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 Abstract 
The thesis is focused on the synthesis and characterization of novel Mn2+ complexes as 

alternative to Gd3+ chelates which are wide-spread contrast agents in Magnetic Resonance 

Imaging (MRI). In the perspective to find suitable chelators of Mn2+, three groups 

of pentadentate ligands with different size of macrocylic cavity, different donor atoms and 

number of pendant arms containing various functional groups have been investigated. 

Coordination numbers of 6 or 7 were found in the crystal structure of the Mn2+ complexes 

enabling binding of one or two water molecules in the first coordination sphere. The direct 

water coordination causes a decrease in the complex stability and thus, the thermodynamic 

stability of investigated chelates is lower than that of polyaminocarboxylate complexes and 

their dissociation is very fast in comparison to [Mn(nota)] and [Mn(dota)]2–. The studied Mn2+ 

complexes do not undergo oxidation in air except for complexes with 12-membered ligands 

which are oxidized to Mn3+ species. The proton relaxivities of the bishydrated complexes are 

two times higher than those for monohydrated complexes and are comparable to those 

of commercial contrast agents based on Gd3+ complexes. Variable-temperature 17O NMR data 

revealed that the water exchange varies from slow to intermediate or to extremely fast, 

depending on the ligand. High-pressure 17O NMR measurements confirmed dissociative water 

exchange mechanism on complexes with CN = 7 and associative mechanism on complexes 

with CN = 6. Small endogenous bidentate anions (phosphate, citrate) are capable of replacing 

only one water molecule in the bishydrated complex with the 15-membered pentaaza ligand 

(L2), while in other cases the complex is slowly decomposed or no influence is observed.  

 

 

Keywords:  

Manganese(II) complexes, polyaza macrocycles, pyridine macrocycles, crystal structures, 

stability constants, dissociation kinetics, relaxometry, high-pressure 17O NMR, NMRD, water 

exchange, Magnetic Resonance Imaging. 

 



 

 2 

1. Introduction 
Magnetic Resonance Imaging (MRI) is powerful diagnostic modality widely used in 

modern clinical medicine. The low sensitivity of this non-invasive method can be improved 

by the administration of a contrast agent (CA). The present CAs are mainly T1-agents that 

reduce the longitudinal (T1) relaxation time of water protons in body tissues. These 

compounds are based on paramagnetic ions (Gd3+, Mn2+) which have to be bound in stable 

complexes because in a free, non-complexed form they show significant toxicity.1 Nowadays, 

most of the currently used T1-agents are complexes of Gd3+ (7 unpaired electrons) which have 

been studied extensively.2 

The efficiency of a CA is expressed by its proton relaxivity, r1, defined as the 

paramagnetic enhancement of the longitudinal relaxation rate (1/T1) of water protons in 1mM 

aqueous CA solution. Solomon–Bloembergen–Morgan (SBM) theory describes the behavior 

of paramagnetic complex in water solution and gives rise some microscopic parameters that 

govern the relaxivity.3 The most important parameter are (i) number of coordinataed water 

molecules – hydration number, q, (ii) water exchange rate, kex, (iii) rotational correlation time, 

τR and (iv) electronic relaxation, 1/Tie. These parameters allow to understand the effects which 

determine the relaxivity and to compare different chelates between each other. 

In comparison with Gd3+ chelates, much less attention has been devoted to transition 

metals (potential in MRI). Among them, Mn2+ with a high spin (5 unpaired electrons), slow 

electronic relaxation and sufficiently fast water exchange appears to be the best candidate. 

Moreover, Mn2+ is a biogenic element which plays a key role as a cofactor in a number of 

enzymes including manganese superoxide dismutase,4 arginas4 and glutamine synthetase.5 

Mn2+ has a very similar ionic radius to Ca2+ and it is handled in a similar manner to Ca2+ in 

many biological systems and processes. Despite the important biological role of Mn2+, large 

doses of this metal ion in humans are neurotoxic1 and can lead to neurological disorders 

resulting in form of parkinsonism termed manganism.6 The unique combination of mentioned 

properties of Mn2+ has leaded to formation of a special field called MEMRI7 (Manganese 

Enhanced MRI) employed for detailed visualization of brain structure or cardiac function. The 

toxicity of free Mn2+ used in form of MnCl2 for concentrations providing sufficient contrast is 

the main drawback limiting this method only to small animal imaging. 

In the context of MRI CAs, Mn2+ complexes of ligands derived form linear or macrocyclic 

polyaminocarboxylates have been previously investigated.8,9,10,11 They were mostly designed 

for Gd3+ and have maximum one water molecule in first coordination sphere except the 
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complexes with polyaza- or polyaza-polyoxa-crown ethers possessing two water molecules.12 

Teslascan® ([Mn(dpdp)]4–) is the only one example of Mn2+ complex used in clinical practice 

for liver, kidney and heart imaging.13 

The Mn2+ chelate sufficiently effective as T1-CA for MRI has to allow not only for direct 

binding of at lease one exchangeable water molecule to the metal ion but thermodynamically 

and kinetically it must be sufficiently stable. However, these requirements are contradictory 

since the decrease of number of donor atoms in the ligand enabling coordination of water 

molecule(s) usually causes a dramatic decrease in stability. In addition, a sufficiently fast 

water exchange and slow molecular tumbling are also required, and the overall charge of the 

complex plays an important role in the pharmacokinetic behavior. To find the balance 

between these requirements in the ligand design remains a coordination chemistry challenge. 

2. Aims of the study 
The structure of the ligand has a crucial influence on the properties of the Mn2+ complex. 

It determines the efficiency of the complex as an MRI CA as well as its stability required for a 

safe application. In this objective, three classes of structurally different macrocyclic ligands 

with different size of macrocyclic cavity (15-, 12- and 9-membered), with different donor 

atoms and the number of pendant arms containing various functional groups (carboxylic, 

phosphonic, phosphinic or phenylphosphinic acid) have been designed, synthesized and 

studied (Chart 1). The usual coordination number in Mn2+ complexes is 6 or 7 and thus, these 

pentadentate ligands have been chosen to provide at least one free coordination site for water 

binding in the complex. Mn2+ complexes of these ligands have been synthesized and fully 

characterized by different physico-chemical techniques with respect to their potential 

application as CAs for MRI. 
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3. Material and methods 
Precursors have been prepared according to the literature procedures published previously 

(for references see the thesis). The synthesis of L1, HL3, H2L4, H2L5, H4L6, H2L7 and H2L8 is 

described in details in the thesis. NMR spectra were recorded at 25 °C on a Varian 

VNMRS300 spectrometer or a Bruker Avance 500 MHz spectrometer. Mass spectra were 

measured on a Bruker spectrometer ESQUIRE 3000 and on an Autoflex instrument (Bruker 

Daltonics, Bremen, Germany). 

For the characterization of the ligands as well as of their Mn2+ complexes (or complexes 

with other metal ions) were used several physico-chemical methods. The experimental 

conditions for each method are fully described in the thesis (potentiometric titrations, 

dissociation kinetics, 17O NMR measurements, 1H NMRD measurements, ternary complex 

formation, electrochemistry, UV-VIS measurements, single crystal X-ray analysis). The 

analysis of the experimental 17O NMR, 1H NMRD and kinetic data was performed by the 

Micromath Scientist program (version 2.0, Salt Lake City, UT) using a least-square fitting 

procedure.14 

4. Results and discussion 
Synthesis 

The ligand L1 was synthesized by template reaction on Mn2+ by cyclization reaction of 

pyridine-2,6-dicarbaldehyde and 1,8-diamino-3,6-dioxaoctane. Direct reduction of Mn2+ 

complex of the Schiff base was followed by simple demetalation caused by basic hydrolysis 

producing the free ligand L1. Well known procedures using tosyl (4-toluenesulfonyl) or nosyl 

(2-nitrobenzenesulfonyl) amino-protecting groups were employed for the synthesis of L2, 

HL3 and H2L4. The cyclization step was done with 2,6-bis(bromomethyl)pyridine and 

appropriate protected amine in dry dimethylformamide (L1) or dry acetonitril (HL3, H2L4 – 

K2CO3 as a base). As a deprotecting agent was employed either concentrated H2SO4 at 

elevated temperature for tosyl groups (L1, H2L4) or thiophenole in dimethylformamide with 

Na2CO3 for nosyl groups (HL3). Additional deesterification with trifluoroacetic acid in 

dichloromethane had to be done for preparation of HL3 in free acid form. The synthesis of 

ligands H2L5–H2L8 was based on the modification of 1-oxa-4,7-diazacyclononane (prepared 

by literature procedure using tosylate protecting groups).15 Well-known alkylation procedure 

using bromoacetic acid was employed for synthesis of H2L5 whereas the Mannich reaction (or 

slightly modified) served for preparation of the ligands with phosphorus containing pendant 
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arms (H4L6–H2L8). All ligands were purified by column chromatography on silica or on 

strong cation/anion exchange resin and obtained in moderate yields.  

Crystal structures 
The structures of the investigated ligands and of some Mn2+ complexes have been 

confirmed by X-ray analysis. The ligands in free protonated form have been found in the 

crystal structures of H3L1(ClO4)3, H4L2(ClO4)4·H2O, (H4L4)(H3L4)Br3·0.5H2O and 

(NH4)HL8·2H2O. Mn2+ complexes of L1 and L2 have very similar structure. Mn2+ ion is 

coordinated in the centre of the planar macrocyclic cavity having two chloride anions (or one 

substituted by water molecule) in apical positions forming the pentagonal-bipyramidal 

coordination spheres (CN = 7 for Mn2+ ion, Fig. 1). In complexes of HL3, H2L4 and H2L8, 

Mn2+ is coordinated in a distorted octahedral fashion with CN = 6. The coordination sphere of 

Mn2+ is completed by chloride anion in monomeric structure of [Mn(L3)Cl]·1.5H2O (Fig. 1) 

or by the neighbouring phosphonate or phosphinate oxygen atom from the neighbouring 

complex molecule in the trimeric or dimeric unit found in [Mn(L4)]·1/6NaCl·1/3LiOH·9H2O 

or [Mn(L8)]2·2H2O. In aqueous solution the chloride ions or neighbouring ligand molecule(s) 

are replaced by water and therefore the structure of MnL1 and MnL2 allows the coordination 

of two water molecules whereas the octahedral arrangements of complexes MnL3, MnL4 and 

MnL8 provides only one water molecule in the first coordination sphere. 

 
Fig. 1 Molecular structure of [Mn(L2)(H2O)Cl]+ (left) and [Mn(L3)Cl] (right) complex units found in the crystal 
structure of [Mn(L2)(Cl)2][Mn(L2)(H2O)Cl]2Cl2·4H2O and [Mn(L3)Cl]·1.5H2O. The thermal ellipsoids are 
drawn with 50% probability. 

 
Equilibrium studies 

The protonation constants of the ligands and the thermodynamic stability constants 

of their complexes with Mn2+ and other selected metal ions have been determined 

by equilibrium potentiometric titrations. The protonation sequences of HL3, H2L4 and H2L7 

were studied by 1H and 31P pH-NMR titration which revealed that the first two protonation 
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steps (logKH1 and logKH2) correspond to the protonation of the macrocyclic nitrogen atoms. 

The ligand basicity is reduced by the presence of the pyridine ring as well as by the atom 

substitution from nitrogen to oxygen (electron-withdrawing effect of the highly 

electronegative oxygen). The functional group in the pendant arm also significantly influences 

the ligand basicity, which then increases in the following order: phosphinate< 

phenylphosphinate < acetate < phosphonate. 

The stability constants show the highest thermodynamic stability for the complexes with 

L2, H2L4 and HL3 which are fully formed under physiological pH. On the other hand, MnL7 

and MnL8 are not completely formed even for 2-fold ligand excess above pH 9. The complex 

stability correlates with the increasing ligand basicity. Consequently, the stability increases 

with the ligand functional group in the same order as observed for the basicity: phosphinate< 

phenylphosphinate < acetate < phosphonate. The ligands with all nitrogen donor atoms form 

more stable complexes, though Mn2+ is known as an oxophilic ion. Substitution of the 

nitrogen atom to oxygen in the macrocyclic scaffold leads to a decrease in complex stability. 

On the other hand, the presence of the pyridine unit results in an enhancement of the complex 

stability which is also observed for the expansion of the ligand macrocyclic cavity. However, 

it is evident that the polydentate aminocarboxylates (e.g. EDTA, DTPA, NOTA, DOTA) form 

much more stable complexes with Mn2+ than the ligands investigated. 

Dissociation kinetics 
In addition to thermodynamic stability, high kinetic inertness is also required for safe 

application of CA. The in vivo toxicity of Mn2+ complexes is related to the release of free 

metal ion and free ligand (both toxic). In general terms, the complex dissociation can proceed 

via a proton-assisted pathway or via metal-assisted exchange reactions with endogenously 

available ions such as Ca2+, Zn2+ or Cu2+. Therefore the dissociation was studied on 

transmetalation reaction with Zn2+ at various pH monitored by relaxometry. The data were 

recorded only for MnL2 and MnL3 because the other complexes dissociate extremely rapidly 

under the experimental conditions. The dissociation of both MnL2 and MnL3 is very fast and 

proceeds mainly via pathways including protonated species. The dissociation of MnL3 is 

independent while that of MnL2 is accelerated by increasing Zn2+ concentration. Dissociation 

kinetics of Mn2+ complexes of NOTA and DOTA, well-known ligands in the context of MRI, 

were investigated as well. The results revealed considerable kinetic inertness of these Mn2+ 

complexes. Their dissociation rates were several orders of magnitude slower than those for 

MnL2 and MnL3 and comparable with [Gd(nota)] or [Gd(dtpa)]2–. In contrast to the results for 

MnL2 and MnL3, the dissociation of [Mn(nota)]– and [Mn(dota)]2– is suppressed by 
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increasing Zn2+ excess. According to the dissociation half-times calculated for simulated 

physiological conditions, the complex inertness increases in the order of 

MnL3<MnL2<[Mn(nota)]–<[Mn(dota)]2– approximately in a ratio of 1: 5 : 35 : 500.  

Electrochemisty and the oxidation state manganese (III) 
The oxidation from Mn2+ to Mn3+ is rather common in the chemistry of manganese and 

can dramatically reduce the relaxivity (lower spin). Mn2+ complexes of all ligands were found 

to be inert toward air-oxidation except MnL3 and MnL4. These two complexes are slowly 

oxidized to Mn3+ species by air-oxygen as evidenced by the low oxidation peak potentials 

obtained from the cyclic voltammetry (below ~0.8 V). This observation was supported by the 

changes in the UV-VIS spectra and a relaxivity drop upon air-exposure. Additionally, the 

oxidation state Mn3+ was confirmed by X-ray analysis of the crystals of 

[Mn(L4)(OH)]·0.5LiCl·7H2O. 

1H NMRD and 17O NMR measurements 
The simultaneous fit of variable-temperature 17O NMR and 1H NMRD (Nuclear Magnetic 

Relaxation Dispersion – magnetic field dependency of the relaxivity) data provided 

information about the microscopic parameters governing the relaxivity. The rotational 

correlation times correspond to low-molecular-weight chelates except for MnL6 with τr 

~3 times longer. The water exchange rate varies in a wide range from the lowest for MnL1 

(kex
298 = 0.38 × 107 s–1) to the highest for MnL3 (kex

298 = 3.03 × 109 s–1) ever reported for Mn2+ 

complexes. The variable-temperature 17O NMR (chemical shifts) revealed equilibrium 

between mono- and bishydrated complex MnL5 (average hydration number qave = 1.46 for 25 

°C). According to the results from variable-pressure 17O NMR, an interchange or a 

dissociative interchange mechanism was found for the water exchange on MnL1, MnL2 and 

MnL5 (CN = 7 for Mn2+) while an associative interchange mechanism was evidenced for 

MnL3, MnL4 and MnL6 (CN = 6). The correlation between the rate and mechanism of water 

exchange and the complex structure and charge appears problematic and difficult to define. 

The relaxivities of MnL3, MnL4 and MnL5 correspond to the values previously observed for 

monohydrated complexes and are half of those for bishydrated MnL1 and MnL2. The high 

relaxivity of MnL6 is related to the long value of rotational correlation time due to the 

presence of two phosphonate functional groups in the pendant arms (intermolecular 

interaction, possible second-sphere effect). MnL1, MnL2 and MnL6 have relaxivities 

comparable with those of commercial CAs – monohydrated Gd3+ complexes with DOTA and 

DTPA. 
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Ternary complex formation with endogenous anions 
Small endogenous anions like phosphate, carbonate or citrate are capable to irreversibly 

replace the inner-sphere water molecule(s) from metal complexes which can be strongly 

limitative for in vivo relaxivity. This substitution is effective, especially, for chelates with two 

water molecules in adjacent position because these anions are usually coordinated in a 

bidentate manner. The replacement of the water molecule in the complexes was monitored by 

relaxometry. The carbonate anion has no effect on any of the studied complexes. Phosphate 

and citrate replace one water molecule from the bishydrated MnL2 (weak binding constants 

were calculated) or induce slow decomposition of MnL1, MnL5 and MnL6 accompanied by a 

short-term increase of relaxivity followed by a precipitation of manganese(II) phosphate or 

citrate after one day. No effect of either of the anions has been observed for MnL3 and MnL4. 

5. Conclusions 
Structurally different ligands were studied and some trends how the ligand structure, the 

rigidity of the ligand scaffold and its donor-acceptor properties influence the thermodynamic, 

kinetic and redox stability of the Mn2+ complex have been revealed. The relaxivity (CA 

efficiency) of the bishydrated Mn2+ complexes MnL1, MnL2 and monohydrated MnL6 are 

comparable to those of commercially available Gd3+ based contrast agents. Nevertheless, the 

parameters governing the relaxivity of Mn2+ complex (sometimes even the coordination 

number) are still hardly predictable and remain to be optimized in a similar way as it has been 

done for Gd3+ chelates. On the other hand, further improvement has to be achieved in the 

stability of Mn2+ complexes. Attention has to be paid to find a balance between the sufficient 

thermodynamic stability, which is mainly governed by the basicity of the ligand, and the 

redox properties of the complex, depending on the ligand charge and the size of the 

macrocyclic cavity. Overall, Mn2+ complex of L2 appeared to have the best properties as CA 

for MRI from the group of all studied compounds and have the highest potential for further 

application. 
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Abstrakt 
Disertační práce je zaměřena na syntézu a studium manganatých komplexů jako 

alternativy ke komplexům gadolinitým, což jsou široce využívané kontrastní látky 

pro tomografii magnetické rezonance (Magnetic Resonance Imaging, MRI). V rámci nalezení 

vhodných manganatých komplexů jako potenciálních kontrastních látek pro MRI byly 

zkoumány tři strukturně rozdílné skupiny pentadentátních ligandů lišících se velikostí 

makrocyklické kavity, druhem donorových atomů a počtem pendantních ramen obsahující 

různé funkční skupiny. Z krystalových struktur bylo zjištěno, že Mn2+ iont má v těchto 

komplexech koordinační číslo 6 nebo 7, což umožňuje koordinaci jedné nebo dvou molekul 

vody. Přímá koordinace molekuly vody ovšem snižuje celkovou stabilitu komplexu a proto je 

termodynamická stability studovaných komplexů nižší než pro komplexy 

s polyaminokarboxyláty a stejně tak jejich disociace je mnohem rychlejší v porovnání 

s [Mn(nota)] nebo [Mn(dota)]2–. Všechny studované manganaté komplexy jsou stálé vůči 

oxidaci vzdušným kyslíkem s výjimkou dvou komplexů s 12-člennými makrocykly, které 

jako jediné podléhají oxidaci za vzniku manganitých komplexů. Hodnoty relaxivity komplexů 

se dvěma koordinovanými molekulami vody jsou přibližně dvakrát vyšší než pro komplexy 

s jednou molekulou vody a zároveň jsou srovnatelné s relaxivitou komerčních kontrastních 

látek založených na gadolinitých komplexech. 17O NMR měření při různých teplotách 

ukázalo, že rychlost výměny vody na zkoumaných komplexech je závislá na ligandu – 

od velice pomalé, přes střední až po extrémně rychlou. Z výsledků 17O NMR měření 

při vysokém tlaku byl potvrzen mechanismus výměny koordinované vody, který je 

disociativní pro komplexy s koordinačním číslem 7 a asociativní pro komplexy 

s koordinačním číslem 6. Malé bidentátní anionty přítomné v plazmě (fosfát, citrát) jsou 

schopny substituovat pouze jednu ze dvou koordinovaných molekul vody v komplexu s 15-

členným pentaaza-makrocyklem (L2), zatímco v ostatních případech nemá přítomnost těchto 

aniontů na komplex žádný vliv nebo dochází k pozvolnému rozkladu. 
 

 

Klíčová slova:  

manganaté komplexy, polyaza makrocykly, pyridinové makrocykly, krystalové struktury, 

konstanty stability, disociační kinetika, relaxometrie, vysokotlaké 17O NMR, NMRD, výměna 

vody, Magnetic Resonance Imaging. 
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1. Úvod 
Tomografie magnetické rezonance (MRI) je jedna z nejvýznamnějších a široce 

využívaných diagnostických metod v moderní medicíně. Nízká citlivost této neinvazivní 

techniky bývá zvýšena podáním kontrastní látky (CA). Většina současných kontrastních látek 

zkracuje longitudinální relaxační čas (T1) protonů vody obsažené ve tkáních organismu. 

Základem T1-kontrastních látek jsou paramagnetické ionty (Gd3+, Mn2+), které musí být pevně 

vázány ve formě komplexu, neboť ve volné formě vykazují značnou toxicitu.1 V současné 

době je většina T1-kontrastních látek založena na komplexech s Gd3+ (7 nepárových 

elektronů) jejichž studiu byla věnována značná pozornost.2 

Efektivita kontrastní látky je standardně vyjadřována v podobě relaxitivy, r1, která je 

definovaná jako paramagnetické navýšení longitudinální relaxace (1/T1) protonů vody v 1mM 

vodném roztoku kontrastní látky. Teorie Solomona–Bloembergena–Morgana (SBM) popisuje 

chování paramagnetického komplexu ve vodném roztoku a definuje mikroskopické 

parametry, které určují velikost relaxivity.3 Nejdůležitější z nich jsou (i) počet 

koordinovaných molekul vody – hydratační číslo, q, (ii) rychlost výměny vody, kex, (iii) 

rotační korelační čas, τR a (iv) elektronická relaxace, 1/Tie. Tyto parametry umožňují 

porozumět efektům, které modulují relaxivitu a porovnání různých komplexů mezi sebou. 

V porovnání s gadolinitými cheláty bylo věnováno mnohem méně pozornosti přechodným 

kovům, které skrývají potenciál z hlediska MRI. Mn2+ se jeví mezi přechodnými kovy jako 

nejlepší kandidát, protože má vysoký spin (5 nepárových elektronů), pomalou elektronickou 

relaxaci a dostatečně rychlou výměnu vody na svých komplexech. Navíc je Mn2+ biogenní 

prvek a hraje důležitou roli jako kofaktor v řadě různých enzymů např. superoxid dismutáza,4 

argináza4 nebo glutamin synthetáza.5 Mn2+ má velmi podobný iontový poloměr jako Ca2+ a 

proto je v řadě biologických systémů a procesů zpracováván stejným způsobem. Navzdory 

důležité roli Mn2+ v organismu jsou jeho vysoké dávky neurotoxické1 a mohou vést 

k neurologickým poruchám způsobující jistou formu Parkinsonovy nemoci zvanou 

Manganismus.6 Ojedinělá kombinace výše zmíněných vlastností manganatých sloučenin 

vedla k vytvoření speciální oblasti zvané MEMRI7 (Manganese Enhanced MRI), která se 

používá k detailnímu zobrazování struktury mozku a srdeční funkce. Nevýhodou této metody 

je toxicita volného Mn2+ (používá se přímo MnCl2) pro takové koncentrace, kdy je dosaženo 

dostatečného kontrastu a tudíž jsou pomocí MEMRI zobrazována pouze malá zvířata. 

V kontextu kontrastních látek pro MRI byly již dříve studovány manganaté komplexy 

s deriváty lineárních nebo makrocyklických polyaminokarboxylátů.8,9,10,11 Tyto ligandy byly 
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většinou původně navrženy pro komplexaci Gd3+ a tak mají maximálně jednu molekulu vody 

koordinovanou v první sféře. Výjimkou jsou komplexy poyaza- nebo polyaza-polyoxa-crown 

etherů umožňující koordinaci dvou molekul vody.12 V současné klinické praxi je používán 

pouze jeden manganatý komplex –  Teslascan® ([Mn(dpdp)]4–), který slouží k zobrazování 

jater, ledvin a srdeční činnosti.13  

Pokud má být manganatý chelát efektivní T1-kontrastní látkou pro MRI, musí být 

umožněna přímá koordinace alespoň jedné molekuly vody na kovový ion (schopné výměny 

s ostatními molekulami vody v okolí) a zároveň musí být takový komplex dostatečně 

termodynamicky i kineticky stabilní. Bohužel tyto požadavky jsou protichůdné, protože 

snížení počtu donorových atomů v ligandu, což umožnuje navázání molekul(y) vody, 

způsobuje dramatický pokles ve stabilitě komplexu. Navíc je nezbytné, aby výměna molekul 

vody byla dostatečně rychlá a rotace molekuly (tumbling) byla pomalá. Celkový náboj 

komplexu je také důležitý, protože ovlivňuje jeho farmakokinetiku. Nalezení rovnováhy mezi 

těmito požadavky se odvíjí od struktury ligandu, jehož správný design zůstává nevyřešenou 

otázkou koordinační chemie. 

2. Cíle práce 
Struktura ligandu klíčovým způsobem ovlivňuje vlastnosti jeho komplexu s Mn2+. Určuje 

jeho efektivitu jako kontrastní látky pro MRI a stejně tak i jeho stabilitu vyžadovanou pro 

bezpečnou aplikaci kontrastní látky. V rámci prohloubení výše zmíněných znalostí byly 

navrženy, syntetizovány a studovány 3 skupiny strukturně rozdílných ligandů lišících se 

velikostí markocyklické kavity (15-, 12- a 9-členná), druhem donorových atomu a počtem 

pendantních ramen obsahujících různé funkční skupiny (karboxylovou, fosfonovou, 

fosfinovou nebo fenylfosfinovou, Schéma 1). Obvyklé koordinační číslo Mn2+ je 6 nebo 7 a 

tudíž volbou pentadentátních ligandů bylo zaručeno minimálně jedno volné koordinační místo 

pro navázání molekuly vody. Manganaté komplexy s těmito ligandy byly připraveny a plně 

N
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O

RRN
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Schéma 1 Struktury studovaných ligandů 



 

13 

charakterizovány různými fyzikálně-chemickými metodami s ohledem na jejich využití jako 

potenciálních kontrastních látek pro MRI. 

3. Materiál a metodika 
Prekurzory pro syntézu ligandů byly připraveny dle postupů popsaných v literatuře 

(reference lze nalézt v disertační práci). Syntéza ligandů L1, HL3, H2L4, H2L5, H4L6, H2L7 a 

H2L8 je detailně popsána v samotné disertační práci. NMR spektra byla měřena při 25 °C na 

spektrometru Varian VNMRS300 nebo Bruker Avance 500 MHz. Hmotnostní spektra byla 

měřena na spektrometru Bruker ESQUIRE 3000 nebo Autoflex (Bruker Daltonics, Bremen, 

Germany).  

Ligandy stejně tak jako jejich manganaté komplexy (nebo komplexy s jinými kovovými 

ionty) byly charakterizovány pomocí několika různých fyzikálně-chemických metod. 

Experimentální podmínky pro každou z nich jsou detailně popsány v disertační práci 

(potenciometrické titrace, disociační kinetiky, měření 17O NMR, měření 1H NMRD, formace 

ternárních komplexů, elektrochemie, měření UV-VIS spekter, RTG analýza). Analýza 

experimentálních dat z měření 17O NMR, 1H NMRD a disociačních kinetik byla zpracována 

pomocí programu Micromath Scientist (version 2.0, Salt Lake City, UT) s využitím metody 

nejmenších čtverců.14 

 

4. Výsledky a diskuse 
Syntéza 

Ligand L1 byl připraven cyklizací pyridin-2,6-dikarbaldehydu s 1,8-diamino-3,6-

dioxaoktanem za pomocí Mn2+ jako templátovacího činidla. Přímá redukce manganatého 

komplexu Schifovy báze následovaná demetalací způsobenou bazickou hydrolýzou poskytla 

volný ligand L1. Velmi známý postup využívající chráněných aminů pomocí tosylové (4-

toluensulfonyl) nebo nosylové (2-nitrobenzensulfonyl) chránící skupiny byl použit při syntéze 

ligandů L2, HL3 a H2L4. Cyklizační krok byl proveden s 2,6-bis(brommethyl)pyridinem a 

patřičným ochráněným aminem v suchém dimethylformamidu (L1) nebo suchém acetonitrilu 

(HL3, H2L4 – K2CO3 jako báze). Jako deprotekční činidlo byla použita koncentrovaná 

kyselina sírová za zvýšené teploty pro odbourání tosylových skupin (L1, H2L4) nebo thiofenol 

v dimethylformamidu s přídavkem Na2CO3 pro skupiny nosylové (HL3). Pro přípravu HL3 

v podobě volné kyseliny musela být oproti ostatním navíc provedena deesterifikace pomocí 

kyseliny trifuoroctové v dichlormethanu. Syntéza ligandů H2L5–H2L8 vycházela z modifikace 

1-oxa-4,7-diazacyklononanu (připraven dle postupu v literatuře využívajícím tosylového 
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chránění aminů).15 Pro syntézu H2L5 byla použita dobře známá alkylační reakce s kyselinou 

bromoctovou zatímco pro ostatní ligandy s fosforovými pendantními rameny H4L6–H2L8 to 

byla Mannichova reakce (popř. částečně modifikovaná). Všechny syntetizované ligandy byly 

čištěny sloupcovou chromatografií na silikagelu nebo na silném katexu/anexu a byly získány 

v rozumných výtěžcích.  

Krystalové struktury 
Struktura studovaných ligandů stejně tak jako jejich manganatých komplexů byla 

potvrzena výsledky RTG analýzy. Ligandy v protonované formě byly nalezeny 

v krystalových strukturách H3L1(ClO4)3, H4L2(ClO4)4·H2O, (H4L4)(H3L4)Br3·0.5H2O a 

(NH4)HL8·2H2O. Struktura manganatých komplexů s ligandy L1 a L2 je velice podobná. 

Manganatý ion je koordinován ve středu planární makrocyklické kavity a apikální pozice jsou 

obsazeny chloridovými anionty (nebo je jeden substituován molekulou vody). Mn2+ má tedy 

koordinační číslo 7 a vytváří tak koordinační sféru tvaru pentagonální bipyramidy (Obr. 1).  V 

komplexes s HL3, H2L4 a H2L8 má Mn2+ koordinančí číslo 6 s deformovaným oktaedrickým 

okolím. Koordinančí sféra Mn2+ je doplněna jedním chloridovým aniontem v monomerní 

struktuře [Mn(L3)Cl]·1.5H2O (Obr. 1) nebo kyslíkovým atomem fosfonátové či fosfinátové 

funkční skupiny sousedící molekuly tak jak bylo pozorováno v trimerní jednotce krystalové 

struktury [Mn(L4)]·1/6NaCl·1/3LiOH·9H2O nebo v dimerní jednotce [Mn(L8)]2·2H2O. Ve 

vodném roztoku jsou chloridové ionty či sousedící molekuly komplexu nahrazeny 

molekulami vody a proto je u komplexů MnL1 a MnL2 umožněna koordinace dvou molekul 

vody zatímco u komplexů MnL3, MnL4 and MnL8 je možnost navázání pouze jedné molekuly 

vody. 

 
Obr. 1 Molekulární struktura [Mn(L2)(H2O)Cl]+ (nalevo) a [Mn(L3)Cl] (napravo) nalezena v krystalové 
struktuře [Mn(L2)(Cl)2][Mn(L2)(H2O)Cl]2Cl2·4H2O a [Mn(L3)Cl]·1.5H2O. Termální elipsoidy jsou znázorněny 
s 50% pravděpodobností. 
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Rovnovážné studie 
Protonizační konstanty studovaných ligandů stejně jako konstanty stability jejich 

komplexů s Mn2+ i jinými vybranými kovovými ionty byly stanoveny rovnovážnou 

potenciometrickou titrací. U ligandů HL3, H2L4 a H2L7 byla studována protonizační sekvence 

pomocí 1H a 31P pH-NMR titrací, které ukázaly, že první dva protonizační kroky (logKH1 and 

logKH2) odpovídají protonizaci dvou makrocyklických dusíkatých atomů. Přítomnost 

pyridinového kruhu v makrocyklickém skeletu snižuje bazicitu ligandu stejně jako substituce 

dusíkatých donorových atomů za kyslíkové (záporný induktivní efekt více elektronegativního 

kyslíku). Funkční skupina v pendantním ramenu také významně ovlivňuje bazicitu ligandu, 

která vzrůstá v závislosti na funkční skupině v tomto pořadí: fosfinát<fenylfosfinát 

<acetát<fosfonát.  

Hodnoty konstant stability ukazují na nejvyšší termodynamickou stabilitu komplexů 

s ligandy L2, H2L4 a HL3, které jsou plně zformovány již při fyziologickém pH. Naproti tomu, 

komplexy MnL7 a MnL8 nejsou plně vytvořeny ani při dvojnásobném nadbytku ligandu a pH 

9. Stabilita komplexu úzce koreluje s rostoucí bazicitou ligandu a proto se zvyšuje v závislosti 

na funkční skupině v pendantním rameni ve stejném pořadí, které bylo pozorováno pro 

bazicitu: fosfinát<fenylfosfinát <acetát<fosfonát. Ligandy obsahující pouze dusíkové 

donorové atomy tvoří stabilnější komplexy, přestože je Mn2+ znám jako oxofilní ion. 

Substituce donorových atomů dusíku za atomy kyslíku ve struktuře ligandu vede k poklesu 

stability komplexu. Ovšem přítomnost pyridinového jádra ve struktuře ligandu stejně jako 

expanze makrocyklické kavity vede ke zvýšení stability komplexu. Nicméně je zřejmé, že 

polydentátní aminokarboxyláty (např. EDTA, DTPA, NOTA, DOTA) vytváří mnohem 

stabilnější komplexy s Mn2+ než zde studované ligandy. 

Kinetika disociací 
Nejen termodynamická stabilita, ale také kinetická inertnost je další požadavek pro 

bezpečné použití kontrastní látky. Toxicita manganatých komplexů pozorovaná in vivo je 

zapříčiněna uvolňováním volného kovu a volného ligandu do organismu (obě částice jsou 

toxické). Obecně může rozpad komplexu probíhat kysele katalyzovanou cestou nebo 

transmetalací pomocí kationtů přítomných v organismu (Ca2+, Zn2+ nebo Cu2+). Disociace 

manganatých komplexů byla studována na transmetalační reakci s nadbytkem Zn2+ při 

různém pH, jejíž průběh byl monitorován pomocí relaxometrie. Data byla získána pouze pro 

komplexy MnL2 a MnL3, neboť ostatní komplexy se za experimentálních podmínek 

rozkládaly okamžitě. Disociace obou komplexů MnL2 a MnL3 je velmi rychlá a probíhá 

především reakčními cestami, které zahrnují protonované částice. Disociace komplexu MnL3 
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nezávisí na zvyšující se koncentraci Zn2+ zatímco disociace MnL2 je jí urychlována. V rámci 

práce byla také zkoumána kinetika disociace manganatých komplexů s ligandy NOTA a 

DOTA – velice známé ligandy v kontextu MRI. Výsledky překvapivě ukázaly značkou 

kinetickou inertnost jejich manganatých komplexů. Jejich rychlost disociace byla o několik 

řádů pomalejší než pro komplexy MnL2 nebo MnL3 a srovnatelná s [Gd(nota)] či 

[Gd(dtpa)]2–. Na rozdíl od komplexů MnL2 a MnL3 je disociace [Mn(nota)]– and [Mn(dota)]2– 

zpomalována zvyšujícím se nadbytkem Zn2+. Dle disociačních poločasů simulovaných pro 

fyziologické podmínky vzrůstá kinetická stabilita komplexů v pořadí 

MnL3<MnL2<[Mn(nota)]–<[Mn(dota)]2– přibližně v poměru 1: 5 : 35 : 500.     

Elektrochemie a oxidační stav mangan(III) 
V chemii manganu je oxidace z Mn2+ na Mn3+ běžným jevem, který ovšem dramaticky 

snižuje hodnotu relaxivity (nižší spin). Bylo zjištěno, že manganaté komplexy studovaných 

ligandů jsou stabilní vůči oxidaci na vzduchu s výjimkou MnL3 a MnL4. Tyto dva komplexy 

se vzdušným kyslíkem oxidují na komplexy s Mn3+, což bylo prokázáno nízkými hodnotami 

potenciálů oxidačních píků v naměřených cyklických voltamogramech (méně než ~0.8 V). 

Tato oxidace byla dále potvrzena změnou UV-VIS spekter a snížením relaxivity, které 

následovalo po vystavení vzorků vzdušnému kyslíku. Navíc byl oxidační stav manganu +III 

potvrzen v krystalové struktuře [Mn(L4)(OH)]·0.5LiCl·7H2O. 

Měření 1H NMRD a 17O NMR 
Simultánní fit 17O NMR (v závislosti na teplotě) and 1H NMRD (Nuclear Magnetic 

Relaxation Dispersion – závislost relaxivity na magnetickém poli) poskytl hodnoty 

mikroskopických parametrů, které určují velikost relaxivity. Rotační korelační čas odpovídá 

chelátům s nízkou molární hmotností kromě MnL6 s τr ~3krát větším časem než v ostatních 

případech. Rychlost výměny vody se pohybuje v širokém rozmezí od nejnižší (pro MnL1 

kex
298 = 0.38 × 107 s–1) až po nejvyšší (pro MnL3 kex

298 = 3.03 × 109 s–1) hodnotu vůbec 

publikovanou pro manganatý komplex. Měření 17O NMR (chemické posuny) při různé teplotě 

odhalilo rovnováhu mezi mono- a bishydratovaným stavem komplexu MnL5 (průměrný počet 

koordinovaných molekul vody qave = 1.46 při 25 °C). Z měření 17O NMR při různém tlaku 

bylo zjištěno, že výměna vody na MnL1, MnL2 a MnL5 (koordinanční číslo manganu 7) 

probíhá disociativním interchange mechanismem zatímco u komplexů MnL3, MnL4 a MnL6 

(koordinační číslo manganu 6) asociativním interchange mechanismem. Relaxivity komplexů 

MnL3, MnL4 a MnL5 odpovídají hodnotám, které byly dříve naměřeny u mohohydratovaných 

komplexů a odpovídají asi polovině hodnoty zjištěné u bishydratovaných komplexů MnL1 a 
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MnL2. Vysoká relaxivita MnL6 je zapříčiněna prodloužením rotačního korelačního času, které 

je způsobené přítomností fosfonátových skupin v pendantních ramenech (intermolekulární 

interakce, možný efekt druhé koordinační sféry). MnL1, MnL2 a MnL6 mají srovnatelné 

hodnoty relaxivity jako komerční kontrastní látky – monohydratované gadolinité komplexy s 

ligandy DOTA a DTPA.  

Tvorba ternárních komplexů s endogenními anionty 
Malé endogenní anionty jako fosfát, karbonát nebo citrát jsou schopny v komplexu 

ireverzibilně nahrazovat koordinované molekuly vody, což má za následek dramatické snížení 

relaxivity in vivo. Taková substituce je efektivní pokud komplex obsahuje dvě molekuly vody 

v sousedící poloze, neboť tyto anionty se většinou koordinují jako dvojvazné. Náhrada vody 

ve studovaných komplexech byla sledována relaxometricky. Karbonát nemá žádný vliv na 

žádný komplex. Fosfát a citrát nahrazují jednu molekulu vody v bishydratovaném komplexu 

MnL2 (bylo možné spočítat slabé konstanty stability) nebo indukují pomalý rozklad komplexů 

MnL1, MnL5 a MnL6 doprovázený dočasným zvýšením relaxivity a následným vysrážením 

fosforečnanu nebo citronanu manganatého po jednodenním stání. Ani jeden z aniontů nemá 

žádný efekt na MnL3 a MnL4.  

5. Závěry 
Byly připraveny strukturně odlišné ligandy a byly objeveny trendy, jakým způsobem 

struktura ligandu, jeho rigidita a donor-akceptorové vlastnosti ovlivňují termodynamickou, 

kinetickou a redox stabilitu jeho manganatého komplexu. Relaxivita, vyjadřující efektivitu 

kontrastních látek, bishydratovaných manganatých komplexů MnL1, MnL2 a 

monohydratovaného MnL6 je srovnatelná s relaxivitou komerčních kontrastních látek 

založených na komplexech s Gd3+. Nicméně mikroskopické parametry, které určují relaxivitu 

manganatých komplexů (někdy i koordinační číslo) jsou stále těžko předvídatelné a zbývá je 

optimalizovat stejným způsobem jako u gadolinitých komplexů. Kromě toho musí být kladen 

důraz na nalezení rovnováhy mezi dostatečnou termodynamickou stabilitou, která je řízena 

bazicitou ligandu, a redoxními vlastnostmi komplexu, které závisí na náboji a na velikosti 

makrocyklické kavity ligandu. V porovnání všech studovaných komplexů má manganatý 

komplex ligandu L2 nejlepší vlastnosti jako kontrastní látka pro MRI a má největší potenciál 

pro následné aplikace. 
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