanou vodou a centrifugovány 

do neutrálního pH. Sraženiny tak byly zároveň zbaveny vzniklého NaCl. Jednotlivé komplexy 

byly připraveny přidáním vysráženého hydroxidu daného kovu k ligandu v malém množství 

destilované vody. 

Metodou TLC byla vybrána mobilní fáze NH3:EtOH 1:10 pro oddělení komplexu od nadbytku 

hydroxidu na SiO2. Komplex rozpuštěný v malém množství destilované vody byl nanesen na 

malou kolonu. Kolona byla promývána do té doby, než jí prošel pruh obsahující připravený 

komplex, přebytečné kationty (hydroxidy) zůstaly „na startu“. Získaný roztok komplexu byl 

odpařen na RVO. 
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Komplexy byly krystalizovány z koncentrovaného vodného roztoku difúzí acetonu 

a charakterizovány pomocí rentgenové difrakce. 

Mg
2+

 komplex je bezbarvá látka rozpustná ve vodě. 

Co
2+

 komplex je růžová látka rozpustná ve vodě. 

Ni
2+

 komplex je modrá látka rozpustná ve vodě, která krystalizuje pomalou difúzí acetonu do 

vodného roztoku. Podařilo se tak připravit monokrystaly v podobě 

[Mg0,50Ni0,50(H2O)6][Ni(L)]2∙12H2O. Komplex (Obr. 12) krystalizuje v prostorové grupě R−3 

a má krystalografickou trojčetnou symetrii, strukturně nezávislá je tedy třetina molekuly. Jako 

protion byl v krystalové struktuře nalezen oktaedrický hexaaquaion, jehož centrální atom 

obsazuje speciální pozici se šestinovým obsazovacím faktorem. Při upřesňování struktury byl 

centrální atom tohoto oktaedrického fragmentu definován jako kombinace Ni
2+

 a Mg
2+

 tak, aby 

poskytl rozumné velikosti poloos termálního elipsoidu a co nejnižší hodnotu R1. S oběma těmito 

ionty bylo v době přípravy monokrystalů pracováno a nelze vyloučit kontaminaci roztoku 

obsahujícího [Ni(L)]
−
 nadbytkem Ni

2+
 nebo „nečistotou“ Mg

2+
, ačkoliv cíleně nebyl ani jeden 

z těchto iontů do krystalizačního roztoku přidán. Stanovená krystalová struktura nicméně 

ukázala směr, jakým se lze při přípravě monokrystalů komplexů ligandu H3L ubírat v budoucnu. 

Z možných diastereoizomerů je v krystalové struktuře přítomen enantiomerní pár --

RRR/--SSS. Geometrie koordinačního okolí iontu Ni
2+

 je oktaedrická s běžnými 

koordinačními vzdálenostmi (Tab. 7), experimentální údaje ke změřené struktuře jsou uvedeny 

v Tab. 3. 
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Obrázek 12: Molekulová struktura koordinační částice [Ni(L)]
−
 nalezené v krystalové struktuře 

[Mg0,50Ni0,50(H2O)6][Ni(L)]2∙12H2O; symetricky sdružené atomy: 
$
 = −x + y, −x + 1, z 

a 
#
 = −y + 1, x – y + 1, z. 

 

Cu
2+

 komplex (Obr. 13) je modrá látka rozpustná ve vodě, která krystalizuje pomalou difúzí 

acetonu do vodného roztoku. Monokrystaly komplexu Cu(II)–H3L byly připraveny v podobě 

amonné soli (NH4)[Cu(L)]∙3,5H2O. Koordinační okolí iontu Cu
2+

 je oktaedrické s významným 

Jahnovým-Tellerovým axiálním prodloužením – na komplex lze tedy nahlížet spíše jako na 

tetragonální bipyramidu s axiálními vazbami (N1 a O31) o 0,1–0,4 Å delšími než jsou vazby 

ekvatoriální (N4, N7, O11 a O21), viz Tab. 7. Stejně jako u nikelnatého komplexu byl 

z možných diastereoizomerů v krystalové struktuře nalezen enantiomerní pár --

RRR/--SSS. Geometrické parametry koordinačního okolí jsou uvedeny v Tab. 7, 

experimentální údaje ke změřené struktuře jsou uvedeny v Tab. 3. 
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Obrázek 13: Molekulová struktura koordinační částice [Cu(L)]
−
 nalezené v krystalové struktuře 

(NH4)[Cu(L)]∙3,5H2O. 

 

Zn
2+

 komplex je bezbarvá látka rozpustná ve vodě. 

Fe
2+

 komplex byl připraven v atmosféře argonu. Pro přípravu komplexu byla vybrána Mohrova 

sůl, protože je primární standard. Ihned po komplexaci se ale v roztoku objevovala oranžová 

sraženina (nejspíš Fe(OH)3), která komplikovala NMR měření. Sraženina se tvořila při 

opakované přípravě komplexu. NMR měření bylo provedeno po oddělení sraženiny. Sraženina 

byla pozorována pod mikroskopem a jevila se jako amorfní. Proto se zdá nepravděpodobné, že 

by sraženinou byl komplex s pravidelným uspořádáním, který by byl špatně rozpustný ve vodě. 

19
F NMR spektrum roztoku nad sraženinou obsahovalo tři signály. Bylo zjištěno, že se jedná 

o tři komplexy železa: Fe
2+

 komplex se oxiduje na dva Fe
3+

 komplexy (patrně 

diastereoizomery). Další oxidací nejprve vzdušným kyslíkem a následně 1% vodným roztokem 

H2O2 bylo určeno, který signál patří kterému komplexu. Relaxometrická charakterizace nebyla 

kvůli průběžně stále vznikající sraženině provedena. 
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Vybrané geometrické parametry molekul ze stanovených krystalových struktur komplexů jsou 

uvedeny v Tab. 7. 

 

Tabulka 7: Geometrie koordinačního okolí částic [M(L)]
−
 pozorovaná v krystalových 

strukturách [Mg0,50Ni0,50(H2O)6][Ni(L)]2∙12H2O a (NH4)[Cu(L)]∙3,5H2O. 

sloučenina [Ni(L)]
−
 [Cu(L)]

−
 

vazebné vzdálenosti / Å 

M–N1 2,103(1) 2,251(1) 

M–N4 2,103(1)
#
 2,035(1) 

M–N7 2,103(1)
$
 2,116(1) 

M–O11 2,057(1) 1,989(1) 

M–O21 2,057(1)
#
 2,006(1) 

M–O31 2,057(1)
$
 2,360(1) 

vazebné úhly /  

N1–M–N4 84,64(4)
#
 84,91(5) 

N1–M–N7 84,64(4)
$
 81,46(5) 

N1–M–O11 85,86(3) 85,50(5) 

N1–M–O21 96,75(3)
#
 98,16(5) 

N1–M–O31 170,23(3)
$
 163,46(5) 

N4–M–N7 84,64(4)
#$

 84,32(5) 

N4–M–O11 170,23(4)
#
 169,93(5) 

N4–M–O21 85,86(3)
#
 86,39(5) 

N4–M–O31 96,76(3)
#$

 98,38(5) 

N7–M–O11 96,76(3)
$
 97,26(5) 

N7–M–O21 170,23(3)
$#

 170,69(5) 

N7–M–O31 85,86(3)
$
 82,74(5) 

O11–M–O21 93,00(3)
#
 91,97(4) 

O11–M–O31 93,00(3)
$
 91,68(4) 

O21–M–O31 93,00(3)
#$

 98,22(5) 

#
 N4 = N1 [−y + 1, x – y + 1, z], O21 = O11 [−y + 1, x – y + 1, z] 

$
 N7 = N1 [−x + y, −x + 1, z], O31 = O11 [−x + y, −x + 1, z] 
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Vzdálenost atomu 
19

F od paramagnetického kovu v krystalových strukturách měřených 

komplexů byla v rozmezí 5,57–6,41 Å pro nikelnatý komplex a 5,24–6,75 Å pro měďnatý 

komplex, což leží v oblasti vzdálenosti, při které může paramagnetický ion kovu významně 

ovlivňovat relaxační čas.[18] 

 

4.4 Podélné relaxační časy 
19

F NMR signálu připravených látek 

Relaxační časy T1 signálu 
19

F jednotlivých komplexů a volného ligandu byly měřeny pomocí 

pulsní sekvence Inversion Recovery při teplotě 25 °C. Relaxometrická charakterizace nebyla 

provedena u Fe
2+

 komplexu kvůli oranžové sraženině, která se opakovaně tvořila v kyvetě 

a znemožňovala měření. Naměřené hodnoty relaxačních časů jsou uvedeny v Tab. 8. 

 

Tabulka 8: Relaxační časy T1 ligandu a komplexů. 

látka 
19

F T1 / s 

H3NOTP
tfe

 1,20 ± 0,03 

komplex 

Mg
2+ 

1,12 ± 0,02
 

Co
2+ 

0,0776 ± 0,0012 

Ni
2+ 

(3,218 ± 0,008) · 10
−3

 

Cu
2+ 

(3,3 ± 0,2) · 10
−3

 

Zn
2+ 

0,59 ± 0,02 

 

Bylo potvrzeno, že přítomnost paramagnetického iontu kovu významně zkracuje relaxační čas.  

Relaxační časy komplexů všech paramagnetických iontů kovů byly řádově kratší, největší 

zkrácení T1 bylo pozorováno u komplexů Cu
2+

 a Ni
2+

 a to o tři řády. Optimální relaxační časy 

pro 
19

F MRI jsou přibližně stokrát kratší než relaxační časy diamagnetických látek, tedy „malé“ 

desítky ms. Ze zkoumaných komplexů je pro 
19

F MRI potenciálně nejvhodnější Co
2+

 komplex. 

Kratší relaxační čas byl naměřen i u komplexu diamagnetického iontu Zn
2+

, což potvrzuje, že 

relaxace jader 
19

F probíhají více mechanismy a některé z nich se uplatňují i u komplexů 

diamagnetických iontů kovů.[17] 
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4.5 Efektivní magnetický moment připravených komplexů 

Efektivní magnetický moment patří mezi další základní charakteristiky paramagnetických iontů 

kovů. U diamagnetických iontů kovů (Mg2+, Zn2+) je nulový. 

Každý elektron nese magnetický moment, který tvoří dvě složky: první je spojena se spinovým 

momentem hybnosti, druhá s orbitálním momentem hybnosti. Pro volné ionty platí van 

Vleckova rovnice popsaná vztahem (6): 

 μ
eff

(van Vleck) = √4 S(S + 1) + L(L + 1), (6) 

kde S je celkové spinové kvantové číslo a L kvantové číslo celkového orbitálního momentu 

hybnosti.[3] 

U komplexů první přechodné řady lze složku orbitálního momentu hybnosti obvykle zanedbat 

kvůli působení krystalového pole, magnetický moment μeff pak lze zhruba odhadnout pomocí 

čistě spinového vzorce (7): 

 μ
eff

(čistě spinový) = √4 S(S + 1) = √n(n + 2), (7) 

kde n je počet nepárových elektronů, pro něž platí n = 2S.[3] 

Experimentální hodnota μeff koordinačních sloučenin se pohybuje mezi čistě spinovou hodnotou 

μeff(čistě spinový) a hodnotou μeff(van Vleck) vypočtenou bez zanedbání orbitálního příspěvku 

ze vztahu (6). 

Pro určení efektivního magnetického momentu μeff paramagnetických iontů kovů a jejich 

komplexů byly připraveny a standardizovány zásobní roztoky ligandu, výchozích solí 

paramagnetických iontů kovů (MCl2·xH2O), 1,5M roztok NaOH a roztok nekoordinujícího 

pufru HEPES. 

pH 0,5M pufru HEPES bylo upraveno na fyziologické pH. K pufru bylo přidáno 5 μl t-BuOH, 

aby v následně připravených vzorcích bylo možno změřit vliv magnetické susceptibility 

v podobě rozdílu chemických posunů 
1
H t-BuOH v kyvetě a v insertu. 

Ze zásobních roztoků byly připraveny vzorky pro měření BMS jednotlivých paramagnetických 

iontů kovů a jejich komplexů. Roztok Fe
2+

 iontů byl co nejrychleji připraven těsně před 

měřením a přípravou komplexu, kyveta byla vyfoukána argonem, aby nedocházelo k oxidaci na 

Fe
3+

. Stejně byla argonem propláchnuta i kyveta pro roztok Co
2+

, aby bylo zabráněno oxidaci na 

Co
3+

. Všechny vzorky obsahovaly t-BuOH. Do kyvety byl dále vložen insert roztoku D2O 
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s t-BuOH. Byla měřena 
1
H NMR spektra a z rozdílu chemických posunů 

1
H t-BuOH v kyvetě 

a v insertu byl dopočítán μeff. 

Experimentálně stanovené hodnoty μeff pro jednotlivé komplexy a aqua ionty jsou společně 

s hodnotami μeff vypočítanými z čistě spinového vzorce (vztah (7)) a van Vleckovy rovnice 

(vztah (6)) uvedeny v Tab. 9. 

 

Tabulka 9: Experimentální hodnoty μeff komplexů a aqua iontů, hodnoty μeff predikované z čistě 

spinového vzorce a van Vleckovy rovnice. 

M 
μeff / B. M. 

[M(L)]
−
 aqua ion čistě spinový van Vleck 

HS-Fe
2+ 

5,29 5,38 4,90 5,50 

HS-Co
2+ 

4,98 5,01 3,87 5,21 

Ni
2+ 

3,16 3,34 2,83 4,49 

Cu
2+ 

1,86 1,99 1,73 3,01 

 

Z Tab. 9 je zřejmé, že experimentálně určené hodnoty μeff pro jednotlivé aqua ionty jsou jen 

mírně odlišné než hodnoty μeff pro jednotlivé komplexy, zjevně tedy nedošlo ke změně 

oxidačního stavu nebo spinovému cross-overu. 

Ve všech případech jsou hodnoty μeff kvůli částečnému příspěvku orbitálního momentu větší než 

μeff vypočtené z čistě spinového vzorce. Bylo potvrzeno, že hodnoty μeff leží v intervalu 

<μeff (čistě spinový); μeff (van Vleck)>. 

Experimentální hodnoty získané pro volné (aqua) paramagnetické ionty kovů stejně jako 

hodnoty pro komplexy paramagnetických iontů kovů odpovídají běžným hodnotám 

publikovaným v literatuře.[3], [11] 

Z naměřených hodnot μeff lze určit oxidační stav centrálního iontu a zda je komplex vysoko-, 

nebo nízkospinový. 

Rozhodovat, zda je oktaedrický komplex HS, nebo LS, má smysl u připravených komplexů 

Co
2+

 a Fe
2+

. Komplex Fe
2+

 je HS, protože jeho μeff je nenulový a pro konfiguraci d
6
 je možné 

jediné paramagnetické uspořádání se 4 nepárovými elektrony. Komplex Co
2+

 je HS, protože 

hodnota μeff je vysoká (pro HS uspořádání se 3 nepárovými elektrony má μeff hodnotu 4,3 až 

5,2 B. M., pro LS uspořádání s 1 nepárovým elektronem má μeff hodnotu kolem 1,8 B. M.). Pro 

Ni
2+

 komplex i pro Cu
2+

 komplex odpovídají experimentálně stanovené hodnoty μeff 
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oktaedrickému uspořádání.[11] U Cu
2+

 komplexu se projevuje Jahnova-Tellerova deformace 

(prodloužení axiálních vazeb), jiné štěpení d-orbitalů ale nemění počet nepárových elektronů, 

tedy ani μeff. 
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5 Závěr 

V této bakalářské práci byla syntetizována kyselina trifluorethylfosfinová (TFEPA), z ní pak 

reakcí Mannichova typu 1,4,7-triazacyklononan-1,4,7-tris[methylen-(2,2,2-

trifluorethylfosfinová kyselina)]. Z ligandu byly připraveny komplexy paramagnetických (Fe
2+

, 

Co
2+

, Ni
2+

 a Cu
2+

) a diamagnetických (Mg
2+

 a Zn
2+

) iontů kovů. Komplexy byly 

charakterizovány pomocí NMR spektroskopie a měřením hmotnostních spekter. Krystalické 

komplexy byly navíc charakterizovány pomocí rentgenové difrakce. 

Byla provedena relaxometrická charakterizace komplexů a ligandu. Relaxační čas volného 

ligandu T1 byl 1,20 ± 0,03 s, což řádově odpovídá komplexům diamagnetických iontů (Mg
2+

: 

1,12 ± 0,02 s a Zn
2+

: 0,59 ± 0,02 s). Relaxační časy komplexů paramagnetických iontů kovů 

byly řádově kratší (Cu
2+

: 3,3 ± 0,2 ms, Ni
2+

: 3,218 ± 0,008 ms a Co
2+

: 77,6 ± 1,2 ms). Bylo 

potvrzeno, že přítomnost paramagnetického iontu kovu významně zkracuje relaxační čas, 

připravené komplexy by proto mohly být použitelné pro 
19

F MRI. 

Další práce se bude zabývat termodynamickou stabilitou, kinetickou inertností a cytotoxicitou 

těchto komplexů, dále redoxní reverzibilitou komplexů Co
2+

/Co
3+

 a Fe
2+

/Fe
3+

, jejich 

responsivitou na ROS atd. 
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Seznam zkratek 

BMS bulk magnetic susceptibility 

bs broad signal; široký signál 

CFSE crystal field stabilization energy; stabilizační energie krystalového 

pole 

CFT crystal field theory; teorie krystalového pole 

CT computed tomography; počítačová tomografie 

cyklam 1,4,8,11-tetraazacyklotetradekan 

cyklen 1,4,7,10-tetraazacyklododekan 

DIPEA N,N-diisopropylethylamin 

DOTA kyselina 1,4,7,10-tetraazacyklododekan-1,4,7,10-tetraoctová 

DTPA kyselina diethylentriaminpentaoctová 

ESI electrospray ionization; ionizace elektrosprejem 

EtOH ethanol 

HEPES 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethansulfonová kyselina 

HFB hexafluorbenzen 

H3L/H3NOTP
tfe

 1,4,7-triazacyklononan-1,4,7-tris[methylen-(2,2,2-

trifluorethylfosfinová kyselina)] 

HS high-spin; vysokospinové 

LS low-spin; nízkospinové 

mf mobilní fáze 

MRI, MR magnetic resonance imaging; zobrazování magnetickou resonancí 

MS mass spectrometry; hmotnostní spektrometrie 

NMR nuclear magnetic resonance; nukleární magnetická resonance 

NOTA kyselina 1,4,7-triazacyklononan-1,4,7-trioctová 
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PET positron emission tomography; pozitronová emisní tomografie 

PFCE perfluoro-15-crown-5-ether 

PFD perfluordekalin 

PFN perfluornonan 

PRE paramagnetic relaxation enhancement 

Rf retenční faktor 

ROS reactive oxygen species; reaktivní kyslík-obsahující částice 

RTG rentgenové snímkování 

RVO rotační vakuová odparka 

SPECT single-photon emission computed tomography; jednofotonová emisní 

počítačová tomografie 

TACN 1,4,7-triazacyklononan 

t-BuOH terc-butanol, 2-methylpropan-2-ol 

TETA kyselina 1,4,8,11-tetraazacyklotetradekan-1,4,8,11-tetraoctová 

TFA kyselina trifluoroctová 

TFEPA kyselina 2,2,2-trifluorethylfosfinová 

TLC thin layer chromatography; tenkovrstevná chromatografie 

TMS tetramethylsilan 
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