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Problém 1
Misia na Mars
Táňa Sebechlebská (tana.sebechlebska@uniba.sk)
18. februára 2021 na Marse úspešne pristála sonda agentúry NASA. Jej cieľom je
skúmať možnosti života na Marse, testovať zariadenie na výrobu kyslíka (viac úloha 3), zbierať
a testovať vzorky tamojších hornín a pôdy. Predtým, ako dostaneme nové informácie z tejto
misie, musíme pracovať ale s tým, čo máme z tej predchádzajúcej. V roku 2008 pristála na
Marse sonda Phoenix, ktorej súčasťou bol aj analyzér na mikroskopiu, elektrochémiu a
meranie vodivosti (MECA). V úlohe 1 a 2 sa pozrieme na to, čo táto sonda našla vo vzorkách
pôdy.

Obr. 1. Sonda Phoenix, ktorá pristála na Marse v roku 2008 [1].

Úloha 1:
Keď v roku 2008 Phoenix rover na Marse robil chemickú analýzu pôdy a hornín, veľkým
prekvapením bolo objavenie jedného aniónu, ktorý má nasledovné vlastnosti:
•

Patrí medzi najsilnejšie anorganické oxidovadlá

•

Jeho amónna soľ sa používa ako tuhé raketové palivo

•

Niektoré baktérie rodu Moorella žijú v extrémnych podmienkach bez prístupu kyslíka.
Okrem iných látok aj tento ión dokážu redukovať, a tak získavať energiu.

A. Napíšte o aký ión sa jedná.

B. Lítna soľ objaveného aniónu sa používa v chemický generátoroch kyslíka. Takého
generátory možno nájsť aj v lietadlách na núdzové použite, alebo aj na vesmírnych staniciach.
Napíšte reakciu dekompozície tejto soli.
C. Dôvodom, prečo sa našlo také množstvo tejto látky na Marse by mohlo byť, že došlo ku
kontaminácií raketovým palivom. Táto možnosť bola vylúčená, pretože bolo použité iné
raketové palivo. Napíšte aké. Napíšte aj sumárnu reakciu tejto látky s kyslíkom.

Úloha 2
Ďalšiu analýzu, ktorú Phoenix Rover robil, bolo stanovenie množstva síranov v pôde a
to nasledovným spôsobom. Do meracej nádoby sa vložil 1 g vzorky, ktorá sa zriedila 25 ml
deionizovanej vody. Vzorka sa následne titrovala roztokom chloridu bárnatého. Bod
ekvivalencie tejto titrácie sa určil meraním elektrického potenciálu Ba2+ iónov na iónovo
selektívnej elektróde (ISE). Pred bodom ekvivalencie je tento potenciál konštantný a za týmto
bodom meraný elektrický potenciál rastie. Koncentrácia Ba2+ iónov v tomto bode je asi 70 μM.
V tomto bode sa stanovila aj koncentrácia chloridových iónov, taktiež pomocou merania
potenciálu na chloridovej ISE. Koncentrácia chloridových iónov v tomto bode je 9,6 mM (Obr.
2).

Obr. 2 Časový Obr. 2 Časový záznam z titrácie vzorky pôdy z Marsu a koncentrácia iónov
vypočítaná z nameraného potenciálu ISE. Spolu boli zmiešané a analyzované 2 vzorky
označené ako Sol-30 a Sol-34. Sumárne množstvo analyzovanej pôdy je 1g. Prerušovaná
červená čiara označuje bod ekvivalencie [2].

A. Určite koncentráciu síranových aniónov vo vzorke, ktorá bola zmiešaná s 25 ml
deionizovanej vody. Svoju odpoveď zdôvodnite.
B. Vypočítajte hmotnosť síranových iónov prítomných vo vzorke pôdy.
C. Vypočítajte hmotnostný zlomok síranov vo vzorke pôdy a výsledok uveďte v %.
D. Uveďte príklady solí, ktorých prítomnosť vo vzorke pôdy by mohla výsledok podhodnotiť.
Odpoveď zdôvodnite.

Úloha 3
Atmosféra Marsu pozostáva prevažne z CO2 (až 96%). V rámci súčasnej misie Mars
2020 je testovaný systém MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment) [3],
ktorého úlohou je vyrábať kyslík elektroredukciou CO2. Nasledovné výpočty sa zaoberajú tým,
koľko kyslíka je MOXIE systém schopný vyrobiť. Pri výpočtoch uvažujeme ideálny plyn.
Priemerný tlak atmosféry Marsu je 610 Pa a teplota -58 °C. Na Zemi uvažujeme 101 325 Pa
a 25 °C.

A. Napíšte celkovú reakciu, ktorou MOXIE vyrába kyslík.
B. Vypočítajte hmotnosť CO2, ktorý MOXIE systém zredukuje za hodinu ak na Marse dokáže
spracovať asi 1900 dm3 “vzduchu” za hodinu.
C. Vypočítajte hmotnosť kyslíka, ktorý MOXIE systém vyprodukuje za hodinu.
D. Aký objem vzduchu by musel MOXIE systém spracovať, aby vyprodukoval rovnaké
množstvo kyslíka na Zemi?

Literatúra
1. https://www.nasa.gov/mission_pages/phoenix/multimedia/Lt1.html
2. Kounaves, Samuel P., et al. "Soluble sulfate in the martian soil at the Phoenix landing
site." Geophysical Research Letters 37.9 (2010).
3. https://mars.nasa.gov/mars2020/spacecraft/instruments/moxie/

Problém 2
Cielená syntéza 2 – prírodné látky
Barbora Zahradníková (zahradnikova6@uniba.sk)
Samuel Andrejčák (andrejcak6@uniba.sk)

Prírodnými látkami nazývame prirodzene sa vyskytujúce zlúčeniny, produkované
živými organizmami. Súborom biochemických procesov, katalyzovaných enzýmami, v živých
organizmoch sa navzájom medzi sebou transformujú v závislosti od potrieb organizmu. Mnohé
prírodné látky boli v procese evolúcie vyvinuté s určitým cieľom, napríklad ochrániť rastlinu
alebo živočícha pred nepriateľom. Mnohé z týchto látok boli neskôr identifikované ako
biologicky aktívne. Ako príklad môžeme uviesť monoterpénoid gáfor, používaný ako lokálne
anestetikum, produkovaný gáfrovníkom lekárskym a mnoho ďalších (obrázok 1). Pozorovaním
prírodných motívov bolo navrhnutých a synteticky pripravených množstvo zlúčenín.
Liečivá sú zlúčeniny interagujúce s biologickým systémom a produkujú biologickú
odpoveď. Liekom nazývame konkrétnu liekovú formu, ktorú užívame (čapíky, tabletky,
náplasti, spreje...) a skladá sa z liečiva (aktívnej zložky lieku, API – an active pharmaceutical
ingredient) a všetkých prímesí (nosiče, stabilizátory, emulgátory, farbivá, ...). Zlúčeniny musia
spĺňať niekoľko kritérií na to, aby sa mohli stať liečivami.

Obrázok 1
Pri posudzovaní vlastností zlúčenín sa sledujú farmakodynamické vlastnosti
(schopnosť

liečiva

interagovať

s cieľom,

zlúčenina

vykazuje

biologickú

aktivitu)

a farmakokinetické (fyzikálno-chemické) vlastnosti. Biologická aktivita ešte nemusí znamenať,
že zlúčenina bude vhodným liečivom. Dôležitým aspektom je schopnosť zlúčeniny dostať sa
v tele k svojmu biologickému cieľu. Z tohto hľadiska sú kľúčové farmakokinetické vlastnosti,

ktoré sa dajú predpovedať zo štruktúry molekuly (Lipinského pravidlá 5)1,2. S cieľom zlepšiť
farmakokinetické vlastnosti danej zlúčeniny môže byť táto pretransformovaná na derivát
s lepšími fyzikálno-chemickými vlastnosťami ako napr. lepšia priestupnosť cez membrány,
polarita zlúčeniny (kyselina vs. ester). Takéto deriváty sa nazývajú prekurzory liečiv tzv.
prodrug. Tieto prekurzory sa potom v tele metabolizujú na aktívnu zložku (API).
V tomto kole korešpondenčného seminára sa budeme zaoberať prírodnými látkami
a ich syntézou. Pozrieme sa na výstavbu polypeptidov a ako ich možno v prostredí laboratória
pripraviť aj bez enzýmov s využitím chrániacich skupín, kumarínov a ich antikoagulačných
vlastností, ktorých najznámejším predstaviteľom je warfarín používaný na riedenie
krvi. Nakoniec sa pozrieme na syntézu L-DOPA, ktorá je prekurzorom dopamínu, dôležitého
neurotransmiteru.
Úloha 1
Zlúčenina A (obrázok 2) bola izolovaná z baktérie Streptomyces fulvissimus. V
bakteriálnom

metabolizme

slúži

ako

selektívny

transportér

draselných

katiónov.

Východiskovými substrátmi sú aminokyseliny a hydroxykyseliny, ktoré sú modifikované
katalytickými doménami (oddeleniami) syntetázy, čo je multifunkčný enzým. Využíva sa pri
liečbe ťažkého akútneho respiračného syndrómu (SARS) spôsobeného koronavírusom.

Obrázok 2. Zlúčenina A.

1
2

Lipinski, C.A et al. Adv. Drug Del. Rev. 1997, 23, 3.
Ertl, P. in Molecular Drug Properties, R. Mannhold (ed), Wiley-VCH , 2007, 111-126.

a)

Identifikujte aminokyseliny a hydroxykyseliny využité pri biosyntéze látky A a chirálnym
centrám

priraďte

absolútnu

konfiguráciu

(stereodeskriptory

R/S).

(https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/chemouk/CHEMoUK_3._rocnik_1._kolo.pdf)
Vyznačte väzby spájajúce jednotlivé kyseliny a napíšte o aký typ väzby sa jedná
(neuvádzajte typ väzby vyplývajúci z polarity navzájom viazaných atómov – kovalentná
a pod.).
b)

Bonusová otázka: Ako sa nazýva zlúčenina A (triviálny názov).

c)

Navrhnite syntézu nižšie uvedeného tripeptidu z príslušných voľných aminokyselín
s využitím di-terc-butyldikarbonátu (Boc anhydridu resp. (Boc)2O), izobuténu, 2,4,6trichlórfenolu, 4-nitrofenolu a fenylmetanolu (BnOH) ako chrániacich skupín. Na obrázku
3 máte uvedené štruktúry 2,4,6-trichlórfenolu, 4-nitrofenolu. Tieto zlúčeniny slúžia na
aktiváciu karboxylovej skupiny aminokyselín. Napíšte názvy voľných aminokyselín,
z ktorých pozostáva tripeptid. (Tabuľka 1)

Tabuľka 1 Chrániace skupiny v syntéze peptidov

Obrázok 3. Zlúčeniny slúžiace na aktiváciu karboxylovej skupiny aminokyselín.

Úloha 2
Kumaríny vznikajú v živých organizmoch šikimátovou dráhou. Používajú sa
v parfémoch a slúžia ako prekurzory pre rôzne antikoagulanty (liečivá proti zrážaniu krvi).
Warfarín (obrázok 4) patrí do skupiny derivátov kumarínu a patrí k rozšíreným liečivám
používaných v klinickej praxi.

Obrázok 4. Kumarín a warfarín.

a)

Navrhnite totálnu syntézu kumarínu vychádzajúc z benzénu. V laboratóriu máte
k dispozícií nasledujúce chemikálie. Organické reaktanty: dietylmalonát, etanolát sodný,
jódmetán, chloroform, anhydrid kyseliny octovej, octan sodný a anorganické činidlá
H2SO4 (koncentrovaná), H2SO4 (zriedená), polyfosforečnú kyselinu (PPA), KMnO4,
NaOH (tuhý), NaOH (roztok), AlCl3, PCC (pyridíniumchlórchromát) SOCl2, H2/Pd/BaSO4,
LiAlH4 (Poznámka: nemusíte ich využiť všetky)

b)

V priloženej syntéze warfarínu doplňte medziprodukty A-C. Napíšte všetky možné
stereoizoméry warfarínu s priradením stereodeskriptorov R/S.

Úloha 3
Esenciálnymi zlúčeninami pre organizmus sú aj biogénne amíny, ktoré vznikajú
dekarboxyláciou L-α-aminokyselín, pôsobením PLP-dependentných (PLP - pyridoxal-5′-fosfát)
dekarboxyláz. V ľudskom tele slúžia ako hormóny a neurotransmitery ale aj ako ich prekurzory
(obrázok 5).

Obrázok 5. Biogénne amíny.

Dopamín patrí k nízkomolekulovým neurotransmiterom a prirodzene sa vyskytuje
v mozgu. Spájaný je s Parkinsonovou chorobou. Je produkovaný v mozgu v centre
odmeňovania, príjemných pocitov, smiechu, závislosti a strachu. Preto je často spájaný s
užívaním návykových látok a vznikom závislosti. Používa sa na liečbu Parkinsonovej choroby.

Dopamín však neprestupuje hematoencefalickou bariérou (označovaná aj ako BBB – bloodbrain barrier) a teda nemá požadovaný terapeutický účinok. Jej prekurzorom je L-DOPA
(obrázok 6). Svojou štruktúrou sa podobá biogénnym aminokyselinám. Táto štruktúra je
kľúčová pre jej transport cez BB bariéru. V mozgu dochádza k dekarboxylácii a uvoľňuje sa
dopamín.

Obrázok 6
Navrhnite syntézu zlúčeniny L-DOPA vychádzajúc z 3,4-dinitrotoluénu. Pri syntéze
môžete použiť nasledujúce reaktanty: H2/Pd, chirálny katalyzátor, NaNO2, HCl, KMnO4,
Pd/BaSO4, Fe, SOCl2, anhydrid kyseliny octovej, N-acetylglycín. Napíšte všetky možné
stereoizoméry L-DOPA s priradením stereodeskriptorov R/S.
Zdroje:
https://www.wikiskripta.eu/w/Antiparkinsonika
https://www.wikiskripta.eu/w/Dopamin

Problém 3
Molekulové fitnescentrum
Andrej Hurajt (hurajt3@uniba.sk)
Lukáš Félix Pašteka (lukas.pasteka@uniba.sk)

“Život je pohyb.” (Aristoteles)
Úvod
Znižovanie mobility.
Slovné spojene, ktoré sa na nás v súčasnej dobe valí azda zo všetkých strán. Už je to
nejaký čas, kedy sme sa museli ako ľudia zastaviť, možno trochu spomaliť a zmeniť bežné
návyky v snahe zostať zdravým. Medzi nepredstaviteľné aktivity sa zaradila návšteva školy,
koncertu, športového podujatia či fitnescentra. Napriek tomu, že sedíme doma na zadku a svoj
pohyb sme obmedzili takmer na minimum, pohyb v našom okolí, resp. priamo v izbe prekvitá.
Ako je to možné? Jednoducho, už len molekuly tvoriace vzduch v našej izbe sa hýbu neustále.
Zastavme sa teda na chvíľku úplne legálne v molekulovo-počítačovom fitnescentre a pozrime
sa, čo vieme zistiť o cvičení molekúl pomocou nástrojov teoretickej a počítačovej chémie.

Aký pohyb vykonáva molekula?
V skratke, naozaj rôznorodý a jeho “nespútanosť” závisí od skupenstva látky, teploty a
tlaku. Predstavme si plyn uzavretý v plynovej fľaši a v mysli sa zamerajme iba na menší počet
molekúl plynu. Môžeme si všimnúť, že molekuly vykonávajú viacero pohybov naraz – posúvajú
sa, prípadne rotujú a ak sa pozrieme ešte bližšie na atómy tvoriace molekuly, vidíme, že tie v
rámci molekuly kmitajú. Špeciálne tieto kmity celých skupín atómov – tzv. vibračný pohyb
molekúl bude hlavným chodom našej úlohy.

Je možné vibračný pohyb molekúl jednoducho fyzikálne interpretovať?
Vibračný pohyb dvojatómovej molekuly si možno fyzikálne najjednoduchšie predstaviť
ako pružinu, ktorá má na oboch koncoch zavesené závažia v podobe atómov.

Matematicky možno vyjadriť frekvenciu vibrácie takejto molekulovej pružiny vzťahom:

𝜔=

1 𝑘
√
2𝜋 µ

kde k predstavuje silovú konštantu, ktorá definuje silu väzby medzi atómami a µ tzv.
redukovanú hmotnosť. Redukovaná hmotnosť predstavuje polovicu harmonického priemeru
hmotností atómov.

Komplikovanejšiu viacatómovú molekulu potom možno chápať ako

sústavu vzájomne spriahnutých pružín (oscilátorov).

Aký je základný princíp experimentálneho skúmania vibračného pohybu molekúl?
Vibračný pohyb molekúl skúmame pomocou techník infračervenej (IČ) spektroskopie,
pričom sledovanie vibrácii molekúl je založené na absorpcii infračervenej časti spektra
elektromagnetického žiarenia o vlnových dĺžkach v rozmedzí 10 µm – 1 mm. Každá skupina
atómov vyskytujúcich sa v molekule potrebuje pre svoje rozkmitanie absorbovať rozličnú
vlnovú dĺžku infračerveného spektra, preto je infračervená spektroskopia vhodná na
identifikáciu konkrétnych špecifických skupín v molekule (napr. -OH, C=O, -NH-, C=C,…). Pre
záznam infračerveného spektra molekuly sa najčastejšie používa FTIR spektrometer, ktorý
matematickou technikou Fourierovej transformácie umožňuje spracovať signál získaný z
interferometra.
Ako vyzerá IČ spektrum a čo z neho viem zistiť?

Na obrázku vidíme infračervené spektrum metanolu. Na obrátenej x-ovej osi sú
uvedené vlnočty v cm-1 (súvisia s absorbovanou vlnovou dĺžkou žiarenia cez vzťah 1/λ). Na yovej osi je v % vyjadrená transmitancia (priepustnosť) svetla. Čím teda viac molekula
absorbuje IČ žiarenia v nejakej oblasti spektra, tým menej ho prepustí k detektoru, čo sa
prejaví vznikom píku pre danú oblasť vlnovej dĺžky. Napr. O-H skupina metanolu absorbuje
vlnové dĺžky IČ žiarenia v oblasti 3300 – 3500 cm-1, výsledkom je typický široký pík v IČ
spektre, ktorý zodpovedá vibrácii O-H skupiny (tzv. O-H stretching). Mnohým funkčným
skupinám možno takto priradiť špecifický región IČ spektra v ktorom absorbujú žiarenie ako i
tvar píku, čo následne umožňuje ich pomerne spoľahlivú identifikáciu v neznámej vzorke látky
pri určovaní jej štruktúry.

Obrázok 7 - Typické oblasti vlnočtov pre niektoré funkčné skupiny.

Vieme detegovať IČ spektroskopiou všetky vibračné módy molekuly?
Molekuly môžu vibrovať naozaj rôzne a
každý takýto pohyb nazývame vibračným
módom. Pre N-atómovú molekulu možno počet
všetkých

vibračných

módov

vypočítať

jednoducho ako 3N-6 (v prípade lineárnych
molekúl

3N-5).

Nanešťastie,

nie

všetky

vibračné módy môžeme detegovať klasickou
IČ spektroskopiou. V skutočnosti sme schopní
v spektre pozorovať iba také módy, pri ktorých
dochádza k zmene elektrického dipólového
momentu. Viac dúfam objasní nasledujúca
ilustrácia pre molekulu CO2:

V prvom prípade ak poskladáme všetky vektory výchyliek (naznačené šípkami),
dochádza k deformácii C=O väzieb a tým i k zmene dipólového momentu. Takýto vibračný
mód možno vidieť v klasickom IČ spektre. V druhom prípade, po zložení oboch vektorov
výchyliek dostaneme nulový vektor, zmena dipólového momentu je taktiež nulová a takýto
vibračný mód v klasickom IČ spektre neuvidíme. Len pre zaujímavosť, daný mód je možné
pozorovať doplnkovou Ramanovou spektroskopiou. (Ak si neviete pohyby molekuly na
obrázku dobre predstaviť, netreba zúfať, výpočtové programy umožňujú si animovaný pohyb
prehrať a vizualizovať :) ).

Čo budem pri riešení úlohy potrebovať?
Všetky výpočty budú realizované v kvantovo-chemickom programovom balíku
GAMESS, ktorý je voľne dostupný na internetovej webovej stránke chemcompute.org. Pre
zadávanie jednotlivých výpočtových úloh (skrátene jobov) je k dispozícii príjemné klikacie
prostredie na nasledujúcom linku:

https://chemcompute.org/gamess/submit

Nakoľko sme počítačoví chemici a šetríme naše životné prostredie, pripravili sme pre
vás vopred formátovaný excelovský hárok, do ktorého môžete zaznamenávať riešenia
jednotlivých úloh. Pre prácu s hárkom potrebujete MS Excel, prípadne je možné použiť Open
Office/Libre Office alternatívu. Hárok by sa mal dať upravovať i pomocou Google Sheets. V
neposlednom rade je dôležitá prítomná dobrá nálada, štipka trpezlivosti a času.
V prípade akýchkoľvek technických ťažkostí ma neváhajte kontaktovať e-mailom na
adrese hurajt3@uniba.sk. Všetko zdarne vyriešime, technika nemá byť strašiak, ale významný
pomocník!
Poďme teda priamo na prvú úlohu!
Úloha 1

1. V prvej úlohe si spoločne prejdeme výpočet IČ spektra molekuly CH4. Klikneme na link,
prípadne skopírujeme link do prehliadača:

https://chemcompute.org/gamess/submit

V prehliadači sa nám zobrazí webové prostredie pre zadávanie výpočtových úloh.

2. V 2D kresliacom molekulovom editore klikneme pravým tlačidlom myši na C v bočnom
paneli a následne klikneme na bielu plochu. Editor automaticky doplní 4 vodíky a vytvorí
molekulu CH4.

3. Po "nakreslení" molekuly klikneme na modré tlačidlo Transfer . Program automaticky určí
typ symetrie molekuly a zobrazí nám ju v 3D zobrazovači. Následne klikneme na tlačidlo Next

4. Dostali sme sa k samotnému zadávaniu parametrov pre kvantovo-chemický výpočet.

Všetky parametre výpočtu zaklikneme podľa obrázka. Pre prípad, že by bol obrázok horšie
čitateľný, zakliknutie všetkých parametrov popisujeme nižšie:

Charge: 0
Multiplicity: 1
Type: Geometry Optimization
Add-Ons: IR
Basis Set: 6-31G*
Molecular Orbital Method: RHF
DFT Functional: B3LYP
PCM Solvent: None

Computer Cluster: auto alebo jetstream (v našom prípade nezáleží)
Processor Cores: 1
Time Limit: 1 hour

Použitím vyššie uvedených nastavení parametrov výpočtu realizujeme najskôr optimalizáciu
geometrie molekuly a až s optimalizovanou štruktúrou žiadaný výpočet vibračných frekvencií
molekuly CH4 metódou funkcionálu hustoty (skratka DFT) s použitím B3LYP funkcionálu a 631G* bázy. Pre spustenie výpočtu klikneme na tlačidlo Submit Job .

5. Krátko po spustení výpočtu budeme presmerovaný na stránku s aktuálnym výpisom
bežiaceho jobu. Pre úplné dokončenie výpočtu musíme počkať na dotočenie ozubených
kolies, výpočet by mal byť úspešne dokončený do 1-2 minút.
Dôležité je si do odpoveďového hárku zaznamenať číslo nášho jobu, tzv. Job Number, pre
každý job sa vygeneruje unikátne vlastné číslo. Vďaka tomuto číslu je možné si prezerať
výsledky výpočtu i na ďalší deň a nie je potrebné vždy čakať na skončenie výpočtu. Takto je
možné zadať zároveň viac výpočtov za sebou.

6.

Úspešné ukončenie výpočtu sa prejaví zmiznutím ozubených kolies a výstupom s

označením čísla jobu a nápisom Success. Zároveň si kliknutím na hodnoty v tabuľke
Vibrations môžeme v 3D zobrazovači vizualizovať jednotlivé vibračné módy. Za doplňujúcu
zmienku stojí vizualizácia prvých šiestich vlnočtov s hodnotami blízkymi nule (0,06 až 16,22
cm-1). Ako možno pozorovať z animácie týchto 6 vlnočtov, nejedná sa v skutočnosti o vibračné
módy, ale o rotačný a posuvný (translačný) pohyb molekuly, tieto vlnočty bývajú bežne
z výstupu výpočtu odfiltrované. Všetky vyššie frekvencie už zodpovedajú rôznym C-H
vibráciám molekuly metánu.

7. Kliknutím na

IR

si môžeme zobraziť vypočítané infračervené spektrum. Oproti bežnému

experimentálnemu spektru je takéto spektrum omnoho jednoduchšie (dôvodom je použitý
výpočtový model), nie je tu prítomná otočená x-ová os a oproti experimentálnemu spektru je
rovnako otočená i y-ová os (miesto transmitancie je na y-osi zobrazená hodnota relatívnej
intenzity). Vzhľadom k nižšej výpovednej hodnote takto získaného spektra budeme v ďalších
úlohách pracovať najmä s vizualizáciou jednotlivých módov a tabuľkou všetkých vibračných
frekvencií.

Používanie archívu spustených úloh cez Job Number
Ak beh jedného z jobov trvá dlho, alebo si chceme výsledky pozrieť na ďalší deň, je
možné efektívne pracovať s archívom jobov cez zapísaný Job Number. Kurzorom myši
ukážeme na GAMESS, po vyrolovaní ponuky klikneme na Get Job Results. (Okrem prezretia
si archívu jobov sa takto môžeme prekliknúť i k zadávaniu nového jobu cez Submit a job.)

Zadaním zapísaného čísla jobu a stlačením klávesu ENTER sa nám načítajú vypočítané
výsledky, ktoré je možné si takto kedykoľvek prezrieť. Ak náš job ešte stále beží, bude nás o
tom informovať symbol točiacich sa ozubených kolies.

Po technickom zvládnutí náležitostí Úlohy 1 ste úspešne absolvovali rekvalifikáciu na
molekulového fitnes trénera a môžete sa ihneď pustiť do samostatného cvičenia v
nasledujúcich úlohách. Držím palce! :)

Úloha 1A (2b)

Do odpoveďového hárka sa pokúste vysvetliť, prečo v experimentálnom ako i teoretickom IČ
spektre metánu vidíme iba 2 intenzívne píky. (Tip: Animácia vibračných módov).

Úloha 1B (1b)

Vypočítajte, koľko vibračných módov molekuly metánu možno z počtu jej atómov
predpokladať? Koľko vibračných módov možno očakávať pre molekulu CO2?

Úloha 2 (12b)

Pre každú z nasledujúcich molekúl vždy realizujte jeden výpočet vibračných frekvencií
(celkovo teda 4 rôzne výpočty). Príslušnú molekulu si vždy nakreslite pomocou 2D editora.

(Poznámka, každý koniec čiernej paličky reprezentuje

zodpovedajúcu -CH3 resp. =CH2

skupinu.)

Na základe vizualizácie vibrácii sa pokúste identifikovať "čistú" vibráciu špecifickej skupiny
molekuly (C=O, NH, C-Br ...) a jej vlnočet zapíšte do odpoveďového hárku. Nastavenia
parametrov kvantovo-chemického výpočtu použite rovnaké ako v Úlohe 1.

Úloha 3 (5b)

Na základe poznatkov z Úlohy 2 sa pokúste v experimentálnych spektrách identifikovať píky
funkčných skupín a ku každej molekule priraďte prislúchajúce spektrum. Priradenie
zdôvodnite. Môžete si pomôcť i realizáciou modelového výpočtu.

A) Br – CH2 – CH2 – OH
B) CH3 – HC=O

Úloha 4 (5b)
Nadšenec domácej chémie Andrej (podobnosť s menom autora je čisto náhodná) sa
rozhodol otca svojej priateľky potešiť kvalitným domácim vínkom. Starostlivo preto zozbieral
strapce hrozna z prestarnutého a divoko strihaného záhradného mini-vinohradu, z ktorých s
vypätím všetkých síl a pomocou 8 kg kryštálového cukru z miestnych potravín úspešne
vyprodukoval 2 fľaše bieleho vína. Nakoľko otec Andrejovej priateľky je taktiež nadšenec
chémie, Andrej sa rozhodol darčekové balenie vylepšiť pribalením IČ spektra vzorky vína.
Poprosil teda kolegov z katedry, aby mu takéto spektrum zmerali a záznam poslali e-mailom.
Andrej dané spektrum bez mihnutia oka vytlačil a pribalil do balíčka... Reakcia otca počas
slávnostnej degustácie vínneho produktu však Andreja vcelku nepríjemne zaskočila...

A) Prečo bola reakcia otca taká prekvapivá? Pokúste sa na základe priloženého IČ spektra
túto jeho reakciu chemicky zdôvodniť.

B) Nebodovaná časť úlohy: Zapojte sa do súťaže vyhlásenej autorom o knižnú cenu/poukážku.
Spracujte vo forme krátkej vtipnej básne ako asi mohla vyzerať slávnostná degustácia
predkladaného moku. Svoje výtvory pošlite autorovi úlohy na e-mail hurajt3@uniba.sk,
najneskôr do konca mája. Autor najvtipnejšej básne bude odmenený knižnou cenou resp.
poukážkou na nákup kníh.
Ak vás možnosti teoretickej a počítačovej chémie zaujali, prípadne sa chcete dozvedieť niečo
viac, rovnako ma neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

Problém 4
Kovy života – železo
Matúš Lištiak (listiak2@uniba.sk)

Železo (lat. ferrum, angl. iron) je chemický prvok so značkou Fe a protónovým číslom
Z = 26. Ide o kov, ktorý patrí do prvého radu prechodných kovov a 8. skupiny periodickej
tabuľky prvkov. Z hľadiska biologickej potreby patrí medzi mikroelementy (stopové prvky). Telo
dospelého človeka obsahuje približne 4 gramy železa. Ak si túto hodnotu rozdelíme „na
drobné“, tak:
Približne 70% železa v tele sa nachádza vo forme hemoglobínu v erytrocytoch a vo
forme myoglobínu vo svaloch. Ich úlohou je prenos molekulového kyslíka. Myoglobín prenáša
kyslík výhradne v svalových bunkách a má vyššiu afinitu ku kyslíku. Výrazné zvýšenie
koncentrácie myoglobínu v krvnom sére môže indikovať akútny infarkt myokardu (toto
zvýšenie nastáva pomerne rýchlo, do 2 hodín od bolestí na hrudi).
Približne 25% železa je uložených vo forme zásobného proteínu feritínu. Krvou je
železo prenášané vo forme transferínu. Ak je saturácia (nasýtenie) transferínu menšia ako
16% dochádza k vzniku ochorenia latentná sideropénia. Naopak, pri saturácii vyššej ako 55%
hovoríme o hemochromatóze. Oba tieto stavy sú nežiaduce.
Zvyšok železa v tele je zložkou bielkovín a enzýmov, ktoré sú nevyhnutné pre dýchanie
a energetický metabolizmus. Na úrovni baktérií možno hovoriť o nitrogenázovom komplexe,
ktorý je zodpovedný za fixáciu dusíka. U vyšších organizmov sú príkladom cytochrómy, ktoré
sú súčasťou dýchacieho reťazca. Typickým predstaviteľom tejto skupiny je aj cytochróm P450,
ktorého hlavná úloha je prenos atómu kyslíka z molekuly O2 na neaktivované substráty, čím
sa podieľa na metabolizme endogénnych, aj exogénnych látok. Z enzýmov možno vyzdvihnúť
peroxidázy a katalázy, ktoré katalyzujú biotransformáciu aniónov O22-.
Železo má preto v živom systéme nezastupiteľné miesto. V prípade nedostatku je
možné jeho príjem zvýšiť konzumáciou pečene, strukovín, červeného mäsa alebo rýb.
Železo patrí medzi prvky, ktoré ochotne vytvárajú koordinačné zlúčeniny (komplexy).
Atóm železa (centrálny atóm) sa v nich najčastejšie vyskytuje v oxidačnom stave II alebo III
a prostredníctvom koordinačnej (donorno-akceptornej) väzby sa viaže na ligandy. Tieto
obsahujú predovšetkým atómy O, N, S s voľným elektrónovým párom (donorové atómy),
ktoré sa nachádzajú napríklad v proteínoch, nukleových kyselinách, fosfátoch atď. Na jeden

centrálny atóm železa sa môže viazať maximálne 6 donorových atómov, ktoré nemusia byť
identické.

ligandy
koordinačná väzba
(donorno-akceptorná väzba)
centrálny atóm

donorový atóm

Zaujímavosťou je, že 6 donorových atómov nemusí nutne znamenať koordináciu 6
ligandov. Poznáme aj také druhy ligandov, ktoré vo svojej molekule obsahujú viacero
donorových atómov. Počet donorových atómov, ktorými sa ligand koordinuje na ten istý
centrálny atóm určuje denticitu (donorovosť) ligandu, napríklad:
- monodentátny ligand – 1 donorový atóm ligandu
- bidentátny ligand – 2 donorové atómy ligandu atď.

monodentátne ligandy

bidentátne ligandy

Dvoj- a viacdonorové ligandy nazývame chelátové ligandy a ich komplexy označujeme
ako cheláty (z gr. chelé = klepeto). Tento jav pozorujeme aj pri hemoglobíne, kedy sa na
centrálny atóm Fe(II) koordinuje porfyrínový kruh, ktorý obsahuje 4 pyrolové jednotky, t.j. 4
donorové atómy dusíka. Ide teda o tetradentátny ligand (viď obrázok).

1 ligand,
ale 4 donorové atómy !

Železo viazané na porfyrínový kruh (tzv. hémové železo) je prítomné v mäsitej strave.
Rastlinná strava je bohatá predovšetkým na železo, kde sa nachádza vo forme Fe3+. Na
biologickú dostupnosť železa vplýva aj hodnota oxidačného čísla. Fe3+ sa musí v tráviacom

trakte najprv zredukovať na Fe2+ - vstrebáva sa len v dvojmocnej forme. Po prestupe Fe2+ do
kapilár sa železo oxiduje na Fe(III), viaže sa na apotransferín, a vytvára tak transferín, ktorý
železo transportuje na miesta potreby, predovšetkým do kostnej drene a do buniek, kde sa
železo zabudováva do proteínov.
Hoci je železo biogénny prvok, za určitých okolností môže byť pre organizmus toxické
a spôsobiť vážne poškodenie biomolekúl, pretože patrí k prechodným kovom. Ióny
prechodných kovov môžu odovzdávať alebo prijímať elektróny a tak prispievať k tvorbe, alebo
naopak, k vychytávaniu voľných radikálov. Voľné radikály sú častice alebo molekuly, ktoré
majú jeden alebo viac nespárených elektrónov a sú schopné samostatnej existencie. Ióny
železa môžu reagovať s peroxidom vodíka, ktorý vzniká v organizme ako produkt
dvojelektrónovej redukcie molekulového kyslíka. Je to slabé oxidačné činidlo, ktoré môže
priamo inaktivovať niektoré enzýmy. Príčinou toxického účinku peroxidu vodíka je tvorba veľmi
reaktívneho radikálu, ktorý vzniká Haberovou-Weissovou reakciou (A). Reakcia je veľmi
rýchla, ak je katalyzovaná iónmi železa, pričom prebieha v dvoch stupňoch (B, C).

.
A) H2O2 + O•−
2 = O2 + OH + OH
2+
B)Fe3+ + O•−
2 = Fe + O2

C)Fe2+ + H2O2 = Fe3+ + .OH + OH-

Čo poviete teraz? Platí staré slovenské príslovie

„Človek nie je zo železa.“
??

1.) V úvodnom texte sme spomenuli, že rastlinná strava je zdrojom katiónov Fe3+ (teda železa
neviazaného na porfyrínový kruh = nehémové železo). Miera absorpcie nehémového
železa v tenkom čreve človeka je v porovnaní s hémovým železom z mäsitej stravy
menšia, pričom existuje viacero faktorov, ktoré jeho absorpciu významne znižujú. Jedným
z týchto faktorov je zložka vlákniny – kyselina fytová (obsiahnutá najmä v obilných
zrnách, kde slúži ako zásobáreň fosforu). Z toho dôvodu je výhodnejšie, aby sa do
jedálnička obsahujúceho predovšetkým rastlinnú stravu, zaradili potraviny s vysokým
obsahom vitamínu C, ktorý zabezpečí redukciu Fe3+ na Fe2+.
a. Načrtnite štruktúrny vzorec kyseliny fytovej.
b. Pokúste sa vysvetliť, prečo táto kyselina znižuje absorpciu nehémového železa
v tenkom čreve človeka.
c. Svoje zdôvodnenie z úlohy b podporte obrázkom.
d. Viete, že kyselina fytová obsahuje zvyšok kyseliny trihydrogenfosforečnej, ktorá je
v závislosti od pH prostredia rôzne protonizovaná. Načrtnite štruktúrny vzorec
kyseliny fytovej pri pH = 12.
e. Uveďte ďalší triviálny názov vitamínu C, ktorý odráža jeho acidobázické vlastnosti.

2.) Dlhodobé vystavenie koncentrovanému kyslíku pôsobí na človeka toxicky. Toxicitu
spôsobujú vysoko reaktívne metabolity kyslíka, ktoré označujeme skratkou ROS (Reactive
Oxygen Species). Ich pôsobením dochádza k oxidačnému poškodeniu biomolekúl bunky
(napr. štiepenie vlákna DNA, peroxidácia lipidov a pod.). Tieto molekuly vznikajú aj pri
fyziologickom zásobení kyslíkom. Proces vzniku ROS v podmienkach organizmu súvisí
s účasťou Fe2+/Fe3+ iónov opísaných v úvodnom texte.
a. V produktoch reakcií A) – C) z úvodného textu identifikujte ROS častice
a pomenujte ich.
b. Napíšte elektrónovú konfiguráciu iónu Fe2+:
- v úplnom tvare
- v skrátenom tvare
- vo forme rámčekových diagramov

c. Reakcie A) a C) radíme medzi redoxné deje. V oboch reakciách:
- symbolom
- symbolom

označte oxidovadlo
označte redukovadlo

d. Reakcia C) z úvodného textu získala pomenovanie po vedcovi, ktorý ju prvýkrát
popísal. Uveďte názov tejto reakcie.
e. Je funkcia radikálov v organizme výhradne negatívna? Svoju odpoveď zdôvodnite.
f.

BONUS (nepovinný): Ako sa nazýva metaloenzým, ktorý katalyzuje oxidáciu Fe2+
na Fe3+, čím bráni vzniku nových voľných radikálov a jeho kofaktorom je tretí
najrozšírenejší prechodný kov v ľudskom organizme?

3.) V úvode sme načrtli aj patofyziologické stavy spojené s obsahom železa
v ľudskom tele. V lekárskej praxi sa môžete stretnúť s pacientom,
ktorému bola diagnostikovaná hemochromatóza (nadmerná
akumulácia železa v tele). Ide o dedičné ochorenie, ktorého
podstatou je porucha génu HFE na 6. chromozóme (resp. na 1.
alebo 19. chromozóme v prípade juvenilnej hemochromatózy)
a vyskytuje sa s incidenciou 2-5 na 1000 obyvateľov. Poškodený
gén neumožňuje telu regulovať príjem železa z potravy alebo
mu bráni vo vylučovaní železa stolicou.
a. Pomocou dostupnej literatúry a internetu sa pokúste
zistiť, aké symptómy sprevádzajú hemochromatózu
a aké vyšetrenia je potrebné vykonať na jej stanovenie.
Pozn. Ak chcete vidieť, ako vyzerá pacient s týmto ochorením, pozrite si diel amerického
seriálu „Dr. House“ s názvom „The jerk“ (3.séria, 23. diel). Môžete získať 0,5 bonusového
bodu ak odpoviete, akým spôsobom Dr. House odhalil toto ochorenie.
b. Ako súvisí toto ochorenie s voľnými radikálmi?
c. Jednou z terapeutických možností ako znížiť akútne zvýšenie koncentrácie železa
v krvnom sére (napr. po transfúzii krvi) je podanie lieku Desferal®. Účinnou látkou
je desferoxamín (Obr. 1), ktorý pôsobí ako chelatačné činidlo. Zakrúžkujte
donorové atómy, prostredníctvom ktorých sa desferoxamín viaže ako ligand na
centrálny atóm železa.

Obr. 1 Desferoxamín

d. Pomenujte typ koordinačného polyédra, ktorý vznikne koordináciou desferoxamínu
na atóm železa.
e. Na odstránenie zvýšenej koncentrácie ktorého kovu (patriaceho do 13. skupiny
PTP) možno taktiež použiť liek Desferal® ?

4.) Vyššie sme spomenuli, že železo je súčasťou krvného farbiva hemoglobínu (Hb), ktorý
slúži na transport kyslíka v organizme. Z hľadiska štruktúry je Hb metaloproteín, ktorý sa
skladá zo 4 podjednotiek. Každú podjednotku tvorí globín (bielkovinová časť) a hém
(nebielkovinová časť).
Hém je koordinačná zlúčenina tvorená porfyrínovým kruhom (protoporfyrín IX) koordinovaným
na centrálny atóm Fe(II). Na piate koordinačné miesto je viazaný histidínový zvyšok globínu
a na šieste molekula kyslíka (Obr. 2).

1 molekula
O2

r

optimálny polomer atómu pre koordináciu je 60-72 pm

Obr. 2
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molekúl

hemoglobínu?
b. Zdôvodnite, prečo sa porfyrínový kruh nemôže koordinovať na centrálny atóm Zn2+.

Neinvazívna metóda, ktorá slúži na sledovanie saturácie (nasýtenia) kyslíka v krvi človeka, je
pulzná oxymetria. Podstatou merania je zistiť, aké percento hemoglobínu je nasýtené
kyslíkom. Typický pulzný oxymeter využíva elektronický procesor a jeden pár svetlo
emitujúcich diód (LED) smerujúcich k detektoru cez priesvitnú
časť tela pacienta (zvyčajne článok prsta alebo ušný lalôčik).
Jedna LED dióda je červená s hodnotou vlnovej dĺžky (𝜆) 650
nm a druhá je infračervená (𝜆 = 950 nm). Absorpcia svetla
hemoglobínom s koordinovaným kyslíkom (oxyhemoglobín; HbO2) sa
pri týchto vlnových dĺžkach výrazne líši od absorpcie hemoglobínu
bez koordinovaného kyslíka (Hb). HbO2 absorbuje viac infračerveného žiarenia,
zatiaľ čo Hb absorbuje viac červeného svetla. Na základe pomeru týchto absorpcií
procesor vypočíta saturáciu kyslíka (SpO2) podľa vzťahu:
SpO2 =

A(HbO2 )
∙ 100%
A(HbO2 ) + A(Hb)

kde A(HbO2 ) vyjadruje absorbanciu oxyhemoglobínu a A(Hb) absorbanciu hemoglobínu. Na
základe Lambeertovho-Beerovho zákona sa potom SpO2 rovná
SpO2 =

[HbO2 ]
∙ 100%
[HbO2 ] + [Hb]

kde [HbO2] je koncentrácia oxyhemoglobínu a [Hb] koncentrácia hemoglobínu.
Pre bližšie informácie o absorpcii žiarenia nájdete v prvom zadaní súťažných úloh ChemoUK
z roku 2018/2019 na stránke Prírodovedeckej fakulty UK.

V čase pandémie ochorenia COVID-19 je pulzný oxymeter často používaným výrazom,
nakoľko nízke hodnoty SpO2 môžu naznačovať závažnú pneumóniu (zápal pľúc) súvisiacu
s týmto ochorením. Z toho dôvodu odborníci odporúčajú obyvateľstvu, aby každá domácnosť
disponovala aspoň jedným funkčným pulzným oxymetrom, čím je možné skôr odhaliť stav
nazývaný tichá hypoxia (počas tohto stavu sa človek cíti dobre, ale jeho SpO2 je nebezpečne
nízka).
c. Na základe prečítaného textu určte, ktorá krivka v absorpčnom spektre (Obr. 3)

Absorbancia je veličina,
ktorá kvantitatívne
vyjadruje množstvo
absorbovaného
žiarenia (absorpciu)
vybranou látkou.

Absorbancia

prislúcha hemoglobínu a oxyhemoglobínu.

Vlnová dĺžka
Obr. 3

d. Pri akej hodnote vlnovej dĺžky je absorbancia nezávislá od úrovne okysličenia
hemoglobínu?
e. Vypočítajte koncentráciu oxyhemoglobínu, ktorý sa nachádza v tele 35 ročného
zdravého muža, ak z krvných výsledkov viete, že koncentrácia hemoglobínu je 15
g.dL-1 a pomocou pulznej oxymetrie ste zistili saturáciu kyslíkom 98%. Uveďte aj
postup riešenia. Výsledok uveďte v jednotkách [g.dm-3].

Maximálny počet bodov za správne vyriešenie problému 4 je 25 bodov. Maximálny možný
počet bodov za bonusové úlohy bude dopočítaný maximálne do súčtu 25.

