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reakcí hrajících klíčovou roli při aktivaci těchto léčiv. Byly provedeny energetické 
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realizován metodou hustotního funkcionálu na úrovni B3LYP/6-31++G** s výjimkou 

posledního jmenovaného komplexu, který byl vypočten metodou Hartreeho-Focka. 

Klíčová slova: přechodný kov, kvantová chemie, hydratace, cisplatina, rakovina 

Title: Computational Study of the Reactivity and Properties of Transition Metal 

Complexes 

Author: Hynek Hanke 

Department: Department of Chemichal Physics and Optics 

Supervisor: Doc. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, CSc. 

Supervisor's email address: burda@karlov.mff.cuni.cz 

Abstract: ln this thesis we study platinum complexes similar to cisplatin, which 

proved to have anti-cancer effects, using quantum chemistry methods. We study the 

following molecules with a platinum atom in state +2 : PtCb(NH3)2 (cisplatin), 

[Pt(NH3)4]2+, PtCl2dach, cis-PtCl2dmtp2, Pt-dach-Cl-5-dGMP and cis-Pt(NH3)2(5-

dGMP)2. For each structure we have described the appropriate hydratation reaction 

since hydratation plays a key role in activation of these drugs. We performed an 
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1 Úvod 

Tato práce studuje hydratační reakce cis-diaminodichloroplatiny a jejích analogů. 

Cis-diaminodichloroplatina, obecně známá pod zkráceným názvem cisplatina, je 

v současné době úspěšně klinicky využívaným lékem proti několika druhům 

rakovinných nádorů, především různých typů rakoviny varlat, vaječníku a určitých 

forem rakoviny plic. 

Hydratace cisplatiny hraje klíčovou roli v její funkci jako léčiva. 

V mimobuněčném prostředí, nejvýznamněji v krevní plazmě, se vyskytuje velká 

koncentrace chloridových aniontů a k hydrataci nedochází. Po transportu sloučeniny 

dovnitř buňky však okolní koncentrace chloridových iontů výrazně klesne a dochází 

k substituci postupně obou chlorových ligandů za aqua ligandy. V této formě je 

sloučenina vysoce reaktivní a díky své vhodné geometrické struktuře se váže na 

molekuly DNA, kde způsobí crosslink mezi dvěma purinovými bázemi, mezi oběma 

vlákny DNA nebo méně častěji jiné narušení struktury dvojšroubovice. Cisplatina tak 

inhibuje další dělení buňky a ta je následně zlikvidována imunitním systémem 

hostitelského organismu. 

Problémem při využití cisplatiny k likvidaci rakovinných buňek jsou jak 

nežádoucí vedlejší toxicita pro ostatní buňky tak reparační mechanismy, které jsou 

schopny napadenou DNA opravit. Rakovinné buňky si díky rychlému dělení poměrně 

rychle vypěstují vůči cisplatině imunitu. Zejména těmito dvěma důvody je tak vedena 

snaha hledat cisplatině analogické sloučeniny, které by rovněž měly protirakovinné 

účinky. Výzkum již k vedl k objevu látek jako carboplatina či oxoplatina, které jsou 

nyní rovněž s úspěchem využívány v klinické praxi. Předkládaná práce studuje 

analoga cisplatiny jak s chlorovými ligandy, tak s ligandy na bázi dusíku (amino a 

deoxyguanosinmonofosfátové ligandy). 

Je zřejmé, že velmi významným faktorem pro využití cisplatiny a jejích analog je 

rychlost, kterou probíhá úvodní hydratace. Pokud by byla hydratace příliš rychlá, 

docházelo by k ní ve významné míře už v krevní plazmě a reaktivní varianty 

cisplatiny by se nedostaly v potřebném množství do nádorů a působily by nežádoucí 

poškození jiných součástí organismu. Naopak pokud by byla hydratace příliš pomalá, 

nebude lék účinný. Hlavním cílem této práce je tak určení rychlostních konstant 

prvního stupně hydratace studovaných sloučenin. Zkušenosti ukazují, že druhý 

stupeň hydratace již probíhá podstatně rychleji. 
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2 Teorie 

Stacionární stav molekuly je popsán nečasovou Schrodingerovou rovnicí 

(1) 

a hamiltoniánem popisujícím veškeré interakce všech jader a všech elektronů. 

Problém nalezení vlnové funkce a energie molekuly lze obecně řešit pouze 

numericky a za některých zjednodušení. V této kapitole jsou stručně popsány metody 

řešení uvedených rovnic včetně použitých aproximací. Dále jsou vysvětleny metody 

analýz vypočtených vlnových funkcí a metody užité k určení termodynamickcýh 

parametrů studovaných hydratačních procesů. 

2.1 Bornova-Oppenheimerova a Hartreeho-Fockova 
aproximace 
Úplný hamiltonián molekulárního systému vystupující v rovnici (1) zahrnuje kromě 

kinetických energií jednotlivých částic a jejich elektrostatických interakcí také 

relativistické efekty, jako je závislost hmotnosti na rychlosti částice či spin-orbitální 

interakce a dále interakce s vnějším elektrickým a magnetickým polem. Při řešení 

Schrodingerovy rovnice většinou zanedbáváme relativistické efekty, což je dobře 

ospravedlnitelné u lehkých atomů. U těžkých atomů, kde tyto efekty nabývají 

znatelných velikostí používáme k jejich zahrnutí metodu pseudopotenciálů, která je 

popsána v oddíle (2. 7). Pro výpočet uvažujeme molekulu ve vakuu bez působení 

vnějších polí. Po provedení těchto zanedbání má hamiltonián v atomových 

jednotkách následující tvar 

kde r, m značí polohu a hmotnost elektronů, R,M, Z pak polohu, hmotnost a náboj 

jader. Jednotlivé členy mají postupně význam kinetické energie jader a elektronů, 

Coulombické interakce elektronů s jádry a vzájemné repulse elektronů a jader. 

Provedením Bornovy-Oppenheimerovy aproximace za předpokladu, že elektrony 

mají mnohem větší rychlost než jádra atomů a jádra tedy prakticky cítí jen střední 

hodnotu rozložení elektronů, můžeme odseparovat pohyb jader a Hamiltonián 

uvažovat ve tvaru 
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H = --L LI; - I L - A_ + L I -; - + L L - A :: 

2 i=I i=I A=1 f; -RA I ;=1 J>i j,, -rJ I A-1 B>A ~A -RB I (3) 

přičemž poslední člen v rovnici (3) je konstanta, neboť polohy jader R jsou při 
výpočtu konstantní. Tato aproximace má oprávnění u menších molekul, kde nejsou 

jednotlivé energetické hladiny příliš blízko. Vidíme, že při řešení Schrodingerovy 

rovnice v Born-Oppenheimerovy aproximaci vystupují polohy jader pouze jako 

parametry energie a vlnových funkcí. 

Vlnová funkce 'l'(x1„.„xn), která vystupuje v rovnici (11), popisuje v chemických 

výpočtech systém fermionů a musí tedy být antisymetrická. V Hartreeho-Fockově 

aproximaci se vlnová funkce uvažuje ve formě Slaterova determinantu 

'1'(X1„.„xn)= ~L(-l)sgn(P)P[z1C.X1)„.zn(.Xn)] (4) 
-vn! P 

Sumace v rovnici (4) probíhá přes všechny možné permutace P elektronů xp„„xn ve 

spinorbitalech x1, .. „Xn· Touto aproximací ale omezujeme tvar vlnové funkce, neboť 

elektrony obsazujeme pouze nejnižší spinorbitaly a neuvažujeme příspěvky od 

excitovaných stavů. Správně bychom tak měli vlnovou funkci rozvíjet do lineární 

kombinace všech možných Slaterových determinantů. 

2.2 Hartreeho-Fockovy rovnice 
Hartreeho-Fockova metoda vychází z variačního principu, kde vyjádříme celkovou 
energii systému E jako funkcionál vlnové funkce 'I' , kterou uvažuje ve tvaru 

Slaterova determinantu (4). 

V rovnici (5) vystupuje hamiltonián v Bornově-Oppenheimerově aproximaci (3). 

Označíme-li coulombický a výměnný operátor 

Ji= fd.X2x;·(x2)r1;1x;(.X2) 

'l(; = fd.X2x;*(.X2)r1; 1P12X;(.X2) 

mají výsledné rovnice v tzv. kanonickém tvaru podobu 

[
Hlcore + i:11 -'1(1]X;(X1) = &;X;(X1) 

J=I 

kde operátor Ht0
' e zahrnuje jednoelektronovou interakci 
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Operátor v hranaté závorce se nazývá Fockův operátor a rovnice mají tvar 

charakteristického problému tohoto operátoru. Díky coulombickému a výměnnému 

operátoru, který zajišťuje statickou korelaci elektronů, je však Fockův operátor 

nelineární. Postup řešení Hartreeho-Fockových rovnic bude naznačen v sekci 2.5. 

Pro celkovou energii molekuly pak z Hartree-Fockových rovnic plyne vztah 
occ occ 1 occ 

E= :Lsj -L:Vu-Ku)= 2:L(s; +H;;) (10) 
I l <J I 

kde sčítání probíhá přes všechny obsazené spinorbitaly. 

2.3 Báze 
Vlnová funkce vystupující ve Schrodingerově rovnici je obecně vektor v Hilbertově 

prostoru, což je prostor úplný, a proto můžeme tuto funkci rozvinout do jeho libovolně 

zvolené ortonormální báze. V praxi se volí za bázové funkce ortonormalizované 
atomové orbitaly <jJ lokalizované na jednotlivých jádrech (tzv. LCAO metoda) a rozvoj 

vlnové funkce omezujeme jen na několik významných členů 
K 

lf/; = :Lcµ;tPµ 
µ =I 

(11) 

Rozvoj vlnové funkce do báze atomových orbitalů má velkou výhodu v tom, že řešení 

Schrodingerovy rovnice lze převést na algebraický problém, jak bude ukázáno 

v oddíle (Hartreeho-Fockovy rovnice). Pro získání relevantních výsledků je nutné brát 

délku rozvoje K dostatečně velkou, v praxi je však nutné volit kompromis s vysokými 

časovými nároky výpočtu v široké bázi. 

Analytický tvar atomových orbitalů se nejčastěji volí v podobě kartézských 

gaussových funkcí 

( l R- -) - N ( /)( - R )n ( - R )m ( R )' -a(ř-Ř)2 g a,n,m, ' ,r - g a ,n,m, rX X ry y rz - z e (12) 

nebo ortogonálních gaussových funkcí, označovaných jako pure gaussians 

( l R- -) N ( [ )Y. (.9 ) I -a ( i'-Ř)2 g a, , m, , r = g a, , m lm , cp r e (13) 

Gaussovské orbitaly jsou velice výhodné pro výpočet překryvových integrálů a 

maticových elementů hamiltoniánu, protože tyto lze vyjádřit analyticky, což výrazně 

urychluje výpočet.. Gaussovy funkce (12) i (13) se však liší od Slaterových orbitalů 

s((,n, Ř,ť) = Ns ((, n)lr - Řln-I e -.:-lr-Ri (14) 

které mají nenulovou derivaci v počátku, klesají pozvolněji a obsahují uzly. Přímé 

použití Slaterových orbitalů ve výpočtech však není možné, neboť všechny integrály 

se musí počítat numericky, což je časově velmi náročné. Proto se používají tzv. 

kontrahované gaussovské funkce 
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d -
G;(n,m,l,R,r) = Ldk;g(a;,n,m,l,R,ť) (15) 

k=I 

jako lineární kombinace funkcí (12) popř. (13), které se v tomto případě nazývají 

primitivní gaussiány. Koeficienty rozvoje dk;, tzv. kontrakční koeficienty, a exponenty 

jednotlivých primitivních gaussiánů jsou zoptimalizovány tak, aby funkce (15) co 

nejlépe vystihovala tvar Slaterova orbitalu (14). 

2.4 Roothanovy rovnice 
Pro metodu LCAO je dále nutné v Hartreeho-Fockově rovnici (8) rozvinout 

molekulové orbitaly do báze atomových orbitalů dle (11 ). Atomové orbitaly příslušící 

různým atomům a centrované v různých místech obecně nejsou ortonormální, a 

proto zavádíme překryvovou matici 

sµv = f crr~;(r)~v(r) (16) 

Aplikujeme-li rozvoj (11) na jednoelektronový hamiltonián a integrály (6) a (7) 

dostaneme 
K K 

H care = "' "' • H care 
11 ~ ~cµicvi pv (17) 

µ=I u=I 

K K K K 

J if = LLLLc:;c~cviccy(µv I AO") (18) 
p=I v=I A.=I a=I 

K K K K 

Ku= LLLLC:;c~cviccy(µO" I A.v) (19) 
µ=I v=I A.=1 a=I 

Při aplikaci metody LCAO na samotné Hartreeho-Fockovy rovnice je výhodné rozlišit 

systémy s uzavřenými a otevřenými slupkami. Systémem s uzavřenými slupkami 

přitom nazýváme takový systém, který nemá všechny energetické slupky obsazeny 

právě párem elektronů a jeho celkový spin je tak nulový. V takovém systému pak 

není nutné sčítat přes všechny spinorbitaly, ale stačí sčítat přes obsazené 

energetické hladiny. 

Systém s uzavřenými slupkami má na každé jednoelektronové hladině dva elektrony 

s opačným spinem. Prostorová část příslušných spinorbitalů je tedy 

výpočtem (viz [1]) dostáváme Roothanovy rovnice pro uzavřené slupky 

K [ K K ( } )} K ~ H;°,;e + t; ~PA.a (µv I A0")-2(µ0" I A.v) vi = 8; ~S µucvi 

kde jsme zavedli tzv. matici hustoty 
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Definujeme-li hranatou závorku v (20) jako Fockovu matici Fµv, mají Roothaanovy 

rovnice tvaru zobecněného vlastního problému této matice. Celková energie je pak 

dána vztahem 

E ~ t. t,P„ Hµ„ +~ t. t. t. ~Pµ„P,.[(µv I M)-~(µu I Au)] (22) 

2.5 SCF výpočetní metoda 
Rovnice (20) již mají vhodný tvar k implementaci v počítačovém programovacím 

jazyce, neboť díky metodě LCAO představují v podstatě algebraický maticový 

problém. Jelikož jsou to rovnice nelineární, je nutné je řešit iterativní metodou, která 

se v tomto případě běžně označuje zkratkou SCF (self-consistent-field). Jako 

konvergenční kritérium se u SCF procedury bere předepsaná přesnost celkové 

energie, která se bere jako rozdíl energií vypočtených ve dvou po sobě následujících 

krocích 
ďE = E (il - E Ci-Il (23) 

(index i značí příslušný krok) a popř. také standardní odchylka elementů matice 

hustoty [2] 

ďP = _1 ~ ~(pul _ p<1-1> )1 
K 2 L,, L,, µv µv 

µ=I v=l 

(24) 

Samotná SCF procedura pak vypadá takto: 
1. Před zahájením výpočtu je třeba zvolit počáteční matici hustoty (21 ). Je 

možné volit např. nulovou matici, to ale u složitějších systémů může způsobit 

problémy s konvergencí SCF procedury, proto se častěji počáteční matice 

hustoty počítá nějakou semiempirickou metodou, např. Huckelovou metodou. 

2. Z matice hustoty spočteme Fockovu matici, tj. operátor na levé straně rovnic 

(20). 

3. Fockova matice je přetransformována do báze, ve které je překryvová matice 

maticí jednotkou. Tím je zobecněný vlastní problém převeden na vlastní 

problém Fockovy matice. 

4. Fockova matice je zdiagonalizována, čímž se získají její vlastní čísla a 

zpětnou transformací i rozvojové koeficienty. 

5. Z rozvojových koeficientů je sestavena nová matice hustoty. 

6. Pokud jsou splněny podmínky konvergence (23) a (24), SCF procedura končí. 

Pokud ne, následuje další iterace návratem do bodu 2. 

Překryvová matice S µv a matice H~°,;e jsou většinou napočítány před samotnou SCF 
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procedurou a drženy v operační paměti počítače. Dvouelektronové integrály, kterých 

je (n4+2n3+3n2+2n)/8 jsou většinou počítány přímo během výpočtu a tato fáze 

obyčejně zabírá největší část procesorového času. Při výpočtu se pokud možno 

využívá symetrie molekuly a další aproximace, aby se počet potřebných integrálů 

snížil. 

2.6 Teorie hustotního funkcionálu 
Hartreeho-Fockova metoda uvažující vlnovou funkci jako Slaterův determinant 

atomových orbitalů neposkytuje přesnou nerelativistickou energii. Předpokládá, že 

každý elektron se pohybuje ve vystředovaném potenciálu ostatních elektronů. Ve 

skutečnosti je však pohyb všech elektronů dynamicky korelován a pro přesnější 

výpočet celkové energie molekuly tak je nutno použít nějaké pokročilejší metody. 

Pokud však zůstává zachován počet elektronových párů a jejich prostorové 

uspořádání se příliš nemění, jako v případě chemických reakcí, ani korekce 

k Hartreeho-Fockově metodě ve formě korelační energie se příliš nemění. Ačkoliv 

tedy Hartreeho-Fockova metoda nedává přesné výsledky, rozdíly spočtených energií 

mají dobrý smysl. 

Teorie hustotního funkcionálu nabízí možnost, jak relativně rychle určit energii 

základního stavu s již započtenou korelační energií a jedná se nyní o jednu 

z nejpoužívanějších výpočetních metod kvantové chemie. Tato teorie vychází 

z předpokladu, že k určení energie základního stavu není třeba znát vlnovou funkci 

kvantového systému, ale pouze elektronovou hustotu, která je mnohem jednodušší. 

Z 1. Hohenbergova-Kohnova teorému pak víme, že elektronová hustota a celková 

energie jsou jednoznačně svázány. 

V teorii hustotního funkcionálu se postupuje podobně jako při standardním 

variačním počtu s tím rozdílem, že místo samotných vlnových funkcí v něm vystupují 
elektronové hustoty p(r). 2. Hohenbergův-Kohnův teorém je tak obdobou variačního 

principu a říká, že přesná energie 

kde E{p] je funkcionál hustoty. Ten můžeme napsat jako 
E[p] = J p(r)v(r)ar + F[p] 

(25) 

(26) 

kde v(r) je vnější potenciál a funkcionál F{p] obsažený v (26) je tzv. univerzální 

funkcionál, který nezávisí na uspořádání jader daného systému a lze ho napsat jako 

F[p] = Ts[P] + J[p] + Exc [P] (27) 

Ts (p) je funkcionál kinetické energie elektronů, J[p] je funkcionál coulombické 

repulze elektronů a funkcionál výměnné a korelační energie Exc[p] obsahuje 
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neklasické příspěvky k elektron-elektronové interakci a rozdíl funkcionálů kinetické 

energie interagujících a neinteragujících elektronů. Při aplikaci variačního principu ve 

smyslu 2. Hohenbergova-Kohnova teorému na funkcionál celkové energie (26) 

s univerzálním funkcionálem ve tvaru (26) dostáváme Eulerovu rovnici pro chemický 

potenciál 

(-) OI's[P] µ -v r +--
- eff Jp(ť) 

s Kohnovým-Shamovým efektivním funkcionálem 

(-) c-) I p(r') ,r.: c-) 
v elf r = v r + -1--·1 ur + v xc r 

r -r 

(28) 

(29) 

Člen Vxc se nazývá potenciál výměnné a korelační energie a je definován vztahem 

v (r) = JE xAP] (30) 
xc Jp(ť) 

Rovnice (28) s normovací podmínkou je ekvivalentní Eulerově rovnici pro systém 

neinteragujících elektronů pohybujících se v efektivním potenciálu Vett· Výsledné 

Kohnovy-Shamovy rovnice mají tedy tvar 

[- ~ Ll + veff (r) }//; = &;lf/; (31) 

Jelikož však potenciál Vett závisí na elektronové hustotě, je nutné řešit tyto rovnice 

iterativně . 

2.6.1 Funkcionály 

Aby bylo možné výše popsanou teorii uplatnit při vlastních výpočtech, je nutné 
nejprve blíže specifikovat funkcionál výměnné a korelační energie E xc . Přestože této 

problematice bylo během let věnováno značné úsilí, nebyl nalezen žádný jeho 

exaktní tvar a pracuje se stále s aproximacemi. 

První přiblížení funkcionálu odvodil Thomas a Fermi na základě modelu 
elektronového plynu s konstantní elektronovou hustotou p(r) = Pkonsi . Postupně se 

vyvinuly přiblížení, které lépe vystihují dění uvnitř kvantových systémů. V této práci je 

v DFT výpočtech používán hybridní funkcionál B3L YP. Lze jej napsat ve tvaru 
E B3LYP = ELSDA +a (EHF -E D3o )+a (E Bss -ED3o )+ (E LYP _ E VWN ) (32) 

XC XC Q X X X X X Q C C C 

Koeficienty a0, ax a ac jsou konstanty, jejichž hodnoty jsou 
ao = 0,20 ax = 0,72 ac = 0,81 (33) 

Člen E:F představuje Hartree-Fockovu výměnnou energii 

13 



(34) 

od kterého se odečte Diracův funkcionál výměnné energie elektronového plynu 

( )

\/ 3 

E~3o[p] = -% 4~ f p4' 3(ř)ar (35) 

jehož asymptotické chování je korigováno Beckeho funkcionálem výměnné energie 
2 

E:ss [p]=E~3o[pJ-bfp4 ' 3 (ř) x~ - ar (36) 
1+6bx,,. smh 1 (x,,.) 

kde konstanta b má hodnotu 0,0042. E~rP je pak korelační funkcionál, který na 

základě analýzy heliového atomu odvodil Lee, Yang a Parr. Jeho tvar je 

E LrP [p] =-a f P - 11b p2jv pj2 + b[~(3.1l' 2 )2'3 Ps13 + jv Pi2(2_- 7ó)]mp 2dř (37) 
c 1 + dp -I 24 1 Ú 12 72 

EcVWN je korelační funkcionál Voska, Wilka a Nussiara a konečně E1;DA je funkcionál 

aproximace lokální spinové hustoty. 

2. 7 Pseudopotenciály 

Jak v Hartreeho-Fockově metodě , tak v teorii hustotního funkcionálu jsme dosud 

zanedbávali relativistické efekty. To je dobře opodstatněné pro lehké atomy, avšak u 

těžších atomů se vnitřní elektrony pohybují rychlostmi srovnatelnými s rychlostí 

světla a relativistické efekty již budou mít nezanedbatelný příspěvek k celkové 

energii. 

Pro přesný ab-initio výpočet těžších atomů bychom museli řešit podstatně 

složitější Diracovu rovnici. Tuto situaci lze vyřešit tak, že s vnitřními elektrony těžkých 

atomů nepočítáme explicitně, ale zahrneme je do tzv. pseudopotenciálu a výpočet 

provádíme pouze s elektrony valenčními. Parametry, které jsou v pseudopotenciálu 

zahrnuty se zjistí empiricky nebo přesným relativistickým výpočtem elektronové 

struktury daného atomu. Takto určený pseudopotenciál se pak používá i 

v molekulárních výpočtech, neboť uspořádání vnitřních elektronů těžkých atomů se 

v molekule prakticky nezmění. Metoda pseudopotenciálů tedy umožňuje provádět 

relativně rychlé kvantově chemické výpočty i s molekulárními systémy obsahujícími 

těžké atomy. Úloha se navíc zjednoduší o to, že nemusíme počítat s bázovými 

funkcemi pro vnitřní elektrony, což přináší zkrácení celého výpočtu. 

Philips a Kleinman ukázali, že vlastní problém se zahrnutím pseudopotenciálů 

lze formulovat jako 

(38) 
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kde W GPK je zobecněný Phillipsův-Kleinmannův pseudopotenciál 

W GPK = PÍIP-ÍIP-PÍI + sP 
a P je projekční operátor. 

(39) 

Pokud budeme místo Íl uvažovat Fockův operátor z Hartree-Fockových rovnic 

(8) a l.Jlc budou představovat n energeticky nejníže položených orbitalů a l.Jlv budou 

valenční orbitaly s energiemi Ev, pak projekční operátor komutuje s Fockovým 

operátorem a 
li 

W =~)sv -&JV/c)(V/c I (40) 
c=l 

tzv. Phillipsův-Kleinmannův pseudopotenciál. 

Operátor (40) je nelokální, závisí na funkcích na které operuje, a není tedy pravým 

potenciálem. Při výpočtech bychom tedy museli jeho působení počítat iterativně, což 

výpočet časově prodlužovalo. Abychom se tomu vyhnuli, nahrazuje se obvykle 

pseudopotenciál (40) lokálním potenciálem, který je mu co nejpodobnější. V této 

práci byl během výpočtu použit pseudopotenciál ve tvaru 
A Z-n " A A 

W = ---+ L.JW,(r)f1i 
r I 

(41) 

kde Pi je projekční operátor na vlastní funkce orbitálního momentu odpovídajícímu 

kvantovému číslu I 
I 

Pi = LI Y,m )( Y,m I (42) 
m=-1 

a operátor ~ má tvar 

2.8 Termochemie 
Známe-li přesnou geometrii molekuly a její vibračně-rotační módy, můžeme ze 

známých termodynamických vztahů vypočítat její vnitřní energii a entropii v plynu při 

dané teplotě. Z těchto veličin pak již lze určit i zbývající termodynamické potenciály a 

odvozené veličiny , jako například tepelná kapacita. 

Níže uvedené rovnice jsou platné pouze pro soubor neinteragujících částic 

neboli pro ideální plyn. Tato aproximace bude splněna, pokud koncentrace bude 

dostatečně nízká. Při odvození elektronového příspěvku k partiční sumě 

předpokládáme, že excitované stavy jsou při zkoumané teplotě energeticky 
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nedostupné. 

2.8.1 Partiční funkce 

Pro výpočet termodynamických veličin je nutné znát partiční funkci q studovaného 

souboru molekul. Tuto partiční funkci počítáme z jednotlivých příspěvků od pohybu, 

rotace, vibrace jader a pohybu elektronů v molekulách. Celková partiční funkce je 

pak jejich součinem. 

(43) 

Translační příspěvek jedné molekuly má známý tvar, přičemž objem lze eliminovat 

dosazením z rovnice ideálního plynu 

= (2mnkBT) 312 

v= (2mnkBT)
312 

kBT 
q, h2 h2 p (44) 

Rotační příspěvek je pro nelineární molekuly dán jako 

q' = _J; [---;::===T3=12 J 
a, ~0,,/0,,/0,,z 

(45) 

přičemž a, je počet rotačních symetrií a členy er,q jsou úměrné momentu 

setrvačnosti I molekuly podle osy q. 
h2 

e =--
r,q 8tr 2 J k 

q B 

(46) 

Vibrační příspěvek počítáme z příspěvků od jednotlivých vibračních módů, přičemž 

uvažujeme pouze ty reálné. Vibračních módů je v nesymetrické molekule 3N-6 a 

charakterizujeme je jejich tzv. vibrační teplotou 
ev = hvk I kB . Považujeme-li za nulovou hladinu energie samotné minimum 

potenciálové jámy (nikoliv až první vibrační hladinu), pak celkový vibrační příspěvek 

do partiční sumy má je 
-0 .. /2T e V,A 

qv =TI l -e kl2T {47) 
k -e '· 

Konečně příspěvek od pohybu elektronů má tvar součtu členů od jednotlivých 

energetických hladin molekuly 

qe = L wie-s;IRT (48) 

i 

kde w; je degenerace i-té hladiny a e; její energie. Jelikož však energii základního 

stavu považujeme za nulovou a excitované stavy neuvažujeme, redukuje se tento 

příspěvek na počet degenerací základní energetické hladiny, tedy multiplicitu. 

Odtud také vidíme, že zanedbání excitovaných stavů je opodstatněné tehdy, když 
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energie prvního excitovaného stavu je o hodně větší, než součin k8 T. 

2.8.2 Vnitřní energie, entropie a tepelná kapacita 

Při výpočtu termodynamických veličin vycházíme ze znalosti partiční funkce (43). 
Entropii S, vnitřní energii U a tepelnou kapacitu Cv z ní vypočteme dle vztahů 

S= Nk8 + Nk8 ln( q(;T)) + NksT( o ln~~ T) )v 

u= Nk r2(8Inq) 
s ar 

c -(au) 
v - ar N,V 

kde N je počet částic, T teplota plynu a V jeho objem. 

2.8.3 Rovnovážné konstanty a reakční kinetika 

(49) 

(50) 

(51) 

Máme-li k dispozici geometrii jednotlivých stavů (reaktanty, produkty, a transitní 

stavy) určité reakce, provedeme-li na nich výše popsanou termodynamickou analýzu 

a vypočteme jejich Gibbsovy volné energie, lze vypočíst rovnovážnou a rychlostní 

konstantu. 

Rovnovážná konstanta jednoduché reakce dvou molekul popsané rovnicí 

aA + bB tt cC + dD (52) 

je definovaná jako podíl koncentrace produktů a reaktantů umocněných na jejich 

stechiometrické koeficienty 

'"K(T) = [C Y [DY 
[AY [B]b 

(53) 

Rovnovážnou konstantu lze vypočítat z rozdílu Gibbsovy energie reaktantů a 

produktů, pokud uvážíme jejich Boltzmanovo rozdělení, jako 

Rychlostní konstanta reakce dvou molekul je konstanta definovaná vztahem 

- d[A] =k(T)[AY[B]m 
dt 

17 

(54) 

(55) 



kde [A], [B] jsou molární koncentrace reaktantů a n, m stupně reakce. Rychlostní 

konstanta závisí na aktivační energetické bariéře #G, což je rozdíl mezi Gibbsovou 

energií reaktantu a transitního stavu. Rychlost reakce je pak úměrná 

pravděpodobnosti, že se tuto bariéru podaří překonat. 

k(T) = kBT e-#GIRT 

h 
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3 Geometrie struktur a průběh hydratace 

Všechny studované struktury byly nejprve podrobeny geometrické optimalizaci. Na 

základě výsledků těchto optimalizací byla provedena i geometrická optimalizace 

vhodných kandidátů na reaktant, transitní stav reakce a výsledný produkt. Ze 

studovaných variant byly vybrány struktury odpovídající energetickému minimu a ty 

jsou diskutovány níže. 

Všechny geometrické optimalizace byly prováděny v kvantově chemickém 

programu Gaussian 03 metodou Hartreeho-Focka s bází 6-31 +G(d) (dále nazývanou 

6-31+G*), přičemž pro atomy s více elektrony (Pt, P, Cl) byl použit popis ,core' 

elektronů pomocí pseudopotenciálů, které jsou spolu s odpovídající bází uvedeny 

v příloze B. V případě komplexů dideoxyguanosinmonofosfátových komplexů byl 

z důvodu velké časové náročnosti tomuto výpočtu ještě předřazen výpočet na úrovni 

HF/6-31G. Pro všechny struktury kromě struktury Pt(NH3)z(dGMP)z byla dále 

provedena optimalizace metodou hustotního funkcionálu 83LYP/6-31++G**. 

Délky vazeb v této kapitole jsou uváděny v angstromech. 

3.1 Pt(NHJ)4 

Prvním studovaným komplexem byla tetraaminoplatina. Samotná je rovinně 

symetrickou planární molekulou s nábojem +li, přičemž úhly N-Pt-N jsou 90°. Délky 

vazeb dusíků k centrálnímu atomu platiny, stejně jako tyto vzdálenosti i v ostatních 

komplexech v průběhu reakce, jsou uvedeny v tabulce 3.1. 

izolovaný reaktant reaktant transitní stav 
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produkt izolovaný produkt 

Obrázek 3.1 - Hydratace Pt(NH3)4 

Hydratační reakce začíná tvorbou komplexu Pt(NH3)4 s vodou. Molekula vody se 

nachází v rovině molekuly a je stabilizována bifurkovanými vodíkovými můstky. 

Reakce pokračuje přes transitní stav, kde úhly N3-Pt-O a N3-PT-N1 jsou 

popořadě 153,6 a 135,0 Z tabulky 3.1 vazebných vzdáleností je patrné, že 

vzdálenosti Pt-N1 a Pt-O jsou v transitním stavu blíže produktu. 

V produktovém globálním minimu je odštěpený amoniak stabilizován můstkem 

k jednomu z vodíků aqua ligandu. Na obrázku 3.1 a v tabulce 3.1 je ještě pro úplnost 

znázorněna geometrie výsledného izolovaného produktu. 

N1 (NH3) N2 (NH3) N3 (NH3) N4 (NH3) O (H20) 

izolovaný reaktant 2, 11 2, 11 2, 11 2, 11 --
reaktant 2,09 2,09 2,10 2,10 -

transitní stav 2,68 2,08 2,08 2,08 2,35 

produkt - 2,08 2,10 2,08 2,04 

izolovaný orodukt - 2,09 2,05 2,09 2, 11 

Tabulka 3.1: Délky vazeb k centrální platině 

Molekula cis-dichlordiaminoplatiny je díky přítomnosti dvou záporně nabitých chlorů 

elektricky neutrální. Prostorovým uspořádáním je podobná studovanému komplexu 

Pt(NH3)4, nicméně mechanismus reakce je u ní odlišný. Jak bylo ukázáno v [11) 

nahrazení chloro ligandu probíhá podstatně rychleji než nahrazení amino ligandu. 

Zkoumejme tedy hydrataci chlorového ligandu, viz obrázek 3.2. Vzhledem k symetrii 

jsou si oba atomy chloru rovnocenné a pro hydrataci jsme zvolili například atom 
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označený jako Cl1 . 

izolovaný reaktant Reaktant transitní stav 

produkt izolovaný produkt 

Obrázek 3.2: Hydratace cis-Pt-dichlor-diamoniaku 

V reaktantu je molekula vody umístěna nad rovinou komplexu a je stabilizována 

dvěma vodíkovými můstky na chlor a jeden z vodíků amoniaku. V transitním stavu 

jsou úhly odklonu kyslíku resp. chloru od původní roviny 153.6° a 136.5°. Odštěpený 

chlor se v produktu nachází v opačném kvadrantu a je stabilizován vodíkovými 

můstky na vodu a amoniak. Izolovaná molekula produktu je opět planární a nese 

náboj +I. Délky vazeb v průběhu reakce jsou uvedeny v tabulce 3.2. 
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Cl1 Cl2 N1 (NH3) N2 (NH3) O (H20) 

izol. reaktant 2,327 3,327 2,106 2,106 --

reaktant 2,350 2,341 2,111 2, 111 --
TS 2,802 2,340 2,099 2,099 2,450 

produkt - 2,331 2,058 2,096 2,055 

izol. produkt - 2,299 2,040 2,124 2, 114 

Tabulka 3.2: Délky vazeb k centrálni platině v PtCl2(NH3)2 

Elektricky neutrální komplex dichloro-(1,4-diazacycloheptan)-platina je z hlediska 

hydratace molekulou velmi podobnou PtCl2(NH3)z, avšak dusíkovými substituenty 

nejsou amino skupiny, ale struktura dach. Pravá část molekuly se tak uzavírá do 

pětičetného cyklu Pt-N-C-C-N, který je dále pokračován šestičetným uhlíkovým 

cyklem v židličkové konformaci. Planární struktura molekuly je velmi dobře 

zachována, stejně tak úhly mezi jednotlivými Pt- ligandy (úhel N1-Pt-N2 je 82°). 

Vazba PT-N je jen mírně kratší. Přítomnost uzavřeného cyklu však na rozdíl od 

PtCb(NH3)z omezuje schopnost dusíků N1, N2 natáčet své vodíky výhodně do 

vodíkových vazeb s vodou a chlorem. 

Mechanismus hydratace (Obr. 3.3) je obdobný jako u PtCb(NH3)2. Ze symetrie 

(vzhledem k existenci dvou možných konformerů molekuly) jsou si obě chloro 

skupiny rovnocenné, vyberme k hydrataci tedy chlor Cl1. Voda se v reaktantu 

stabilizuje nad rovinou molekuly vodíkovými můstky na chlor Cl1 a dusík N2 

V transitním stavu jsou dihedrální úhly O-Pt-Cl2-N1 151,3° a Cl1-Pt-Cl2-N1 140,4°. 

Chlor se v reaktantu opět stabilizuje dvěma vodíkovými můstky v opačném 

kvadrantu. Všechny vazebné vzdálenosti ligandů platiny jsou uvedeny v tabulce 3.3. 
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izolovaný reaktant reaktant transitní stav 

produkt izolovaný produkt 

Obrázek 3.3 Hydratace PtCl2dach 

Cl1 Cl2 N1 (dach) N2 (dach) O (H20) 

lzol. reaktant 2,328 2,328 2,087 2,087 -
Reaktant 2,346 2,332 2,075 2,096 -
TS 2,758 2,338 2,058 2,074 2,465 

Produkt -- 2,334 2,043 2,081 2,068 

lzol. produkt -- 2,307 2,026 2,109 2,121 

Tabulka 3.3 Vazebné vzdálenosti při hydrataci PtCl2dach 

3.4 Cis-PtCbdmtp2 
Složitějším studovaným komplexem byla cis-dichlor-di-(5,7-dimethyl[1,2,4]

triazolo[1,5]pyrimidine)-platina . Jde o elektricky neutrální molekulu, kde na centrální 

platinu jsou navázány dva chlory a dva dmtp radikály, přičemž jsou možné dva 

stabilní konformery syn-dmtp a anti-dmtp. V anti konformeru jsou oba dmtp ligandy 

natočeny vzhledem k rovině tetrakoordinované platiny opačně, zatímco v konformeru 

syn jsou natočeny souhlasně. V této práci je studována hydratace obou konformerů. 
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Cl2 Cil 

anti-dmtp syn-dmtp 

Obrázek 3.4: Anti a syn konformery cis-PtCl2dmtp2 

3.4.1 Anti-dmtp konformer 

Zabývejme se tedy nejprve anti konformerem, viz obr. 3.4. Molekula má rovinu 

symetrie a ligandy jsou si vždy v páru rovnocenné. Z obrázků jednotlivých stavů 

v průběhu reakce (3.5) je patrné, že ligandy dmtp se mohou volně otáčet podél 

vazeb Pt-N, v extrémním případě může dojít až ke změně konformace. V izolovaném 

reaktantu jsou příslušné dihedrální úhly mezi planární strukturou dmtp1 (podle 

číslování dusíku N1) resp. dmtp2 a rovinou vazeb platiny +-42.1°. 

V reaktantu je voda stabilizována dvěma vodíkovými můstky na chlor a jeden 

z vodíků dmtp2 v poloze nad rovinou platiny. Dihedrální úhly odklonu kyslíku resp. 

chloru jsou 139.5° resp. 154.4°. Úhly natočení dmtp1 a dmtp2 jsou popořadě +45,85° 

a -45,2°. Odštěpený chlor se nakonec stabilizuje vodíkovým můstkem k asociované 

vodě. Elektrostatická interakce záporně nabitého chloru s dmtp2 pak vede k jejímu 

výraznému vytočení -69.2° zatímco dmtp1 si vpodstatě zachovává svou původní 

pozici (vytočení 52,9°). 
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izolovaný reaktant reaktant transitní stav 

.. 

produkt izolovaný produkt 

Obrázek 3.5: Hydratace cis-PtC'2dmtp2 (anti) 

Po izolaci reaktantu se dmtp dále natáčí do globálního minima, kdy úhel jejího 

vytočení je -148,8°, zřejmě v důsledku elektrostatické interakce mezi vodíkem aqua 

ligandu a dusíkem a dmtp2, resp. vodíkem a dusíkem obou dmtp. Průběh celé 

reakce je znázorněn na obrázku 3.5 a příslušné vazebné vzdálenosti jsou vyneseny 

v tabulce 3.4. 

Cl1 Cl2 N1 (dmtp1) N2 (dmtp2) O {H20) 

izol. reaktant 2,332 2,332 2,057 2,057 

reaktant 2,343 2,335 2,050 2,054 

TS 2,825 2,337 2,020 2,037 2,412 

produkt 2,334 2,013 2,049 2,051 

izol. produkt 2,313 2,011 2,073 2,086 

Tabulka 3.4: Vazebné vzdálenosti k centrální platině v cis-PtCl2dmtp2 (anti) 

3.4.2 Syn-dmtp konformer 

Přejděme nyní ke syn konformeru. Na rozdíl od anti-dmtp nemá tato struktura žádnou 

symetrii. Dihedrální úhly vytočení dmtp1 a dmtp2 vůči rovině platiny jsou 140, 1° a 

70,4°. 
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V globálním minimu reaktantu konformeru syn přistupuje voda z pod roviny 

platiny, kde je stabilizována podobným způsobem, jako u konformeru anti. Toto 

minimum však neleží přímo na reakční cestě a tak je potřeba jej rozlišit od lokálního 

minima, kdy voda přistupuje odshora, kde jí drží dvě vodíkové vazby na chlor Cl1 a 

Cl2. Dihedrální úhel vytočení dmtp2 je u obou zhruba 80°. 

izolovaný reaktant reaktant (minimum) reaktant (lok. minimum) 

transitní stav produkt Izolovaný produkt 

Obrázek 3.6: Hydratace cis-PtC'2dmtp2 (syn) 

Dihedrální úhly kyslíku resp. chloru v transitním stavu jsou 155,3° resp 137,4°, úhel 

natočení dmtp2 se nemění. Situace u produktového minima a izolovaného reaktantu 

je opět kvalitativně stejná jako u konformeru anti. Odštěpený chlor se váže 

vodíkovým můstkem na vodu a v důsledku elektromagnetické interakce způsobí 

natočení dmtp2 (nyní 51°). Izolovaný produkt je pak stabilizován párem interakcí H-N 

mezi oběma dmtp. 

Cl1 Cl-2 N1 (dmtp1) N2 (dmtp2) O (H20 ) 

izol. reaktant 2,330 2,335 2,068 2,052 -
reaktant 2,341 2,338 2,065 2,053 -
TS 2,761 2,342 2,042 2,039 2,433 

produkt -- 2,336 2,018 2,049 2,047 

izol. produkt - 2,311 2,006 2,071 2,086 
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Tabulka 3.5: Vazebné vzdálenosti k centrálni platině v cis-PtCl2dmtp2 (syn) 

3.5 Pt-dach-Cl-5-dGMP 
Molekula Pt-dach-Cl-5-dGMP je první studovanou molekulou, která obsahuje 

deoxyguanosinmonofosfátový ligand (viz obr. 3.7). V důsledku záporného náboje 

fosfátové hlavičky dGMP je struktura opět elektricky neutrální. Struktura může 

významně měnit své prostorové uspořádání v důsledku vazeb N-Pt mezi centrální 

platinou a gauaninovou bází, dále B-N-glykosidické vazby mezi guaninem a ribosou 

a vazeb fosfátové skupiny. 

Obrázek 3.7: Pt-dach-Cl-5-dGMP 

Jak je naznačeno na obrázku 3.8, fosfátová skupina dGMP se ve struktuře váže 

vodíkovým můstkem na vodík dusíku N2. Dihedrální úhel vytočení guaninové skupiny 

oproti rovině vazeb platiny je 126°. 

U reaktantu (obr. 3.8) je opět potřeba rozlišit globální energetické minimum a lokální 

energetické minimum ležící na reakční cestě. V globálním minimu se voda stabilizuje 

dvěma vodíkovými můstky v poloze nad dusíky N1, N2 a vodíkovým můstkem ke 

kyslíku fosfátové skupiny. Do reakce však voda vstupuje z kvadrantu Cl-N, kde se 

váže na chlor a vodík dusíku N1, přičemž je mírně (34.2°) pod rovinou vazeb platiny. 
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izolovaný reaktant reaktant reaktant (lok. min) 

• • 
transitní stav produkt izolovaný produkt 

Obrázek 3.8: Hydratace Pt-Cl-dach-5-dGMP 

Odštěpený chlor se v produktu stabilizuje pod rovinou platiny opět vodíkovými 

vazbami na vodu a vodík dusíku N1. Po izolování produktu ještě dále dojde 

k přetočení fosfátové skupiny tak, že se její volný kyslíky zachytí vodíkovým můstkem 

na aqua ligand a vodík dusíku N1. Všechny vazebné vzdálenosti ligandů jsou 

uvedeny v tabulce 3.9. 
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Cl1 N1 (dach) N1 (dach) N3 (dGMP) O (H20) 

izol. reaktant 2.352 2.064 2.071 2.028 -
reaktant 2.357 2.052 2.075 2.039 --
TS 2,993 2,061 2,061 2,086 2,373 

produkt - 2,060 2,035 2,047 2,105 

izol. produkt -- 2,051 2,076 2,051 2,027 

Tabulka 3.6: Vazebné vzdálenosti k centrální platině v Pt-dach-Cl-5-dGMP 

3.6 cis-Pt(NH3)2(S-dGMP)2 

Největším studovaným systémem byl cis-diaminodideoxyganosinmonofostát-platina. 

Tento systém má opět dva možné konformery, které budu nazývat head-to-head (hh) 

a head-to-tail (ht) podle vzájemné pozice guanosinů, viz obr. 3.9. 

Vzhledem k velkému počtu atomů a z toho plynoucí extrémní časové náročnosti 

výpočtu nebylo možno tyto struktury optimalizovat metodou hustotního funkcionálu a 

tak všechny uvedené vzdálenosti, úhly a energie v této sekci jsou spočteny na pouze 

úrovni HF/6-31 +G(d). 

head-to-head head-to-tail 

Obrázek 3.9: Head-to-head a head-to-tail konformery cis-Pt-(NH3)2-5-dGMP2 

Pro oba dGMP ligandy platí, co bylo řečeno u Pt-dach-Cl-5-dGMP, tedy velká 

prostorová pohyblivost především fosfátových hlaviček v důsledku výskutu vazeb 

dovolujících volné otáčení. 

Head-to-tail konformer je energeticky výhodnější asi o b.E = 7 ,4 kcal/mol. 
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3.6.1 Head-to-tail konformer 

Izolovaná molekula cis-Pt(NH3)2(5-dGMP)2 nese neutrální náboj a je symetrická 

podle roviny vazeb platiny. Obě fosfátové skupiny se váží vodíkovými můstky přes 

své kyslíky každý na jeden z amoniaků. Struktura je dále stabiliizována vodíkovými 

můstky mezi protilehlými páry vodík--kyslík guaninových cyklů a dalšími můstky 

(např. mezi OH skupinou ribosy a kyslíkem fosfátové skupiny, stejně jako mezi 

vazebným kyslíkem ribosy a vodíkem guaninového cyklu). 

izolovaný reaktant reaktant transitní stav 

L 

produkt (lok. min) produkt Izolovaný produkt 

Obrázek 3.10: Hydratace cis-Pt-(NH3)2-5-clGMP2 (ht) 

Vzhledem k symetrii je libovolné, který z amoniaků se bude nahrazovat vodou jako 

první. Zvolme tedy amoniak, který je při pohledu na obrázku 3.1 O vlevo. Voda 

přistupuje ke komplexu odshora a stabilizuje se uprostřed nad oběma amoniaky. 

Přispívá k tomu jak rozdvojený vodíkový můstek kyslíku vody k oběma amoniakům, 

tak i vodíkový můstek vážící jeden z protonů vody ke kyslíku OH skupiny fosfátu. Za 

povšimnutí také stojí to, že vzhledem ke změně natočení guaninových cyklů zanikají 

vodíkové můstky mezi nimi a místo toho se vytvářejí vodíkové můstky mezi kyslíkem 

na guaninovém cyklu a vodíkem OH skupiny druhého fosfátu. 

V transitním stavu je aqua ligand i amino ligand vázán mimo platiny ještě 

vodíkovými můstky vždy na jeden z kyslíků přilehlé fosfátové skupiny. 
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Reakce pokračuje odtržením amoniaku, který se stabilizuje pod rovinou platiny 

vodíkovými můstky na jeden z vodíků asociované vody a přivrácený kyslík fosfátové 

skupiny. Toto minimum však je pouze minimem lokálním. V globálním minimu leží 

amoniak nad rovinou platiny, což je asi o 1 Okcal/mol výhodnější. 

N1 NH3 N2 NH3 o H20 

izol. reaktant 2,075 2,075 2,076 2,076 

reaktant 2,070 2,073 2,076 2,073 

TS 

produkt 2,077 2,045 2,066 2,078 

izol. Produkt 2,068 2,039 2,071 2,089 

Tabulka 3.7: Vazebné vzdálenosti k centrální platině v cis-Pt(NH3h(5-dGMP)2 (ht) 

3.6.2 Head-to-head konformer 

I v konformeru head-to-head jsou fosfátové skupiny dGMP navázány vodíkovými 

můstky na přítomné amoniaky, nyní však oba shora (při pohledu na obr. 3.11 ). 

Struktura head-to-head již není symetrická. 

izolovaný reaktant reaktant transitní stav 

produkt (lok. min) produkt Izolovaný produkt 

Obrázek 3.11: Hydratace cis-Pt(NH3h(5-dGMP)2 (hh) 

31 



V reaktantu se molekula vody nalézá nad levým amoniakem (dusík N1). Je 

stabilizována třemi vodíkovými můstky 0-H k protonu amino skupiny a H-0 k volným 

kyslíkům dvou fosfátových skupin. Vodíkový můstek existuje rovněž mezi kyslíkem 

jedné z fosfátových skupin a hydroxidem druhé, podobně se u sebe drží i hydroxidy 

fosfátu jednoho dGMP a ribosy příslušející druhému dGMP. 

V transitním stavu je jak aqua ligand tak amino ligand vázán mimo platiny ještě 

jedním vodíkovým můstkem. 

Při popisu produktu je opět nutno rozlišit lokální energetické minimum ležící na 

reakční cestě a minimum globální, které leží asi o 10,5kcal/mol níže. Amoniak je 

v lokálním minimu umístěn pod rovinou platiny a je stabilizován dvěma vodíkovými 

můstky na vodu a na kyslík přilehlého fosfátu. Komplex dále přejde do globálního 

minima, kde metoda HF naznačuje přenos protonu z vody na amoniak a tvorbu 

amonného iontu NH4+. Tento se nachází nad rovinou platiny a je ve své pozici 

stabilizován třemi vodíkovými můstky na kyslík hydroxidu jako pozůstatku asociované 

vody a dva kyslíky obou fosfátových skupin dGMP ligandů. Fosfátové skupiny i ribosy 

jsou ve své pozici stále pevně zakotveny vzájemnými vodíkovými můstky. 

Při optimalizaci izolovaného produktu jsem neuvažoval konverzi vody na 

hydroxid, jak bylo výsledkem optimalizace reakčního produktu. Skutečný výsledek 

reakce je závislý na prostředí, ale protože zde uváděné optimalizace byly počítány ve 

vakuu, zvolil jsem si strukturu, jejíž parametry se dají lépe srovnávat s ostatnímy 

vypočtenými strukturami. 
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N1 NH3 N2 NH3 0(H20 

izol. reaktant 2,075 2,063 2,073 

reaktant 2,077 2,069 2,077 2,086 

TS 

produkt 2,066 2,096 2,088 1,991 

izol. rodukt 2,075 2,050 2,041 2,091 

Tabulka 3.8 : Vazebné vzdálenosti k centrální platině v cis-Pt(NH3h(5-dGMPh (hh) 
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4 Energetické analýzy a termodynamické parametry 

Na optimalizovaných strukturách byla provedena analýza termodynamických 

parametrů jednotlivých molekul i studovaných reakcí. Byly vypočteny vazebné 

energie ligandů v izolovaných molekulách reaktantů a produktů, energie vazeb 

asociované vody a disociovaných amino a chloro ligandů a termodynamické 

parametry reakce (energie, entalpie, gibbsova energie, rovnovážné konstanty). 

Výsledky jsou diskutovány níže. 

Výpočty energií byly provedeny na úrovni B3L YP/6-31 ++G** na geometriích 

optimalizovaných v téže bázi. Jelikož z důvodu velké časové náročnosti výpočtu 

největších systémů cis-Pt(NH3)2(5-dGMP)2 nebylo možno je optimalizovat metodou 

hustotního funkcionálu, musíme se zde omezit na geometrie optimalizované na 

úrovni HF/6-31+G*. Abychom měli tyto výsledky pro dideoxyguanosinové systémy 

s čím srovnat, byl proveden rovněž výpočet energií ostatních molekul na této úrovni. 

Souhrnná tabulka celkových energií jednotlivých systémů na všech použitých 

výpočetních úrovních je uvedena v příloze A. 

4.1 Vazebné energie 
Vazebné energie jednotlivých ligandů v izolovaných molekulách studované 

sloučeniny a jejích hydratovaných formách jsou uvedeny nejprve v tabulce 4.1 pro 

HF geometrie a pak v tabulce 4.2 pro B3L YP geometrie. Číslování vazebných atomů 

jednotlivých ligandů je stejné jako v kapitole 2. 

Všechny energie byly vypočteny tzv. counterpoise procedurou programem 

Gaussian 03. Ta spočívá v následujícím: Neprve je vypočtena energie molekuly jako 

celku a poté zvlášť energie obou jejích částí, jejichž energetickou interakci chceme 

znát. Všechny energie jsou vypočteny v úplné bázi, tedy bázi zahrnující bázové 

funkce lokalizované na všech atomech původní molekuly. Rozdíl energie celku a 

součtu energií jednotlivých částí je pak hledaná modelová energie vazby. Takový 

postup samozřejmě zanedbává mnoho nevazebných efektů, například ovlivnění 

tvaru vlnové funkce elektrostatickou interakcí s druhou částí molekuly. Vypočtená 

čísla je také nutné chápat jako model energie vazby v molekule, nikoliv jako 

experimentální disociační energii dané skupiny, neboť v experimentu následně 

dochází k relaxaci obou subsystémů. 

Přistupme nyní k diskuzi výsledků. Vazebné energie amino skupin se pohybují 

v rozmezí 40-85 kcal/mol v závislosti na přítomnosti chloro ligandů. Ze srovnání 

energií vazeb na amino skupiny v PtCl2(NH3)2 a Pt(NH3)2(5-dGMP)2 (ht) je patrné, 
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že pokud jsou sousedními ligandy amino skupin na platině chloro skupiny, je 

vazebná energie amino skupin výrazně nižší (asi 40 kcal/mol oproti 70 kcal/mol). 

Energie asi 70kcal/mol je rovněž energie vazby amino skupin v dvojmocném kationtu 

[Pt(NH3)4]
2

+, což odpovídá představě, že energetické vazebné poměry jsou ovlivněny 

pouze nábojem přímo sousedních atomů. Deoxyguanosinové ligandy rovněž nesou 

záporný jednotkový náboj, avšak tento náboj je lokalizován převážně na fosfátové 

hlavičce, která se vazeb na platině neúčastní. 

Z dusíkových vazeb dále energie dmtp ligandů leží kolem 37 kcal/mol pro 

elektrostaticky neutrální reaktant a kolem 65-75 kcal/mol pro výsledný produkt, který 

nese v důsledku odštěpení chloro ligandu kladný náboj. Zatímco v reaktantu jsou 

energie obou dmtp ligandů podobné, v produktu je energie dusíkové vazby 

sousedící s aqua ligandem asi o 1 Okcal/mol menší než energie dusíkové vazby 

sousedící s chloro ligandem. Podobně je tomu i u dusíkových vazeb v hydratovaném 

PtCl2(NH3)2. 

Energie vazeb záporně nabitých deoxyguanosinmonofosfátových skupin leží 

mezi 150-165 kcal/mol. Je však nutno uvážit, že v této energii jsou zahrnuty i energie 

četných vodíkových vazeb a proto skutečné vazebné energie budou nižší. Vazby na 

chlor se pohybují u neutrálních sloučenin v rozmezí 130-160 kcal/mol a jsou výrazně 

vyšší u kladně nabitých produktů (220-280kcal/mol). 

Konečně energie aqua ligandů v kladně nabitých produktech se pohybují 

v rozmezí 36-50 kcal/mol, kde vyšší hodnoty opět přísluší sloučeninám 

[Pt(NH3)3(H20)]2+ a Pt(NH3) (H20)(5-dGMP)2 ve kterých nejsou přítomny chlorové 

ligandy. 
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[Pt(NHa) 4) 2+ N1 (NHa) N2 (NH3) N3 (NH3) N4 (NH3) 

reaktant 73,0 73,0 73,0 73,0 

O (H20) N2 (NH3) N3 (NH3) N4 (NH3) 

produkt 50,7 74,9 84,8 74,9 

Pt(NH3h(5-dGMPh (hh) N1 (NHa) N2 (NHa) N3 (dGMP) N4 (dGMP) 

reaktant 68,4 73,1 151,0 156,9 

O (H20) N2 (NH3) N3 (dGMP) N4 (dGMP) 

produkt 59,2 74,6 163,5 163,4 

Pt(NH3h(5-dGMPh (ht) N1 (NH3) N2 (NH3) N3 (dGMP) N4 (dGMP) 

reaktant 68,7 68,7 152,0 152,0 

O (H20) N2 (NH3) N3 (dGMP) N4 (dGMP) 

produkt 51 ,6 63,6 169,4 164, 1 

PtCl2(NH3)2 Cl1 Cl2 N1 (NH3) N2 (NH3) 

reaktant 157,7 157,7 39,2 39,2 

O (H20) Cl2 N1 (NH3) N2 (NH3) 

produkt 41, 1 265,9 71,9 51,8 

PtCl2dach Cl1 Cl2 N1+N2 (dach) 

reaktant 145,7 145,7 91,2 

-H20 Cl2 N1+N2 (dach) 

produkt 36,8 246,9 148,2 

cis-PtCl2dmtp2 (anti) Cl1 Cl2 N1 (dmtp) N2 (dmtp) 

reaktant 131,2 131,2 37, 1 37, 1 

O (H20) Cl2 N1 (dmtp) N2 (dmtp) 

produkt 38, 1 220,4 75 9 63,7 

cis-PtCl2dmtp2 (syn) Cl1 Cl2 N1 (dmtp) N2 (dmtp) 

reaktant 129 8 130,6 36,4 35 o 
O (H20) Cl2 N1 (dmtp) N2 (dmtp) 

produkt 38,3 221,4 75,4 63,1 

PtCl-dach-5-dgmp Cl N3 (dgmp) N1+N2 (dach) 

reaktant 150, 1 156,0 130,6 

O (H20) N3 (dgmp) N1+N2 (dach) 

produkt 51,4 275,9 149,9 

Tabulka 4.1: Energie vazeb v izolovaných reaktantech a produktech v kcal/mol 

(B3LYP/6-31++G**// HF/6-31+G*) 
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[Pt(NH3) 4) 
2
+ N1 (NH3) N2 (NH3) N3 (NH3) N4 (NH3) 

reaktant 72,5 72,5 72.,5 72,5 

O (H20) N2 (NH3) N3 (NH3) N4 (NH3) 

produkt 50,7 75,0 84,7 75,0 

PtCl2(NH3)2 Cl1 Cl2 N1 (NH3 N2 (NH3) 

reaktant 158,5 158,5 40,0 40,0 

O (H20) Cl2 N1 (NH3 N2 (NH3) 

produkt 41,2 266,2 71 ,0 52,2 

PtCl2dach Cl1 Cl2 N1+N2 (dach) 

reaktant 145,7 145,7 91,2 

-H20 Cl2 N1+N2 (dach) 

produkt 35,3 245,7 147,4 

cis-PtCl2dmtp2 (anti) Cl1 Cl2 N1 (dmtp) N2 (dmtp) 

reaktant 130,4 130,4 36,9 36,9 

O (H20) Cl2 N1 (dmtp) N2 (dmtp) 

produkt 39,4 219,0 74,7 65,0 

cis-PtCl2dmtp2 (syn) Cl1 Cl2 N1 (dmtp) N2 (dmtp) 

reaktant 128,3 129,6 36,4 34,8 

O(H20) Cl2 N1 (dmtp) N2 (dmtp) 

produkt 39,5 219,3 74,0 64,3 

Tabulka 4.2: Energie vazeb v izolovaných reaktantech a produktech v kcal/mol 

(B3LYP/6-31 ++G**) 

Tabulka 3.3 shrnuje vazebné energie asociované vody a disociovaného amoniaku 

nebo chloru v průběhu reakce. Jde popořadě o energie globálního minima reaktantu, 

struktury transitního stavu a globálního minima produktu. Tabulka pro přehlednost 

shrnuje data vypočtená z geometrií optimalizovaných na úrovni HF i B3L YP. 

Energie vody ve sloupci reaktant jsou energiemi zahrnujícími všechny vodíkové 

můstky, které molekulu vody v reaktantu drží. Oproti tomu energie ve sloupci 

transitního stavu a produktu jsou přímo energie vazby mezi kyslíkem vody a platinou 

a jsou opravené o energie případných vodíkových můstků. To z důvodu velkého 

provázání vodíkovými můstky nebylo možné provést u Pt(NH3) 2(5-dGMP)2 a tak 

hodnoty pro tuto molekulu jsou vyšší než skutečné hodnoty energie vazeb k platině. 

Obdobně je tomu v druhé části tabulky shrnující vazby na reagující amino či 

chloro skupinu. Hodnoty pro reaktant i TS jsou čisté vazebné energie opravené o 

energie případných vodíkových můstků (kromě Pt(NH3)2(5-dGMP)2), zatímco ve 
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sloupci produkt, kde již není amoniak či chlor k platině vázán, jsou pouze energie 

můstků. 

Vysoká hodnota energie 202 kcal/mol pro vazbu aqua ligandu v produktu 

hydratace Pt(NH3)2(5-dGMP)2 je dána tím, že zde došlo k přenosu protonu z vody 

na amoniak a nejedná se tedy o neutrální aqua ligand, ale záporně nabitý hydroxyl. 

Tato situace nastává i u produktu hydratace [Pt(NH3)4]
2+ při optimalizaci metodou 

hustotního funkcionálu. 

HF/6-31 +G* li B3L YP/6-31 ++G** B3LYP/6-31++G** li B3LYP/6-31++G** 

asociace H20 reaktant TS produkt reaktant TS produkt 

[Pt(NH3) 4] 2+ 22,78 20,05 69,07 23,54 20,75 124,26 

Pt(NH3h(5-dGMP)2 (hh) 24,80 201,8 -- -- --

Pt(NH3h(5-dGMPh (ht) 16 29 56 56 -- -- --

cis-PtCl2(NH3)2 10,48 9,95 38,18 11,46 9,89 38,69 

PtCl2dach 11,42 9,30 34,70 12,46 9, 11 34,88 

cis-PtCl2dmtp2 (anti) 8,25 11,09 26,48 8,81 12,02 37,83 

cis-PtCl2dmtp2 (syn) 7,71 8,64 35,59 8,40 9,08 37,29 

PtCl-dach-5-domp 18,09 17,35 33,14 -- - --
disociace NH3 a Cl reaktant TS produkt reaktant TS produkt 

[Pt(NH3) 4] 2+ 64,39 20,01 34,10 63,03 18,16 22,83 

Pt(NH3h(5-dGMP)2 (hh) 58,90 154,9 -- - ---
Pt(NH3}2{5-dGMP}i (ht} 65,80 13,97 -- -- --
PtCl2(NH3)2 159,47 115,4 121,4 153,4 117,9 126,9 

PtCl2dach 142,2 107,9 115,9 141,9 109,3 149,13 

cis-PtCl2dmtp2 (anti) 135,7 92,20 78,47 124,3 90,94 101,8 

cis-PtCl2dmtp2 (syn) 135,3 92,39 97,50 125, 1 91,31 101,7 

PtCl-dach-5-dQmp 142 8 97,01 117,7 - - --

Tabulka 4.3: Vazebné energie asociované vody a disociovaného amino a chloro ligandu pro 

geometrie optimalizované na úrovni HF a B3LYP 
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4.2 Termodynamické parametry 
Pro zkoumané reakce byly provedeny frekvenční výpočty reaktantů, transitního stavu 

a produktů. Ze znalosti vibračních módů byla pak programem Gaussian 03 dle 

vztahů (49), (50) vypočtena energie, entalpie a Gibbsova energie struktur při 298K. 

Tabulka 4.4 uvádí rozdíly energie, entalpie a gibbsovy energie mezi globálními 

minimy reaktantů a produktů při teplotě T=298K. Energie v první části tabulky jsou 

provedeny na úrovni 83LYP/6-31++G**. Výjimkou jsou až energie PtCldach-5-dGMP, 

které byly spočteny z energií z 83L YP/6-31++G** opravených o termální korekce 

z HF/6-31+G*. Data pro Pt(NH3)2(5-dGMP)2 vycházejí z geometrií spočtených na 

úrovni HF. U těchto struktur nebyla provedena vibrační analýza a energie 

neobsahuje tepelný příspěvek. Proto jsou uvedené hodnoty pro tyto dvě struktury 

pouze orientační. 

AE AU AH AG 

[Pt(NH3) 4) 2+ 3,53 2,72 2,72 1,72 

PtCl2(NH3)2 6,48 6,68 6,68 8, 13 

PtCl2dach 7,15 6,73 6,73 8,07 

cis-PtCl2dmtp2 (anti) 5,30 4,20 4,20 8,45 

cis-PtCl2dmtp2 (syn) 4,53 4,04 4,04 7,30 

PtCl-dach-5-dGMP 17,85 18,82 18,82 18,01 

Pt(NH3)2(5-dGMPh (hh) 2, 13 -- -- --
Pt(NH3h(5-dGMPh (ht) 11,07 - -- -

Tabulka 4.4: Termodynamické parametry reakcí v kcal/mol při T=298K 
(na úrovni B3LYP/6-3 l ++G** mimo PtCldach-5-dGMP energie B3L YP/6-31 ++G* +termální korekce z HF/6-

31 +G* a Pt(NH3)2(5-dGMPh na úrovni HF/6-31 +G*) 

Z dat v tabulce 3.4 byly dle vzorce (55) spočteny rovnovážné konstanty mezi 

reaktantem a hydratovaným produktem. Výsledky jsou k dispozici v tabulce 4.5. Je 

nutno připomenout, že výsledky pro Pt(NH3)2(5-dGMP)2 nezahrnují termální a 

entropické příspěvky. 

39 



K 

Pt NHa 4 
2+ 

5,SE-2 

PtCl2 NHa 2 1, 1 E-6 

PtCl2dach 1,2E-6 

cis-PtCl2dmt 2 anti 6,4E-7 

cis-PtCl2dmt 2 s n 4,4E-6 

PtCl-dach-5-dGMP 6,2E-14 

2,7E-2 

7, 7E-9 

Tabulka 4.5: Rovnovážné konstanty mezi reaktanty a produkty hydratace 

Z tabulek 4.5 a 4.4 je patrné, že jak u Pt(NH3)4 , tak u Pt(NH3)2(5-dGMPh (hh) by mělo ve 

srovnání s ostatními sloučenami docházet k vysokému stupni konverze na 

hydratovaný product. Dle [11) však očekáváme, že takový děj bude vzhledem 

k vysoké energetické bariéře probíhat velmi malou rychlostí. Naopak hydratace PtCl

dach-5-dGMP se zdá být v uvedeném přiblížení tak energeticky nevýhodná, že zřejmě 

bude jen obtížně laboratorně měřitelná 
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5 Kinetické parametry reakcí 

Z provedených energetických analýz byly na základě vzorce (56) vycházejícího 

z Eyringovy kinetické teorie vypočteny dopředné i zpětné rychlostní konstanty 

zkoumaných hydratačních reakcí.Tabulka 5.1 uvádí reakční bariéry i výsledné 

hodnoty rychlostních konstant pro teplotu 298K. U sloučenin, kde reakce vychází 

z lokálního, nikoliv globálního minima, předpokládáme vzhledem k malému rozdílu 

energií, že lokálního minima je dosaženo řádově rychleji. 

/J..#Etw /J..#Gtw /J..#Grv ktw krv 

Pt(NH3)4 36, 1 32,7 31 ,02 6,2E-12 1, 1E-10 

PtCl2(NH3h 25,4 26,9 18 75 1 2E-7 1, 1 E-1 

PtCl2dach 26,5 27, 1 19,07 7,9E-8 6,5E-2 

cis-PtCl2dmtp2 (anti) 24,6 26,8 18,32 1,5E-7 2,3E-1 

cis-PtCl2dmtP2 (syn) 23,1 25,7 19,23 8,4E-7 4,9E-2 

PtCl-dach-5-dGMP 30,0 

Pt(NH3h(5-dGMPh (hh) -- -- -- --
Pt(NH3h(5-dGMPh (htl -- -- -- -

Tabulka 5.1: Reakční bariéry v kcal/mol a dopředné i zpětné rychlostní konstanty 1. stupně 

hydratace v s·1 pro T=298K (B3LYP/6-3l++G**, plynná fáze) 

Rychlostní konstanty reakcí závisí na výšce energetické bariéry exponenciálně. Lze 

tedy očekávat, že výsledné rychlostní konstanty v tabulce 5.1 jsou vzhledem k 

nepřesnosti určení energetické bariéry zatíženy až řádovou chybou. Ta plyne 

především ze zanedbání interakce molekuly s vodným prostředím . 

Z tabulky je patrné, že odtržení amine skupiny z tetraaminoplatiny probíhá kvůli 

vysoké energetické bariéře jen velmi neochotně. Podobně je na tom i head-to-head 

konformer Pt(NH3)2(5-dGMP)2. Naopak u head-to-tail konformeru by hydratace 

překvapivě mohla probíhat rychleji. Na základě práce [11] však předpokládáme, že 

bariéra se výrazně zvýší při přechodu do kapalné fáze. 

Hydratace analogů cisplatiny se dvěma chlore ligandy v pozici cis probíhá u 

všech sloučenin podobnou rychlostí asi 10-6 
- 10-7

, přičemž nejpomalejší se zdá být 

hydratace sloučeniny PtCbdach a nejrychlejší hydratace syn konformeru molekuly 

cis-PtCbdmtp2 . Hydratace sloučeniny PtCldach-5-dGMP obsahující pouze jeden 

chlor je bráněna vysokou reakční bariérou a běží pomalu. 
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6 Závěr 

V této práci byly studovány hydratační reakce cisplatiny a několika dalších sloučenin 

od ní odvozených. Na sloučeninách uvažovaných v plynné fázi byly provedeny 

energetické analýzy a vypočteny kinetické parametry reakcí. 

Všechny studované reakce jsou endotermní a při laboratorní teplotě (podobné 

teplotě těla) vykazují dle očekávání kladnou Gibbsovu energii. Reakce tedy 

spontánně neprobíhá. Je až důsledkem narušením rovnováhy mezi studovanými 

strukturami a chloridovými anionty, které se uvnitř buňky nacházejí v nízké 

koncentraci. 

Z analýzy rychlostních konstant hydratačních reakcí se vhodnými kandidáty na 

biologicky aktivní látky vzhledem k porovnání s cisplatinou ukázaly sloučeniny 

s dvěma chlorovými ligandy v pozici cis (PtCl2dach a oba konformery cis-PtCbdmtp2). 

Tato data je však nutno brát pouze jako první orientační přiblížení, především pro 

výpočet zahrnující solvatační obálku, nikoliv jako definitivní hodnoty. 

Práce by měla být podkladem pro další výzkum hydratace těchto sloučenin, 

především pro porovnání s měřeními provedenými v laboratoři Prof. Sunhee Choi 

z Katedry chemie a biochemie na Middlebury College. 
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Příloha A: Souhrn vypočtených molekulárních energií 

HF/6-31 +G*//HF/6-31 +G* Reaktant (izol) Reaktant lok.min. TS Produkt Produkt (izol) t.E t,#E 

Pt(NH3)4 -342,767 -418,819 - -418,770 -418,800 -362,567 11,96 30,99 

PtCl2(NH3)2 -260,475 -336,507 - -336,468 -336,495 -321,494 7, 13 24,46 

Pt-Cbdach -492,358 -568,393 - -568,353 -568,384 -553,389 6,02 25,19 

cis-PtCbdmtp2-anti -1123,171 -1199,202 - -1199, 164 -1199, 197 -1184,231 3,13 23,62 

cis-PtCbdmtp2-syn -1123,167 -1199, 198 -1199,197 -1199, 161 -1199, 193 -1184,231 2,66 22,86 

Pt-Cl-dach-5-dgmp -1666,670 -1742,713 -1742,702 -1742,659 -1742,678 -1727,715 22,07 27,45 

Pt(NH3)2(5-dgmp)2 (hh) -2609,077 -2685, 130 -- -2685,127 -2628,894 2,13 

Pt(NH3h-(5-damoh (ht) -2609,089 -2685,120 - -2685,102 -2628,899 11,07 

B3L YP/6-31 ++G**// 

HF/6-31+G* Reaktant (izol) Reaktant lok.min. TS Produkt Produkt (izol) t.E t.#E 

Pt(NH3)4 -345,182 -421,653 - -421,595 -421,636 -365,016 10,5 35,8 

Pt(NH3)2(5-dgmp)2 (hh) -2624,509 -2700,977 - -2700,953 -2644,364 14,9 

Pt(NH3)2(5-dgmp)2 (ht) -2624,518 -2700,965 - -2700,946 -2644,364 12, 1 

PtCl2(NH3)2 -262,668 -339,117 -- -339,076 -339, 105 -323,836 7,1 25,6 

PtCbdach -496, 141 -572,593 -- -572,550 -572,583 -557,322 6, 1 26,6 

cis-PtCl2dmtp2 anti -1130,696 -1207,143 - -1207, 102 -1207, 133 -1191,906 6,0 25,2 

cis-PtCl2dmtp2 syn -1130,692 -1207, 139 -1207, 138 -1207, 100 -1207, 130 -1191,906 5,3 23,9 

Pt-Cl-dach-5 damo -1677,072 -1753,531 -1753,521 -1753,474 -1753,500 -1738,270 19,0 30,0 

B3L YP/6-31 ++G**// 

B3L YP/6-31 ++G** Reaktant (izol) Reaktant lok.min. TS Produkt Produkt (izol) t.E t,#E 

Pt(NH3)4 -345,184 -421,656 - -421,599 -421,650 -365,019 3,5 36,1 

PtCl2(NH3)2 -262,670 -339,120 - -339,080 -339, 11 o -323,838 6,5 25,4 

PtCbdach -496, 143 -572,596 - -572,554 -572,585 -557,325 7,1 26,5 

cis-PtCbdmtpz anti -1130,706 -1207,154 -- -1207, 115 -1207, 146 -1191,918 5,3 24,6 

cis-PtCbdmtpz syn -1130,703 -1207, 150 -1207,149 -1207, 112 -1207, 143 -1191,917 4,5 23, 1 

Pt-Cl-dach-5 damo -1677,087 -1753,547 -1753,539 -1753,519 -1738,290 17,9 

Tabulka A.1: Souhrn vypočtených molekulárních energií na různých výpočetních úrovních 

v jednotkách Hartree a výsledné endotermicity a výšky reakční bariéry v kcal/mol 
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Příloha B: Použité báze a pseudopotenciály 
V tabulce B. l jsou ve formátu používaném programem Gaussian uvedeny 

použité pseudopotenciály pro platinu, chlor a fosfor. Rovněž jsou v tabulkách 

B.2 a B.3 uvedeny bázové funkce použité při optimalizacích na úrovni 6-31 +G* 

a 6 -31 ++G**. 

Pt Cl p 

PT O CIO P-ECP 3 10 
PT-ECP 5 60 Cl_10_mwb 3 10 F POTENTIAL 
H POTENTIAL F 1 
1 1 2 1.00000000 0.00000000 
2 1.00000000 0.00000000 2 1.0000000 0.00000000 S-F POTENTIAL 
S-H POTENTIAL S - F 1 
2 2 2 2.94055986 26.53226131 
2 13.428651 00 579.22386100 2 6.3943000 33.13663200 P-F POTENTIAL 
2 6.71432600 29.66949100 2 3.1971000 16.27072800 1 
P-H POTENTIAL P - F 2 2.22771255 11 .49721021 
2 2 D-F POTENTIAL 
2 10.36594400 280.86077400 2 5.6207000 24.41699300 1 
2 5.18297200 26. 7 4538200 2 2.8103000 7.68305000 2 5.66170600 -16. 77278000 
D-H POTENTIAL D - F 
2 1 

2 7.60047900 120.39644400 2 5.3381000 -8.58764900 
2 3.80024000 15.81092100 p o 
F-H POTENTIAL 
1 

2 3.30956900 24.31437600 
G-H POTENTIAL 
1 
2 5.27728900 -24.21867500 

Tabulka B.1: Pseudopotenciály pro platinu, chlor a fosfor 
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Pt Cl p 

-Pt Cl p o 
s 3 l. o s 3 l. o s 3 l. 00 

16.559563 -.88494470 14.073076000 0.020345000 6. 72230800 -0.324550000E-01 

13.892440 l. 5011228 2.331565000 -0.289223000 1.62406300 0.285056000 

5.8536080 -1.5529012 0.507100000 0.630367000 0.331929000 -0.646914000 

s 1 l. o s 1 l. o s 1 1. 00 

1.2873200 1.0000000 0.182433000 1.000000000 0.120819000 1.00000000 

s 1 l. o s 1 l. o s 1 1. 00 

.60473200 1.0000000 0.090000000 1 .000000000 0.06000000 1.00000000 

s 1 1. o p 3 l. o p 3 1.00 

.14278300 1.0000000 3.353129000 -0.041552000 1.28322100 0.559620000E-01 

s 1 1. o 0.785686000 0.399748000 0.599725000 0.286363000 

.50969000E-01 1.0000000 0.267454000 0.591829000 0.227759000 0.552257000 

s 1 1. o p 1 1. o p 1 1. 00 

.15000000E-01 1.0000000 0.078275000 1.000000000 0.844240000E-01 1.00000000 

s 1 l. o p 1 1. o p 1 1. 00 

.07500000E-01 1.0000000 0 . 015477000 1.000000000 0.40000000E-01 1.00000000 

p 2 1. o p 1 l. o D 1 l. 00 

7.9251750 4.9530757 0 .007 500000 1.000000000 0.550000000 1.00000000 

7.3415380 -5.8982100 D 1 1. o 
p 2 l. o 0.61834526 1. 00 

1.9125150 .30474250 
1.0715450 . 71648940 

p 1 1. o 
.43791700 1.0000000 

p 1 1. o 
.93621000E-01 1.0000000 

p 1 1. o 
.27802000E-01 1.0000000 

p 1 1. o 
.13000000E-01 1.0000000 

D 4 1. o 
3.9395310 -.58264390 
3.5877770 .59225760 
1.2862310 .47369210 

.51981400 .57652020 
D 1 1.0 

.17471500 1.0000000 
D 1 1. o 

.50000000E-01 1.0000000 
D 1 1. o 

.25000000E-01 1.0000000 
F 1 1. o 

0.98035907 1. 00 

Tabulka B.2: Báze pro platinu, chlor a fosfor na úrovni 6-31+G* 
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Pt Cl p 

s 3 1.0 s 31.0 s 3 1.00 
16.559563 -.88494470 14.073076000 0.020345000 6.72230800 -0.324550000E-01 
13.892440 1.5011228 2.331565000 -0.289223000 1.62406300 0.285056000 
5.8536080 -1.5529012 0.507100000 0.630367000 o. 331929000 -0.646914000 

s 1 1.0 s 1 1.0 s 1 1.00 
1.2873200 1.0000000 o. 182433000 1.000000000 0.120819000 1.00000000 

s 1 1.0 s 1 1.0 s 1 1.00 
.60473200 1.0000000 0.090000000 1.000000000 0.06000000 1.00000000 

s 1 1.0 p 31 .0 p 3 1.00 
.14278300 1.0000000 3.353129000 -0.041552000 1.28322100 -0.559620000E-01 

s 1 1.0 0.785686000 0.399748000 0.599725000 0.286363000 
.50969000E-01 1.0000000 0.267 454000 0.591829000 0.227759000 0.552257000 

s 1 1.0 p 1 1.0 p 1 1.00 
.15000000E-O 1 1.0000000 0.078275000 1.000000000 0.844240000E-01 1.00000000 

s 1 1.0 p 1 1.0 p 1 1.00 
.07500000E-01 1.0000000 0.0154 77000 1.000000000 0.40000000E-01 1.00000000 

p 2 1.0 p 1 1.0 D 1 1.00 
7.9251750 4.9530757 0.007500000 1.000000000 0.550000000 1.00000000 
7.3415380 -5.8982100 D 1 1.0 

p 2 1.0 0.61834526 1.00 
1.9125150 .30474250 
1.0715450 .71648940 

p 1 1.0 
.43791700 1.0000000 

p 1 1.0 
. 93621OOOE-01 1.0000000 

p 1 1.0 
.27802000E-01 1.0000000 

p 1 1.0 
.13000000E-01 1.0000000 

D 4 1.0 
3.9395310 -.58264390 
3.5877770 .59225760 
1.2862310 .47369210 
.51981400 .57652020 

D 1 1.0 
.17471500 1.0000000 

D 1 1.0 
.50000000E-01 1.0000000 

D 1 1.0 
.25000000E-01 1.0000000 

F 1 1.0 
0.98035907 1.00 

Tabulka 8.3: Báze pro platinu, chlor a fosfor na úrovni 6-31++G** 
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