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Interakce vanadocendichloridu a 1,1’-dimethylvanado-
cendichloridu s aminokyselinami obsahujícími sekundární 
aminoskupinu poskytuje tři strukturní typy komplexů 
(Schéma 1), kde dochází ke koordinaci:  

A) jedné molekuly aminokyseliny chelátovým typem 
vazby pomocí atomu dusíku aminoskupiny a atomu kyslíku 
karboxylové skupiny,  

B) dvou molekul aminokyselin monodentátním typem 
vazby prostřednictvím atomů kyslíku jejich karboxylových 
skupin,  

C) jedné molekuly aminokyseliny chelátovým typem 
vazby přes oba atomy kyslíku karboxylové skupiny.  

V komplexech s L-prolinem a N-methylglycinem byly 
získány typy vazeb A) a B), zatímco N-fenylglycin tvořil 
s vanadocenovým fragmentem pouze komplex typu C).  

 

 
Schéma 1. Nalezené typy vazebných interakcí 

 
Podařilo se izolovat 11 zcela nových vanadocenových 

komplexů, které byly charakterizovány pomocí vhodných 
analytických a spektroskopických metod. V případě sedmi 
komplexů, zahrnujících všechny tři strukturní typy, byly při-
praveny monokrystaly vhodné pro rentgenostrukturní analýzu.  

Připravené a izolované komplexy jednoznačně potvrdily 
možnost vazebné interakce metallocenového fragmentu se 
sekundárními aminokyselinami jako vhodného modelového 
systému pro možnou interakci s peptidy. Výsledky této práce 
napomáhají popsat předpokládaný mechanismus účinku cyto-
staticky aktivních metallocenů inhibicí DNA procesních enzy-
mů (proteinkináza C a topoizomeráza II)1, nebo transportních 
bílkovin (transferin)2,3. 

 
Tato práce vznikla za podpory výzkumného záměru (MSM 
0021627501). 
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Ag(I)2Ag(II)(SO3F)4, a mixed-valent silver +1/+2 
fluorosulphate first postulated by F. Aubke in 1978 (ref.1) is 
reported to show antiferromagnetic properties with a high 
Neel temperature of 240 K.  It has been theoretically pre-
dicted, that it could act as a precursor in the synthesis of 
a high-temperature superconductor based on silver com-
pounds by the means of electron or hole doping2. The com-
pound itself has been only slightly characterized in literature 
for the time being. 

Attempts of synthesis of the compound were made using 
a number of methods.  Those included controlled thermal 
decomposition of a previously synthesized from commercial 
silver (II) fluoride and fluorosulphuric acid silver (II) fluoro-
sulphate, reactions of silver fluorides with sulphur trioxide in 
a number of solutions, partial reduction of silver (II) fluoro-
sulphate using a number of reducing agents and partial oxida-
tion of silver (I) fluorosulphate. 

 Products of the reactions were characterized using 
a number of methods including simultaneous thermal analysis 
  thermogravimetric analysis coupled with differential scan-
ning calorimetry and evolved gas analysis (TGA/DSC/EGA), 
mid and far infrared (MIR, FIR) and Raman spectroscopy, X-
ray powder diffraction, magnetometry, combustion elemental 
analysis and traditional wet analytical methods. 

Some of the attempted methods were unsuccessful in 
obtaining Ag(I)2Ag(II)(SO3F)4 but resulted in a better char-
acterization of silver (II) fluorosulphate including possible 
crystallographic structures, reactivity and thermal decomposi-
tion paths. 

Recent results show a high possibility of a successful 
synthesis of a mixed-valent compound. 
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Komplexy prechodných kovov s ligandami vytvárajúci-
mi vodíkové väzby sú objektom záujmu aj ako stavebné bloky 
supramolekulových sieti s potenciálnym použitím v rôznych 
oblastiach ako sú optické, alebo magnetické materiály1. 
V niektorých prípadoch karboxylátomeďnatých komplexov 
bol pozorovaný systém vodíkových väzieb, ktorý ovplyvňuje 
magnetické vlastnosti príslušných látok2. Podobné supramole-
kulové syntóny boli pozorované aj v prípade iných karboxylá-
tomeďnatých komplexov vykazujúcich supramole-kulovú 
izomériu3. Pri štúdiu karboxylátomeďnatých komplexov 
s použitím aniónov rôznych derivátov kyseliny benzoovej 
a salicylovej boli pripravené jednojadrové a dvojjadrové kom-
plexy nezvyčajného rozličného zloženia a štruktúry ale s po-
dobnými magnetickými vlastnosťami4,5, ktoré sú dôsledkom 
magnetických výmených interakcií podmiených špecifickými 
supramolekulovými syntónami. Tieto syntóny majú za násle-
dok vznik supramolekulových dimérov4 pospájaním mono-
mérnych, a supramolekulových reťazcov5 pospájaním symet-
rických dimérnych komplexov cez vodíkové väzby. Pri syste-
matickom štúdiu boli pripravené aj ďalšie jednojadrové6 
a dvojjadrové karboxylátomeďnaté komplexy vykazujúce 
podobný systém vodíkových väzieb. Okrem toho bol pripra-
vený a štruktúrno-magnetickochemicky analyzovaný celý rad 
aj 1-D koordinačných polymérov, ktoré sú pospájané pro-
stredníctvom podobných supramolekulových syntónov do 
vrstiev a vykazujú podobné magneticke vlastnosti.  
 
Tato práca vznikla za podpory grantu VEGA 1/0562/10. 
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Kinetin (N6-furfuryladenin, kin) je prokázaným antioxi-
dantem s výraznými antisenescenčními1 a jinými zajímavými 
biologickými účinky. Syntéza komplexů vybraných přechod-
ných kovů s biologicky zajímavými organickými látkami, 
jako je kinetin, je motivována možným nárůstem této biolo-
gické aktivity u připravených komplexních sloučenin ve srov-
nání se samotným ligandem2.  

Tato práce se zabývá syntézou a charakterizací Zn(II) 
a Cu(II) komplexů s kinetinem a jeho deriváty. Důsledkem 
různých reakčních podmínek (reakční teplota, čas, pH, výcho-
zí sůl) použitých v syntézách byly získány komplexní slouče-
niny různých strukturních typů, přičemž způsob koordinace 
kinetinu a jeho derivátů a struktura Zn(II) a Cu(II) komplexů 
budou diskutovány v rámci prezentace. Komplexy byly plně 
charakterizovány elementární analýzou, infračervenou, Rama-
novou, 1H a 13C NMR spektroskopií, TGA/DTA termickou 
analýzou, vodivostními měřeními, rentgenostrukturní analý-
zou (viz obrázek 1) a v případě Cu(II) komplexů navíc elek-
tronovou spektroskopií a magnetochemickými měřeními. 
Byla zkoumána cytotoxicita komplexů na buňkách Nicotiana 
tabacum BY-2 a dále vliv komplexů na proces mitózy u zmí-
něných buněk.  

 

  

Tato práce vznikla za podpory grantu MŠMT ČR 
MSM6198959218.  
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Obr. 1. Struktura komplexů [ZnCl2(kin)2] (vlevo) a [ZnCl3(Hkin)] 
(vpravo) 
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Krivky spinového prechodu (angl. spin crossover) pri 
dvojjadrových komplexoch sú tvarovo bohatšie ako pri jedno-
jadrových komplexoch. Dané je to predovšetkým možnosťou 
rozdielneho vzájomného ovplyvňovania sa centier cez a mimo 
mostík.  

Základný model Isingovho typu pre dvojjadrové kom-
plexy s nerovnakými centrami, ktoré interagujú kooperatívne 
so svojím okolím aj medzi sebou navzájom1, bol doplnený 
o člen zahŕňajúci izotropnú magnetickú výmennú interakciu 
medzi centrami. Pre prípad dvojjadrového d6 systému  napr. 
Fe(II)  s rovnakými centrami má navrhovaný hamiltonián 
v aproximácii stredného poľa tvar  

 

 
 
kde J je parameter medzimolekulovej interakcie kooperatívnej 
povahy medzi rovnakými centrami, J´ podobne ale medzi 
rozdielnymi centrami,  JAB je mierou vnútromolekulovej inter-
akcie a JEX je výmenná interakcia medzi centrami. Riešením 
je sústava dvoch pomerne zložitých previazaných rovníc vy-
jadrujúcich zastúpenie spinových stavov na jednotlivých cen-
trách ako funkciu teploty. 

Model bol použitý na interpretáciu správania sa niekto-
rých komplexov. 
 
Táto práca vznikla vďaka podpore medzivládneho rámcového 
programu COST. 
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V rámci příspěvku bude diskutována struktura a reakti-
vita různých typů vyšších kongenerů karbenů (obr. 1). 

 

 
 
Obr. 1. Typy diskutovaných tetrylenů 
 
Tato práce vznikla za finanční podpory grantu GA AV ČR 
(KJB401550802). 
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V poslední době se dostává do popředí zájem o studium 
vlastností a využití skupiny látek obsahujících násobnou vaz-
bu mezi atomy dusíku a fosforu – fosfiniminů. Tyto sloučeni-
ny jsou zajímavé z hlediska jejich využití jako polymeračních 
prekurzorů1, stejně jako např. v případě přípravy poly
(dichlorofosfazenů)2, jež jsou základními meziprodukty 
v přípravě většiny vysokomolekulárních organofosfazenů3. 
Dalším velmi zajímavým jevem je snadná metallace těchto 
sloučenin za tvorby ylidů4, jež jsou vysoce nukleofilními 
činidly snadno reagujícími s různými elektrofily.  

Naším cílem bylo připravit fosfiniminovou sloučeninu 
obsahující O,C,O-chelatující ligand obecného vzorce (O,C,O)
Ph2P=NSiMe3 I, s ohledem na další studium reaktivity. Jako 
zajímavé a dále využitelné se jeví hydrolyzní produkty, tedy 
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fosfinimoniové sloučeniny II-IV, jejichž vznik je silně závislý 
na reakčních podmínkách. Tyto fosfinimoniové sloučeniny 
snadno podléhají metallaci a tvoří s elektrofilními sloučenina-
mi jak kovalentní, tak i donor-akceptorové vazby N-M (M = 
kov). 

 
 
Tento projekt je podporován grantem SG300001. 
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Copper(II) carboxylates are very interesting compounds 
with pharmacological activities. These compounds can have 
anti-inflammatory, anti-arthritic, anti-cancer, anti-diabetic, 
antimutagenic, antimicrobial or cytogenic effects.  

Preparation, spectral properties, magnetic properties, 
crystal structures as well as biological activity of pyridine-
carboxylatecopper(II) complexes have been described in our 
several previous papers13. Spectral, magnetic and structural 
characterization of the prepared complexes is important to 
understand the relations between their structure and biological 
activity. 

In the present work, there have been studied spectral 
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(IR, electronic and EPR) and magnetic properties, as well as 
crystal structures of CuII complexes with 2-tiophene-
carboxylic acid (2-tpcH), 3-methyl-2-tiophenecarboxylic acid 
(3-Me-2-tpcH), 5-methyl-2-tiophenecarboxylic acid (5-Me-2-
tpcH), 2-furancarboxylic acid (2-fucH), 5-nitro-2-furan-
carboxylic acid (5-NO2-2-fucH) or 5-bromo-2-furan-
carboxylic acid (5-Br-2-fucH) as well as their molecular ad-
ducts with N-heterocyclic ligands pyridine (py), nicotinamide 
(nia), isonicotinamide (isonia), ethylnicotinate (Etnic), N,N-
diethylnicotinamide (Et2nia), 3-hydroxymethylpyridine (3-
pyme) and 4-hydroxy-methylpyridine (4-pyme) are reported. 

Structural varieties of the complexes (monomers, dimers 
and polymers) are possible mainly due to various modes of 
carboxylates as well as N-heterocyclic ligands coordination 
(ionic, monodentate, bridging or chelating). 

It may summarized that a number of monomeric com-
pounds with deformed tetragonal-bipyramidal structure, pen-
tacoordinated with tetragonal-pyramidal structure, dimeric 
compounds as well as polymeric compounds have been pre-
pared. 
 
This work was financially supported by the Grants 1/4454/07 
and 1/0353/08 of the Slovak Grant Agency for Science. 
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Dendrimery představují zvláštní typ makromolekulár-
ních sloučenin, jejichž struktura je, na rozdíl od polymerů, 
přesně kontrolována během syntézy, volbou vhodně definova-
ných větvících a prodlužovacích kroků. Široká škála postupů 
jejich modifikace a kombinace umožňuje přípravu makromo-
lekul s požadovanými fyzikálně-chemickými vlastnostmi pro 
různorodé aplikace1.  

Karbosilanové dendrimery využívají křemíku jako větví-
cího prvku mezi uhlíkatými řetězci. Vzniká tak molekula 
s dobrou stabilitou a bez nežádoucích interakcí s funkčními 
skupinami jiných sloučenin v systému. Nabízí se využít je 
jako nosiče různých funkčních molekul (homogenní katalyzá-
tory atd.)2.  Karbosilanové dendrimery jsou připravovány 
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převážně tzv. divergentní syntézou, kdy se postupuje od stře-
du molekuly k periferii. V našem případě byl jádrem dendri-
meru teraalylsilan nebo tetravinylsilan. Dvojicí reakčních 
kroků: hydrosilylace dvojné vazby a alkenylace Si-Cl vazby 
Grignarovým činidlem, byla získána molekula požadované 
generace a větvení. 

Dále byla pozornost zaměřena na ukotvení komplexů 
přechodných kovů na karbosilanové dendrimery. Oblastí 
zájmu jsou především cyklopentadienylové komplexy titanu, 
které jsou vhodným modelem pro optimalizaci syntézy. Připo-
jení komplexu je realizováno pomocí cyklopentadienylového 
ligandu s vhodným spacerem, jehož délku je možno měnit 
a tím modifikovat flexibilitu připojených komplexů. Hydrosi-
lylace jako reakční krok pro toto připojení je vhodný, neboť 
nevnáší do produktu žádný heteroatom, který by případně 
mohl interagovat s periferně uloženými komplexy. Byly zkou-
mány obě možnosti této reakce tj. přítomnost dvojné vazby na 
dendrimeru a Si-H funkční skupiny na titaničitém komplexu 
i obrácená varianta. 
 
Tato práce vznikla za podpory Centra základního výzkumu 
LC06070 MŠMT ČR. 
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Many copper (II) complexes with different kind of 
ligands include aminoacids, peptides, sulfonamides or salens 
have been proposed as SOD-like compounds1,2. Moreover, 
several copper complexes of non-stereoidal anti-inflammatory 
drugs (NSAID) also exhibit superoxide scavenger activity in 
vitro3. 

In the present work, a variety of Cu (II) complexes with 
mefenamic, niflumic, flufenamic acid and diclofenac have 
been investigated using EPR spectroscopy in solid state as 
well as in DMSO/DMF solutions at different temperatures. 
Furthermore, superoxide dismutase mimetic activity of the 
complexes has been measured using standard nitro-blue tetra-
zolium (NBT) assay. The studied complexes demonstrated the 
superoxide dismutase (SOD)-like activity in an enzymatically 

superoxide anion–generating system, with IC50 values in the 
low micromolar range.  

 
Using EPR technique in combination with UV-Vis spec-

troscopy, the structure of the presented complexes in the solu-
tion is analyzed in detail and related to its high SOD activity. 
 
This work was financially supported by the Grants 1/0353/08 
and 1/0575/08 of the Slovak Grant Agency for Science. 
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Platnaté oxalato a cyklobutan-1,1-dikarboxylato kom-
plexy představují významnou skupinu látek, která má díky 
oxaliplatině, karboplatině, nedaplatině a lobaplatině využití 
v klinické onkologické praxi při léčbě různých typů lidských 
nádorů1. Uvedené látky jsou odvozeny od prvního, a stále 
nejpoužívanějšího, chemoterapeutika na bázi platiny, kterým 
je cisplatina. Jak je patrné, skupina platnatých protirakovino-
vých léčiv je poměrně bohatá, nicméně užívání těchto léků 
s sebou nese nežádoucí vedlejší účinky (např. nefrotoxicita, 
neurotoxicita, ototoxicita). Stále tedy vznikají nové komplexy 
platiny i jiných přechodných kovů (Ru, Ti, Pd atd.) s cílem 
eliminovat tyto nežádoucí účinky a/nebo navýšit aktivitu nově 
připravených komplexů vůči již užívaným.   

Mezi takovéto sloučeniny lze počítat i zde prezentované 
Pt(II) a Pd(II) oxalato (ox) a cyklobutan-1,1-dikarboxylato 
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(cbdc) komplexy s deriváty N6-benzyl-9-isopropyladeninu 
(Ln) o složení [Pt(ox)(Ln)2], [Pt(cbdc)(Ln)2] a [Pd(ox)(Ln)2]. 
Tyto látky byly charakterizovány dostupnými fyzikálně che-
mickými metodami včetně ESI+ hmotnostní spektrometrie, 
vícejaderné a 2D NMR spektroskopie a monokrystalové rent-
genové strukturní analýzy. Jedná se o jednojaderné čtvercové 
komplexy s centrálním atomem koordinovaným bidentátně 
vázaným O-donorovým karboxylátovým dianionem (ox, 
cbdc) a dvěma molekulami derivátu N6-benzyl-9-
isopropyladeninu vázanými přes atomy N7 adeninového kru-
hu. 

U připravených komplexů byla detailně studována in 
vitro cytotoxická aktivita vůči lidským nádorovým liniím, 
konkrétně pak rakoviny vaječníků (A2780), rakoviny vaječní-
ků rezistentní k cisplatině (A2780cis), maligního melanomu 
(G361), prsního adenokarcinomu (MCF7), plicního karcino-
mu (A549), osteosarkomu (HOS) a negroidního karcinomu 
epitelu děložního čípku (HeLa). Zástupci všech tří typů kom-
plexů byly v testech výrazně aktivnější ve srovnání 
s cisplatinou. Tyto látky byly navíc v in vitro testech na lid-
ských hepatocytech prokázány jako netoxické vůči jaterním 
buňkám člověka, což zvyšuje pravděpodobnost jejich využití 
jako možných protinádorových léčiv. 
  
Tato práce vznikla za podpory grantu MŠMT ČR 
MSM6198959218.  
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