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ABSTRACT 

This work is focused on the synthesis of a family of new macrocyclic ligands with exchangeable 

protons on coordinating groups that could potentially serve (after complexation with suitable 

paramagnetic lanthanide(III) ions) as responsive contrast agents (CAs) for magnetic resonance 

imaging (MRI). It is expected that measurement of extracellular pH should bring information for 

tumorous disease diagnoses and/or for suggesting the most efficient treatment. Therefore, our 

attention was focused on pH-dependent CAs based on a PARAmagnetic Chemical Exchange 

Saturation Transfer (PARACEST) mechanism capable of reporting pH changes in tissue. 

The PARACEST-related properties of a series of Ln(III) complexes with the CEST effect caused 

by amino groups coordinated to the central Ln(III) metal ions were investigated. Such a kind of 

PARACEST CA is new and has had no precedent in the literature. It was shown that these Ln(III) 

complexes produce a pH-sensitive PARACEST effect in the pH region relevant for living systems. The 

study brings proof-of-principle for utilization of complexes with a linear diamine pendant arm, i.e. 

complexes with two exchanging proton pools, for ratiometric pH determination by MRI independently 

on the probe concentration. In addition, to ensure a higher kinetic inertness of the complexes and 

PARACEST properties suitable for potential pH-sensitive CAs, a novel macrocyclic ligand containing 

aminophosphonate-coordinating pendant arm was prepared. It was found that its Ln(III) complexes 

could be used as concentration-independent ratiometric probes for pH determination using 

PARACEST measurements and also 31P Magnetic Resonance Spectroscopy (MRS) techniques. Thus, 

these complexes extend the family of pH-sensitive probes for possible utilization in vivo. 
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ABSTRAKT 

Tato práce je zaměřena na syntézu nových makrocyklických ligandů s vyměnitelnými protony 

na koordinujících se skupinách a na přípravu komplexů těchto ligandů s vhodnými paramagnetickými 

ionty trojmocných lanthanoidů. Takové komplexy by mohly sloužit jako tzv. responzivní kontrastní 

látky pro tomografii magnetické rezonance (MRI) vhodné ke sledování změn okolních podmínek. 

V rámci této dizertační práce byly studovány kontrastní látky citlivé na změnu pH, které využívají 

přenosu saturace (PARAmagnetic Chemical Exchange Saturation Transfer; PARACEST) a mohly by 

tak sloužit ke sledování změn pH v tkáních. Informace o těchto změnách jsou důležité například pro 

diagnostiku nádorových onemocnění a/nebo pro volbu vhodného způsobu léčby. 

Byla připravena série komplexů makrocyklických ligandů s ionty trojmocných lanthanoidů 

s vyměnitelnými protony aminoskupin, které jsou koordinované k centrálnímu iontu kovu. 

U těchto komplexů byly podrobně studovány vlastnosti PARACEST. Kontrastní látky založené na 

výměně protonů z koordinovaných aminoskupin dosud nebyly v literatuře popsány. Bylo zjištěno, 

že tyto komplexy vykazují efekt PARACEST závislý na pH, a to při takových hodnotách pH, které 

odpovídají fyziologickým podmínkám. Tato studie ukázala, že komplexy s pendantním ramenem 

v podobě lineárního diaminu poskytují ve spektru CEST dva různé signály. Intenzity těchto signálů je 

možné porovnávat a vytvořit tak metodu umožňující určení hodnoty pH pomocí MRI nezávisle na 

koncentraci dané kontrastní látky. Aby byla zajištěna kinetická inertnost komplexů, byl navržen 

a připraven také nový makrocyklický ligand s aminofosfonátovým pendantním ramenem. Bylo 

zjištěno, že komplexy tohoto ligandu vykazují vlastnosti PARACEST důležité pro potenciální senzory 

pH a mohly by tak být použity jako kontrastní látky ke sledování změn pH. Stejné látky lze také použít 

k určení pH pomocí techniky 31P MRS (Magnetic Resonance Spectroscopy). Komplexy připravených 

ligandů tedy mají velký potenciál pro další aplikace a rozšiřují tak možnosti využití kontrastních látek 

ke sledování pH za podmínek in vivo. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 CONTRAST AGENTS 

MRI is one of the most important diagnostic methods used in clinical practice and biomedical 

research. This imaging modality uniquely offers convenient non-invasive application, spatial resolution 

and tomographic capability, and often represents the only reliable method for detection of cranial 

abnormalities or cerebral lesions. The principles of MRI predominantly rely on monitoring of different 

distributions and properties of water molecules in tissues and on a variation in its proton longitudinal 

(T1)* and transversal (T2)† relaxation times (except for some less common MRI techniques utilizing 

other isotopes, e.g. 19F and 31P).1,2 As the human body is mostly composed of water (~70%), almost any 

tissue type generates a 1H NMR (Nuclear Magnetic Resonance) signal and, therefore, relevant 

diagnostic information from MR images can be obtained even with a natural contrast. However, 

for further extension of the level of image contrast (e.g. to differentiate between cancerous and healthy 

tissue), exogenous MRI contrast agents (CAs) were developed very soon after foundation of the 

method and their application has become an indispensable tool of modern medicine.3 

The most widely used CAs are those that enhance MR contrast by reducing the T1 and/or T2 

relaxation times of the surrounding nuclei (i.e. bulk water protons) and provide an increase/decrease in 

the 1H MR signal intensity of the affected tissue using a suitable measuring pulse sequence. Those that 

predominantly reduce T1 are called “positive CAs” and those that affect T2 are known as “negative 

CAs”.4 From the chemical point of view, T1-CAs are complexes of appropriate organic ligands with 

highly paramagnetic metal ions, such as Mn(II), Fe(III) or Gd(III). T2-CAs are mostly coated 

superparamagnetic nanocrystalline iron oxides (maghemite γ-Fe2O3 or magnetite Fe3O4). Recently, 

a new class of MR CAs that operate through a completely different mechanism called Chemical 

Exchange Saturation Transfer (CEST) was introduced.5 

 
* The longitudinal relaxation time T1 characterizes the time at which the z-component of the nuclear spin magnetization 

vector (Mz) recovers towards its thermodynamic equilibrium (z-axis is parallel with B0). 
† The transversal relaxation time T2 characterizes the time at which the xy-component of the nuclear spin magnetization (Mxy) 

recovers towards its thermodynamic equilibrium. 
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Mechanism of CEST 

imaging is based on chemical 

exchange of bulk water protons with 

labile (exchangeable) protons of 

some specific functional group (such 

as hydroxyl, amide, amine, thiol) or, 

in the case of paramagnetic metal 

complexes, with protons of a 

coordinated water molecule. At 

equilibrium, the number of spins 

aligned with the magnetic field slightly exceeds the number aligned against it (Figure 1). When 

a selective radiofrequency (RF) presaturation pulse is applied at the resonance frequency of the 

exchanging site, the Boltzmann distribution of nuclear spins is temporarily altered and the number of 

spins aligned against the field is increased. When the number of spins aligned with (Nα) and against 

(Nβ) the field is equal (Nα = Nβ), the system is said to be saturated and no signal is observed in the NMR 

spectrum (Figure 1).6,7 In the case that the exchange rate constant (kex) between exchanging site (H) 

and bulk water protons (H2O) is not greater than the difference in Larmor frequency (Δω) between 

these two chemical environments (kex ≤ Δω) and the longitudinal relaxation rates (R1) of two pools, H 

and H2O, are lower compared to the rate of the exchange between these two pools, the saturation is 

transferred to the surrounding bulk water molecules (H2O). It results in a decrease in the water signal 

intensity and, thus, in darkening of the corresponding area in the MR image (Figure 1).7 

The first molecules used to demonstrate the CEST effect were diamagnetic endogenous 

compounds. Recently, this modality has been extended to exogenous paramagnetic complexes to 

produce an MR contrast called PARAmagnetic CEST (PARACEST) effect. Paramagnetic agents enlarge 

the frequency range for exchanging sites by a few orders of magnitude (up to several hundred ppm). 

Therefore, these agents allow easy saturation of one of the exchangeable pools without partial 

saturation of the bulk water pool, i.e. reduce non-specific proton irradiation.7,8 One of the major 

advantages of PARACEST CAs is the possibility to turn the image contrast produced by these agents 

 

Figure 1: Schematic representation of spins-distribution and 

simulated NMR spectra of two chemically distinct pools of nuclei 

(exchangeable and bulk water protons). 
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“on” and “off” by application of a frequency-selective RF presaturation pulse and, thus, to modulate the 

water signal intensity at will. Moreover, MRI contrast produced by these agents is extremely sensitive to 

proton exchange rates (kex) and, therefore, to a number of external factors. This feature makes them 

attractive for measuring various physiological parameters, such as temperature, pH, metabolite or 

metal ion concentration. In addition, it is possible to use PARACEST CAs for quantitative 

concentration-independent measurements using ratiometric methods. Therefore, these agents extend 

the imaging capabilities of MRI and they could be used as biologically responsive sensors.3 

1.2 PH IMAGING 

In living systems, variations of physicochemical parameters can provide important information 

about the status of healthy or diseased tissues, organs and tumours.4 Therefore, MRI CAs (usually 

called “responsive” or “smart”) with the ability to detect these parameters are of the great interest of 

researchers.9,10 It is known that an extracellular tumour microenvironment is often slightly acidic (pH is 

about 0.5−0.6 units lower than that of healthy tissue).10 It is caused by reduced buffering capacity, poor 

perfusion, and accumulation of lactic acid from increased anaerobic glycolysis.11 Therefore, it is 

expected that measurement of extracellular pH in vivo using non-invasive techniques should provide 

important information for early detection of disease or some metabolic disorders. Moreover, it was 

demonstrated that some hypoxic tumour cells are resistant to radiation and to many anticancer drugs 

(a lower tumour pH can provide resistance to chemotherapeutics that are weak bases and/or enhance 

the efficacy of chemotherapeutics that are weak acids).12,13 Therefore, ability to detect extracellular pH 

could also be useful for suggesting the most efficient treatment or for monitoring the effects of 

pH-altering therapies.9,14 A large number of different approaches and probes for potential utilization in 

pH mapping have been reported in the literature and it is unsurprising that a current challenge is the 

translation of the promising in vitro results into in vivo applications. For the reasons mentioned above, 

this Thesis is focused on such responsive CAs that are pH-sensitive. 
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2 AIMS OF THE THESIS 

The first objective of this Thesis was to expand my previous work which has been done on 

a series of lanthanide(III) complexes with the CEST effect caused by amino groups coordinated to the 

central Ln(III) metal ions, to optimize and improve synthesis of the ligands (H3do3a-ae, H3do3a-aeMe 

and H3do3a-ae2Me; Figure 2), and to study the pH-dependent PARACEST effect of their Ln(III) 

complexes in more details. 

The second aim of this work was to synthesize a new macrocyclic ligand H3do3aNN (Figure 2) 

containing a semilabile coordinating pendant arm with two (primary and secondary) amino groups as 

two potentially independent proton exchanging pools, to investigate the PARACEST properties of its 

Ln(III) complexes, and to develop a concentration-independent ratiometric approach for pH 

determination using MRI. 

The third goal of this project was to synthesize a new macrocyclic ligand H5do3aNP with 

aminophosphonate-coordinating pendant arm (Figure 2) and to explore what progress could be made 

in the PARACEST properties of its Ln(III) complexes. These complexes were expected to be more 

kinetically inert and an existence of different isomers in solution was supposed. These isomers could 

provide different CEST signals to set up a ratiometric calibration that will report on the pH values, 

irrespective of the concentration of the CA. In addition, the presence of phosphorous atom could 

potentially be employed in 31P NMR-based applications (e.g. 31P MRS/MRSI) for determination of pH. 
 

   

R1 = R2 = H 

R1 = H; R2 = CH3  

R1 = R2 = CH3 

H3do3a-ae 

H3do3a-aeMe 

H3do3a-ae2Me 

   H3do3aNN 

 

   H5do3aNP 

Figure 2: Structural formulas of the ligands studied in the Thesis. 
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3 RESULTS AND DISCUSSION 

I. 

Before I decided to design and 

synthesize Ln(III) complexes of 

analogues of DOTA, several 

PARACEST CAs were already known. 

However, the research area of the 

macrocyclic complexes with CEST-

causing amino groups was quite 

unexplored and, therefore, there was a 

good motivation to start with this 

topic. Three macrocyclic ligands with 

pendant arms containing primary, 

secondary and tertiary amino groups 

(H3do3a-ae, H3do3a-aeMe and 

H3do3a-ae2Me; Figure 2) as well as 

their Eu(III) and Yb(III) complexes 

were prepared. The PARACEST 

properties were investigated by NMR 

spectroscopy and by MRI techniques. Saturation transfer experiments investigated by NMR 

spectroscopy with aq. solutions of the H3do3a-ae complexes revealed two broad signals in Z-spectra. 

These signals have equal intensities with maxima at +19.5 ppm and +34 ppm (pH = 7.67, 25 °C) for the 

Eu(III) and +42 ppm and +89 ppm (pH = 7.4, 25 °C) for the Yb(III) complex (Figure 3) and they are 

assigned to magnetically non-equivalent hydrogen atoms of the coordinated amino group. The CEST 

effect starts to be observable at pH ~ 6, reaches its maximum at pH ~ 8 and remains unchanged with 

further pH increase. Such behaviour has not yet been reported in the literature. It was shown that pH 

 

Figure 3: Z-spectra of a A: 80 mM; B: 100 mM aq. solution 

(H2O−D2O 1:10) of A: Eu(III) and B: Yb(III) complex of H3do3a-

ae [B0 = 7.05 T, B1 = 21.7 μT (920 Hz), RF presaturation pulse 

applied for 2 s] at 25 °C and MRI-CEST images of related 

phantoms of 80 mM aq. solutions of these complexes with 

different pH values and diamagnetic La(III) standard in false 

colours (B0 = 4.7 T, B1 = 20 μT, RF presaturation pulse applied for 

2 s at A: 34 ppm; B: 89 ppm, TR = 5 s, TE = 8.9 ms, scan time 8 

min at 20 °C). 
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dependence of the saturation transfer efficiency parallels with abundance of the species with the 

coordinated amino group. The CEST signals disappear at lower pH values if the amino group is 

protonated and, thus, uncoordinated from the metal centre which corresponds to data obtained from 

potentiometry (pKa of the protonated pendant amino group was determined as 6.06 and 5.83 for the 

La3+ and Gd3+ complexes, respectively). The mechanism of the CEST effect is very probably based on 

coordination/decoordination of the pendant amino group proceeding with an optimal rate which is 

combined with a very fast proton exchange of the protons of amino group when the amino group is 

non-bound to the paramagnetic metal ion. If the pendant arm is coordinated, no proton exchange 

occurs. In the moment of the pendant decoordination, the exchange between protons of the free amino 

group and those of bulk water proceeds and the CEST effect is detectable. 

Analogously to what has been observed for the complexes of H3do3a-ae, two close CEST signals 

(but with unequal intensities) at +43 and +49.5 ppm were detected in the Z-spectra of the aq. [Eu(do3a-

aeMe)(H2O)]. One can conclude that two different species with the methyl substituent of the 

aminomethyl group in equatorial/axial (and hydrogen atom in reverse) positions are present in the 

solution. In the Z-spectra of the complex with the smaller Yb(III) ion, only one CEST signal was 

observed probably due to the preference of only one of these possibilities. Surprisingly, 

the Yb(III)–H3do3a-ae2Me complex is also CEST-active exhibiting the CEST signal with small intensity 

at +26 ppm in a narrow pH range (6–8.5) where the protonation/deprotonation of the –NMe2 group is 

supposed. Therefore, the saturation transfer to bulk water is very probably caused by the protons of 

uncoordinated and protonated dimethylamino group which is still located close to the paramagnetic 

centre. 

The applicability of the Eu(III) and Yb(III) complexes of H3do3a-ae as CAs was tested by MRI 

scanner and it was clearly shown that coordination/decoordination of the amino group mediates 

saturation transfer to the bulk water in the pH range relevant for living systems (Figure 3). Therefore, 

such complexes could be used as pH-sensitive probes for in vivo CEST MRI pH measurements. All 

details on this topic and full relevant experimental data are presented in the paper [15]. 
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II. 

The successful testing of the Ln(III) complexes with amino groups such as pH-dependent 

PARACEST agents was a decisive impulse to search for other promising structures. Therefore, a new 

macrocyclic ligand H3do3aNN (see Figure 2) was designed and synthesized. Choosing this molecule 

was motivated by the presence of a semilabile coordinating pendant arm with primary and secondary 

amino groups as two potentially independent proton exchanging pools and the PARACEST properties 

of its Ln(III) complexes were investigated to develop concentration-independent ratiometric approach 

for pH mapping using MRI. 

 

Figure 4: Z- and corresponding MTR spectra of an A: 83 mM and B: an 87 mM aq. solution of the A: 

[Eu(Hndo3aNN)(H2O)0–1]n and B: [Yb(Hndo3aNN)]n complexes [B0 = 7.05 T, B1 = 21.7 μT (920 Hz), RF 

presaturation pulse applied for 2 s, 25 °C]. 

Z-spectra of the Eu(III) and Yb(III) complexes of H3do3aNN in aq. solutions were recorded 

over the pH range from ~5 to ~8. These experiments revealed two CEST signals in the Z-spectra of 

both complexes centred at +22.2 and +44.4 ppm for the Eu(III) (Figure 4A) and at +35 and +95 ppm 

for the Yb(III) complex (Figure 4B). The broad CEST signals at +44.4 and +95 ppm for the Eu(III) and 
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Yb(III), respectively, correspond to exchangeable protons of the primary amino group and the CEST 

signals with chemical shifts at +22.2 and +35 ppm represent saturation transfer between proton of the 

secondary amino group and those of bulk water. The Z-spectra clearly showed that the exchangeable 

protons of both amino groups of the major isomer of the [Ln(Hndo3aNN)(H2O)0–1]n complexes have 

significantly pH-dependent CEST effects in the pH range relevant to the biological systems. 

 

Figure 5: MRI-CEST images of phantoms consisting of one vial containing an aq. solution of MES and HEPES 

(1:1, 50 mM) as a standard and nine vials containing solutions of (A, B) Eu(III) or (C, D) Yb(III) complexes of 

H3do3aNN in the same buffer with different pH values and concentrations (in false colours). Experimental 

conditions: RARE pulse sequence (Rapid Acquisition with Relaxation Enhancement), B0 = 4.7 T, RF presaturation 

pulse applied for 2 s, T = 298 K, TR = 5 s, TE = 8.9 ms, (B) B1 = 35 μT (1490 Hz), (A, C, D) B1 = 25 μT (1060 Hz). 

 

The CEST signal of the coordinated secondary amino group was observed in the pH region of 

~5.5–8.5 [potentiometric titrations revealed equilibrated protonation step with 

logK(H2LM) = 5.09/5.07 for the Eu(III)/Yb(III) complexes, respectively]. Above this pH where the 

species with deprotonated primary amino group are mostly present in solution, chemical exchange of 

the proton of the secondary amino group becomes too slow. On the other hand, CEST effect of the 

primary amino group is detectable even in alkaline solutions and, therefore, the same mechanism of the 

PARACEST effect as for the previously studied complexes with 2-aminoethyl pendant arm is supposed. 

At pH < 5.5, the CEST signal of the primary amino group gradually disappears from the Z-spectra as 

a consequence of its protonation and decoordination [from potentiometry, the corresponding observed 

equilibrated protonation step has logK(HLM) = 6.03 for the Eu(III) and logK(HLM) = 6.22 for the 

Yb(III) complex]. 
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For detailed analysis of the CEST properties, 

the Z-spectra were transformed to magnetization 

transfer ratio (MTR) spectra (Figure 4). The CEST 

effect was also measured by MRI scanner (Figure 5) 

and the ratio of MTR intensities was calculated. It 

was shown that magnetization transfer ratio (MTR) 

of the Yb(III) complex with H3do3aNN can be used 

for pH determination by MRI, and that it is 

independent of the probe concentration (Figure 6). 

The standard deviations for the low concentrated 

solutions measured by MRI were relatively high due 

to high background noise. Despite the low 

signal-to-noise ratio and related high standard 

deviations, the shape of the calibration curves enables 

distinguishing between the samples with pH > 7 and those with pH < 6. Such information can be useful 

for example in the detection of hypoxic tissues. Unfortunately, the Yb(III) complex cannot be used in 

medical applications because it is not fully kinetically inert in slightly acidic solutions and slowly 

releases the free metal ion. However, the proof-of-principle study shows that complexes with a linear 

diaminic pendant arm can be used for pH determination using MRI ratiometry. All of the results 

discussed above and full relevant experimental data are presented in more details in the paper [16]. 

 

III. 

Based on the previous studies it is not surprising that I wanted to design and synthesize a new 

ligand whose complexes will be more stable than those of the H3do3aNN. Therefore, the third goal of 

this Thesis was to extend PARACEST studies to Ln(III) complexes of aminophosphonate-containing 

DO3A analogue (H5do3aNP; Figure 2). This structure was chosen because, in general, protonation 

constants of amino and phosphonate groups are close to the pH region relevant for living systems and, 

thus, complexes of the new ligand were expected to change their properties in the physiological pH 

 

Figure 6: Ratiometric plots of the 7.7−87 mM 

[Yb(Hndo3aNN)]n complex, 25 °C; RF presat. 

pulse applied for 2 s. Circles: aq. solution,  

B0 = 7.05 T (NMR), B1 = 500 Hz (11.8 μT) or 

920 Hz (21.7 μT). Squares and triangles: 50 mM 

HEPES-MES, B0 = 4.7 T (MRI), B1 = 1060 Hz 

(25 μT) or 1490 Hz (35 μT). The ratiometric value 

(35/95) is the ratio of MTR intensity at 35 ppm to 

MTR intensity at 95 ppm. 
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range. We also suggested that these phosphorus-containing molecules can be applied for pH 

determination using 31P NMR-based techniques. 

Solution structure of the Eu(III) 

complex of H5do3aNP was investigated by 

1H and 31P NMR spectroscopy. At lower 

pD values (pD < 7.3), one set of signals of 

SA (square antiprism) isomer was detected 

in the 1H NMR. Surprisingly, when the pH 

was increased, the signals of the SA isomer 

slowly disappeared and a new set of signals 

appeared simultaneously. These signals 

can be attributed to the TSA (twisted 

square antiprism) isomer. Thus, the SA 

arrangement in the [Eu(Hdo3aNP)(H2O)]− 

species is, upon deprotonation (pKa ~ 8) 

and coordination of the pendant secondary 

amino group, converted to TSA geometry 

in [Eu(do3aNP)]2− ion (Scheme 1). To 

support this explanation, 31P NMR spectra 

of the Eu(III) complex were also measured 

(Figure 7). Based on the significantly 

shifted 31P NMR resonances (SA: δP = −118 ppm; TSA: δP = +70 ppm; free ligand: 8−16 ppm; La(III) 

complex: 23−25 ppm) and short T1 relaxation times of 31P NMR signals (~0.2 s; La(III) complex: 

~2−3 s) one can conclude that the phosphonate group is coordinated in both species. In addition, the 

species are not in fast exchange. A large change in the 31P NMR shifts (~190 ppm) upon 

(de)protonation is unprecedented. We suppose that the coordinated phosphorus atom of the 

phosphonate pendant arm of protonated SA-[Eu(Hdo3aNP)(H2O)]− species lies in the O4-plane 

(Scheme 1). The negative paramagnetic contribution to the 31P NMR shift of SA-isomer is explained by 

 

Scheme 1: Suggested geometry of the [Eu(do3aNP)]2– and 

[Eu(Hdo3aNP)(H2O)]– species. An apical coordination of a 

water molecule in the protonated species is expected. 

 

 

Figure 7: The pH dependence of 31P{1H} NMR spectra of SA-

[Eu(Hdo3aNP)(H2O)]–/TSA-[Eu(do3aNP)]2– complex species 

(50 mM solution; conditions: H2O, ~150 mM NaCl, B0 = 7.05 

T, 25 °C). 
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a low symmetry of the ligand field of the SA-[Eu(Hdo3aNP)(H2O)]− complex, which can lead to a 

discrepancy between principal magnetic and pseudo-C4 axes and to significant anisotropy of 

magnetically induced shifts.17 Therefore, in the case of SA-[Eu(Hdo3aNP)]– species, the phosphorus 

atom could fall into a space close to the principal magnetic axis direction with induced negative 

31P NMR shifts. After deprotonation of the secondary amino group and its coordination to the metal 

centre, the phosphonate group moves up to the position capping newly formed O3N-plane of the 

TSA-[Eu(do3aNP)]2− species and moves from a space with induced negative 31P NMR shift in the 

SA isomer to a space with positive 31P NMR shift in the TSA isomer. 

As the 31P NMR signals of the 

[Eu(Hdo3aNP)(H2O)]−/[Eu(do3aNP)]2− 

species showed such interesting pH 

dependence, the integral intensities of 

these signals were exploited to set up a 

ratiometric calibration reporting on 

solution pH (Figure 8). The function is 

linear, slightly dependent on the ionic 

strength and independent of the 

concentration of the probe. Therefore, 

under the defined conditions, it is possible 

to use these calibration curves to 

determine pH irrespective of the concentration of the complex. 

Based on the facts summarized above, the Eu(III) complex with such a slow exchange between 

two complex species could be employed in the measurement of pH by 31P MRI techniques. Therefore, 

the [Eu(Hdo3aNP)(H2O)]−/[Eu(do3aNP)]2− system was tested as a pH probe using an MRI scanner. 

The experiments performed on the MRI scanner proved the concept suggested above. The signals of 

the [Eu(do3aNP)]2− and [Eu(Hdo3aNP)(H2O)]− species and H3PO4 were clearly detected by 31P MR and 

the integrals of the 31P NMR signals were summed and these were transformed into false colours. 

Finally, the map of distribution as a sum of all three colour-coded images was reconstructed (Figure 9). 

 

Figure 8: Dependence of y = log{Int(−118 ppm)/Int(70 

ppm)} ~ log{[SA]/[TSA]} on pH in solutions with different 

probe concentration {[Eu(Hdo3aNP)(H2O)]−/[Eu(do3aNP)]2−} 

and at different ionic strengths relevant for physiological 

conditions. 



RESULTS AND DISCUSSION 

 

 

17 

Due to the hardware 

limitations and broad spectral width 

(~250 ppm), a duration of the 

measurement is quite long and 

inhomogenous excitation profile of 

a block pulse had to be used. 

However, it was shown that the 

probes with two signals of the 

different species in slow exchange 

have the prospect of being used in 

the 31P MRI-based applications 

useful for pH mapping. All details 

on this topic are presented in the 

paper [18]. 

PARACEST properties of 

the Eu(III) complex were also 

investigated. It was found that the 

Eu(III) complex gives one CEST 

signal of protonated and 

uncoordinated secondary amino group at –17 ppm at pH = 6.0 (see Figure 10) which slowly disappears 

from the Z-spectra and it is not observable above pH ~ 8. Disappearing of this signal is a consequence 

of deprotonation and coordination of pendant amino group. At higher pH values, another signal at 

+36.4 ppm (Figure 10) starts to be observable. It was attributed to the proton of amino group of the 

pendant arm of the [Eu(do3aNP)]2− species. As the CEST signal is detected even in alkaline region, the 

mechanism is associated with semilabile coordination of amino group analogously, as in the previous 

cases of H3do3a-ae and H3do3aNN complexes. To validate the observed CEST spectra of the Eu(III) 

complex, CEST imaging was done on a 4.7 T MRI scanner using a phantom containing complex 

solutions at three different pH values (pH = 6.4, 7.8 and 8.6) as shown in Figure 11. The CEST effect 

 

Figure 9: A: Localized 31P MR spectra; B: pH map and legend (1H MR 

reference image) of phantom [one vial as a reference containing an 

aq. solution of H3PO4 (~200 mM solution in H2O) and three vials 

containing aq. solutions of Eu(III)–H5do3aNP complex at pH = 6.4, 

8.0 and 9.0 (~50 mM solution in H2O, ~150 mM NaCl), B0 = 4.7 T; 

more details in the Thesis]. Colour scheme: red: signal at +70 ppm 

{[Eu(do3aNP)]2−}; blue: at −118 ppm {[Eu(Hdo3aNP)]−}; purple: 

superposition of intensities at +70/−118 ppm; green: 0 ppm (H3PO4). 
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was clearly detected and, therefore, the applicability of this complex for pH determination without 

complications from varying concentrations of the agent is being investigated in more details. 

 

 

Figure 10: Z- and corresponding MTR spectra of 87 mM aq. solution of the [Eu(Hdo3aNP)(H2O)]− and 

[Eu(do3aNP)]2− complex species [B0 = 7.05 T, B1 = 16.5 μT (700 Hz), RF presaturation pulse applied for 2 s, 

25 °C]. 

 

 

Figure 11: MRI-CEST images of phantom consisting of three vials containing aq. solutions of the Eu(III) 

complex of H5do3aNP (82 mM solution; ~250 mM NaCl) with different pH values (in false colours). 

Experimental conditions: turbo spin echo pulse sequence, B0 = 4.7 T, RF presaturation pulse applied for 2 s at A: 

–17 ppm B: +36 ppm; T = 298 K, TR = 5 s, TE = 8.9 ms, B1 = 10 μT (425 Hz). 
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4 CONCLUSIONS 

The first part of this Thesis deals with a study of Eu(III) and Yb(III) complexes of three 

macrocyclic ligands with 2-aminoethyl pendant arms containing primary (H3do3a-ae), secondary 

(H3do3a-aeMe) and tertiary (H3do3a-ae2Me) amino groups (Figure 2), with a view to explore their 

PARACEST properties. It was shown that the PARACEST effect of Eu(III)−H3do3a-ae/H3do3a-aeMe 

and Yb(III)−H3do3a-ae/H3do3a-aeMe complexes was observable. In both cases, the PARACEST effect 

was strongly dependent on pH in the region of 4.5−7.5 where the coordination of the pendant amino 

group to the metal ion is expected. In more alkaline solutions, the CEST efficiency was pH-

independent. Such behaviour has not yet been reported in the literature. Based on these findings, a new 

mechanism of the PARACEST effect associated with the semilabile coordination of the 2-aminoethyl 

pendant arm was suggested. Surprisingly, the Yb(III)–H3do3a-ae2Me complex is also CEST-active. In 

this case, the CEST effect is caused by a magnetic saturation transfer to the bulk water protons from the 

protons of the uncoordinated and protonated dimethylamino group which is still located close to the 

paramagnetic centre. le applicability of the Eu(III)− and Yb(III)−H3do3a-ae complexes as MRI pH 

probes was tested by MRI scanner in the pH region relevant for living systems. The results clearly 

showed the potential of these compounds. Therefore, I decided to study another promising structure 

with a linear diamine pendant arm (H3do3aNN; Figure 2). Choosing this molecule was motivated by 

the presence of two potentially independent proton exchanging pools (primary and secondary amino 

groups) in the structure. The PARACEST properties of its Eu(III) and Yb(III) complexes were studied 

and in both cases the experiments revealed two CEST signals of the major isomer corresponding to 

primary and secondary amino groups. In addition, the shape of the Z-spectra of the 

[Ln(Hndo3aNN)(H2O)0−1]n complexes was significantly dependent on pH in a slightly acidic to neutral 

region (pH = 5−8) and the intensity of the CEST emect was obviously dependent on the protonation 

state of each amino group. The CEST signal of the primary amino group exhibits different pH 

dependence from that of the secondary amine and the differences were clearly detectable by MRI 

scanner. In the case of [Yb(Hndo3aNN)]n, it was possible to define the pH-dependent but 
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concentration-independent ratiometric calibration function (the complex concentrations in the tested 

samples were 7.7–87 mM). Unfortunately, it was shown that the presence of linear diamine pendant 

arm in the ligand structure decreases kinetic inertness of their Ln(III) complexes (the complexes slowly 

release the free metal ion in slightly acidic solutions) and, thus, they cannot be used in medical 

applications. However, the present study brought information about the possibility of using Ln(III) 

complexes containing CEST-active exchangeable NH protons for pH determination by MRI ratiometry 

and it was an impulse to synthesize novel complexes for this purpose. 

Based on the results of the previous experiments, a novel ligand with N-phosphonomethyl-2- 

-aminoethyl coordinating pendant arm (H5do3aNP; Figure 2) was designed and prepared, and the 

PARACEST properties of its Ln(III) complexes and their potential use in the 31P NMR/MRI-based 

applications were explored. It was found that the protonated [Eu(Hdo3aNP)(H2O)]− complex 

exclusively forms a single diastereomer with square-antiprismatic (SA) geometry in solution. Upon 

deprotonation (pKa ~ 8) and coordination of the pendant amino group, the complex rearranges to the 

twisted-square-antiprismatic TSA-[Eu(do3aNP)]2− species. These complex species are in slow 

equilibrium on the NMR time-scale providing two separate signals in the 31P NMR spectra with a 

chemical shift difference of ~190 ppm. It was shown that the integral intensities of these signals could 

be used for calculation of ratiometric function in the pH range 6.5−9.5 allowing determination of pH 

by MRS ratiometry. In addition, each complex species exhibits a separate CEST signal of the amino 

group. These CEST peaks have different dependencies on pH and, therefore, this probe has potential 

for being used as a ratiometric pH CEST contrast agent. 

Currently, the complexes of H5do3aNP with other Ln(III) ions are being investigated. By 

changing the central metal ion it is possible to influence the 31P NMR chemical shift of the complex 

species and, in addition, to affect the protonation constant characterizing equilibrium of the 

deprotonated/protonated secondary amino group of the pendant arm and, thus, to “modulate” 

properties of the PARACEST agents or agents for MRS technique. 
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1 ÚVOD 

1.1 KONTRASTNÍ LÁTKY 

Tomografie magnetické resonance (MRI) je jednou z nejdůležitějších diagnostických metod 

využívaných v klinické praxi a v biomedicínském výzkumu. Tato neinvazivní zobrazovací metoda 

poskytuje výborné prostorové rozlišení a často představuje jedinou spolehlivou metodu pro rozpoznání 

abnormalit v mozku. Princip MRI je založen na sledování rozdílné distribuce a vlastností molekul vody 

ve zkoumaných tkáních a na sledování změn longitudinálních (T1)‡ a transverzálních (T2)§ relaxačních 

časů jader 1H (výjimkou jsou některé méně běžné metody MRI využívající dalších izotopů, například 

19F and 31P).1,2 Jelikož lidské tělo obsahuje až 70 hm. % vody, téměř každý typ tkáně poskytuje 

v magnetické rezonanci signál 1H. Sledováním těchto jader tak lze získat MRI obrazy, které odpovídají 

distribuci molekul vody v jednotlivých tkáních (tzv. snímky vážené protonovou hustotou) a získat tak 

potřebnou diagnostickou informaci. Pro zlepšení kontrastu (například k rozlišení zdravé a rakovinné 

tkáně) začaly být velmi brzy po objevu MRI využívány kontrastní látky (CA), které se staly 

nepostradatelným nástrojem moderní medicíny.3 

V současné době se nejčastěji používají takové kontrastní látky, které ovlivňují T1 a T2 relaxační 

časy okolních molekul vody a při zvolení vhodné pulzní sekvence vytváří v MRI obrazu tzv. 

pozitivní/negativní kontrast. Látky, které primárně snižují relaxační čas T1 a vytváří pozitivní kontrast, 

se označují jako T1 kontrastní látky. Molekuly, které ovlivňují primárně relaxační čas T2 a způsobují 

negativní kontrast, se nazývají jako T2 kontrastní látky.4 Z chemického hlediska jsou T1-CA komplexy 

paramagnetických iontů kovů [např. Mn(II), Fe(III) a Gd(III)] s vhodnými organickými ligandy. 

T2-CA jsou nejčastěji superparamagnetické nanočástice oxidů železa (maghemit γ-Fe2O3 nebo magnetit 

Fe3O4). Kromě již zmíněných T1 a T2 kontrastních látek jsou v současné době studovány tzv. kontrastní 

 
‡ Longitudinální relaxační čas T1 charakterizuje dobu, za kterou se složka vektoru jaderné spinové magnetizace v ose z (Mz) 

vrátí do termodynamické rovnováhy (osa z je rovnoběžná s B0). 
§ Transverzální relaxační čas T2 charakterizuje dobu, za kterou se složka vektoru jaderné spinové magnetizace v rovině xy 

(Mxy) vrátí do termodynamické rovnováhy. 
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látky typu CEST (Chemical Exchange Saturation Transfer).5 Princip metody CEST je založen na 

chemické výměně protonů vody s vyměnitelnými (labilními) protony určité funkční skupiny (např. 

hydroxyl, amid, amin, thiol) nebo (v případě paramagnetických komplexů) s protony koordinované 

vody. V rovnovážném stavu je rozložení jader se spinovým stavem orientovaným souhlasně s vnějším 

magnetickým polem nepatrně větší než populace jader orientovaných proti tomuto poli (Obrázek 1). 

Při působení selektivního radiofrekvenčního (RF) presaturačního pulzu s rezonanční frekvencí 

vyměnitelného protonu dojde k dočasné změně Boltzmanovy distribuce jaderných spinů a zastoupení 

jader se spinovým stavem orientovaným proti vnějšímu magnetickému poli vzroste. Pokud je počet 

jaderných spinů orientovaný souhlasně (Nα) a nesouhlasně (Nβ) s vnějším magnetickým polem stejný 

(Nα = Nβ), systém je tzv. saturovaný a dojde k vymizení signálu vyměnitelného protonu z NMR spektra 

(Obrázek 1).6,7 Pokud je rychlost výměny (kex) mezi vyměnitelným protonem (H) a protony volné vody 

(H2O) menší než rozdíl larmorovských frekvencí (Δω) mezi těmito dvěma protony (kex ≤ Δω) a zároveň 

je jejich longitudinální relaxační rychlost (R1) nižší než rychlost jejich vzájemné chemické výměny, 

může dojít k přenosu saturace na protony vody (H2O). Tím dojde ke snížení intenzity signálu vody v 

NMR spektru a ke “ztmavnutí” odpovídající oblasti v MRI obrazu (Obrázek 1).7 

Jako první molekuly 

poskytující efekt CEST byly 

představeny endogenní 

diamagnetické látky. Později 

začaly být studovány také 

exogenní molekuly ze třídy 

komplexů paramagnetických 

kovů (PARACEST), jejichž 

nepárové elektrony indukují velké 

rozdíly chemických posunů mezi 

protony vody a daným 

vyměnitelným protonem (rozdíl může být až několik set ppm) a umožňují tak selektivní saturaci 

vyměnitelného proton bez ovlivnění signálu vody.7,8 Zobrazovací metody využívající efektu 

 

Obrázek 1: Schématické znázornění rozdělení spinů vyměnitelných 

protonů a protonů vody během experimentu CEST a znázornění jejich 

simulovaných NMR spekter. 
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(PARA)CEST mají celou řadu výhod. Zobrazování pomocí těchto látek je řízeno radiofrekvenčními 

pulzy, jejichž frekvenci je možné měnit. Kontrast je tedy možné „zapnout“ a „vypnout“ dle potřeby. 

Kontrast způsobený těmito látkami je navíc extrémně závislý na rychlosti výměny daných protonů 

(kex), a tedy na celé řadě okolních podmínek. Tyto látky tak mohou být použity k měření různých 

fyziologických parametrů, například teploty, pH či koncentrace iontů a metabolitů, a to nezávisle na 

koncentraci dané kontrastní látky, a rozšiřují tak možnosti MRI.3 

1.2 SLEDOVÁNÍ PH 

Sledování změn fyziologických parametrů v živých systémech může přinést důležitou 

informaci o aktuálním stavu tkání, orgánů či nádorů.4 Z tohoto důvodu začaly být studovány tzv. 

responzivní kontrastní látky pro MRI, které mění své vlastnosti se změnou podmínek.9,10 Je známo, že 

extracelulární pH v nádorové tkáni je slabě kyselé (hodnota pH je přibližně o 0,5−0,6 nižší než u zdravé 

tkáně).10 Pokles hodnoty pH je způsoben sníženou pufrační kapacitou, špatným prokrvením 

a hromaděním kyseliny mléčné, která vzniká kvůli zvýšenému podílu anaerobní glykolýzy.11 Měření 

extracelulárního pH pomocí neinvazivních metod za podmínek in vivo tak může poskytnout důležité 

informace pro včasné odhalení nádorového onemocnění nebo některých metabolických poruch. Navíc 

bylo prokázáno, že některé hypoxické nádorové buňky jsou odolné vůči ozařování a mnoha lékům 

k léčbě rakoviny (nižší pH nádoru může způsobit vyšší odolnost vůči chemoterapeutikům, která jsou 

slabými bázemi a naopak zvýšit účinnost chemoterapeutik, která jsou slabými kyselinami).12,13 Z tohoto 

důvodu může být informace o hodnotě extracelulárního pH v tkáni užitečná pro návrh způsobu léčby 

a sledování jejího průběhu.9,14 V literatuře byla popsána již celá řada kontrastních látek s potenciálním 

využitím ke sledování pH a v současné době je cílem přenesení těchto slibných výsledků získaných za 

podmínek in vitro do aplikací in vivo. Z důvodů zmíněných výše je tato práce zaměřena na takové 

kontrastní látky, které jsou citlivé na změny pH a mohly by sloužit ke sledování pH za podmínek in 

vivo. 
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2 CÍLE PRÁCE 

Prvním cílem této práce bylo rozšíření předchozí studie, která byla provedena se sérií 

komplexů makrocyklických ligandů s trojmocnými ionty lanthanoidů, které vykazovaly efekt CEST 

způsobený koordinovanými aminoskupinami. Cílem byla optimalizace a zlepšení způsobu přípravy 

daných ligandů (H3do3a-ae, H3do3a-aeMe a H3do3a-ae2Me; Obrázek 2) a detailní studie závislosti 

efektu PARACEST připravených komplexů na pH. 

Druhým cílem této dizertační práce byla příprava nového ligandu H3do3aNN (Obrázek 2) 

s labilním koordinujícím se pendantním ramenem obsahujícím dvě různé skupiny s vyměnitelnými 

protony (primární a sekundární amin) a studium vlastností PARACEST komplexů toho ligandu 

s trojmocnými ionty lanthanoidů. Tyto komplexy by mohly sloužit jako koncentračně nezávislé pH-

senzitivní kontrastní látky pro MRI. 

Třetím cílem této práce bylo prostudovat efekt PARACEST u komplexů trojmocných 

lanthanoidů s novým ligandem H5do3aNP s pendantním ramenem obsahujícím aminofosfonátovou 

skupinu (Obrázek 2). Předpokládali jsme, že komplexy tohoto ligandu by mohly být více kineticky 

inertní než předchozí studované látky a že by mohly existovat v roztoku v podobě různých izomerů 

s různou závislostí signálů CEST na pH a mohly by tak být využity k vytvoření kalibrační křivky 

k určení pH nezávisle na koncentraci. Díky přítomnosti atomu fosforu v molekule by tyto komplexy 

mohly být použity také k určení pH technikou 31P MRS (Magnetic Resonance Spectroscopy). 
 

   

R1 = R2 = H 

R1 = H; R2 = CH3  

R1 = R2 = CH3 

H3do3a-ae 

H3do3a-aeMe 

H3do3a-ae2Me 

   H3do3aNN 

 

     H5do3aNP 

Obrázek 2: Strukturní vzorce ligandů studovaných v této práci. 
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3 VÝSLEDKY A DISKUZE 

I. 

Před začátkem tohoto 

výzkumu zaměřeného na studium 

komplexů analogů DOTA s ionty 

trojmocných lanthanoidů byla již 

známa celá řada potenciálních 

kontrastních látek založených na efektu 

PARACEST. Motivací této studie byla 

snaha o prozkoumání oblasti značně 

neprobádané: oblasti komplexů 

makrocyklických ligandů obsahujících 

vyměnitelné protony aminoskupin, 

které by mohly být CEST-aktivní. Byly 

připraveny tři makrocyklické ligandy 

s pendantním ramenem obsahujícím 

primární, sekundární a terciární 

aminoskupinu (H3do3a-ae, H3do3a- 

-aeMe a H3do3a-ae2Me; Obrázek 2) a 

jejich komplexy s ionty Eu(III) a Yb(III). U těchto komplexů byly pomocí NMR a MRI studovány jejich 

vlastnosti PARACEST. Ukázalo se, že komplexy ligandu H3do3a-ae poskytují v Z-spektru dva široké 

signály se stejnou intenzitou a s chemickými posuny +19,5 ppm a +34 ppm (pH = 7,7, 25 °C) 

u europitého komplexu a s posuny +42 ppm a +89 ppm (pH = 7,4, 25 °C) v případě komplexu s ionty 

Yb(III); Obrázek 3. Tyto signály odpovídají magneticky neekvivalentním protonům koordinované 

aminoskupiny. CEST efekt začíná být pozorovatelný při pH ~ 6; při pH ~ 8 dosáhne maximální 

intenzity a s dalším zvyšováním pH se jeho intenzita dále nemění. Takové chování nebylo dosud 

 

Obrázek 3: Z-spektra A: 80mM a B: 100mM vodného roztoku 

(H2O−D2O 1:10) komplexu ligandu H3do3a-ae s ionty A: Eu(III) a 

B: Yb(III) [B0 = 7,05 T, B1 = 21,7 μT (920 Hz), délka 

presaturačního pulzu 2 s] při 25 °C a MRI-CEST obrázky fantomů 

80mM vodného roztoku těchto komplexů a komplexu s ionty 

La(III) jako standardu. B0 = 4,7 T, B1 = 20 μT, délka presatu-

račního pulzu 2 s; presaturační frekvence A: 34 ppm, B: 89 ppm; 

TR = 5 s, TE = 8,9 ms, čas měření: 8 min, 20 °C. 
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v literatuře popsáno. Při nižších hodnotách pH, kdy je aminoskupina pendantního ramene 

protonizovaná (–NH3
+) a nekoordinovaná k atomu kovu [pKa protonizované aminoskupiny je dle dat 

získaných z potenciometrie 6,06 pro komplex s La(III) a 5,83 pro komplex s Gd(III)], signály CEST ze 

Z-spektra vymizí. Efekt CEST je tedy pozorovatelný až po deprotonizaci primárního aminu 

pendantního ramene. Mechanizmus efektu CEST je velmi pravděpodobně založený na optimálně 

rychlé koordinaci/dekoordinaci aminoskupiny –NH2. Pokud je aminoskupina koordinovaná, k výměně 

protonu nedochází. V okamžiku, kdy se pendantní rameno dekoordinuje, dochází k velmi rychlé 

výměně protonu volného aminu a efekt CEST je pozorovatelný. 

U komplexu [Eu(do3a-aeMe)(H2O)] byly v Z-spektru pozorovány dva velmi blízké signály 

CEST s chemickým posunem +43 a +49,5 ppm. Lze předpokládat, že se jedná o signály dvou různých 

částic s methylovou skupinou pendantního ramene v ekvatoriální/axiální (a s atomem vodíku v 

opačné) pozici. V případě komplexu s menším iontem Yb(III) byl v Z-spektru pozorován pouze jeden 

signál. Tento komplex pravděpodobně preferuje pouze jednu ze zmiňovaných možností. Překvapivě i 

v případě komplexu ligandu H3do3a-ae2Me s ionty Yb(III) byl v Z-spektru ve velmi úzké oblasti pH 

(6–8,5) nalezen signál CEST s malou intenzitou a chemickým posunem +26 ppm. V této oblasti pH by 

mělo docházet k protonizaci terciárního aminu (–NMe2). Efekt CEST je tedy velmi pravděpodobně 

způsoben přenosem saturace z protonů protonizované nekoordinované aminoskupiny (–NHMe2+), 

která je v blízkosti paramagnetického centra. 

Pomocí MRI skeneru bylo studováno použití komplexů ligandu H3do3a-ae s ionty Eu(III) a 

Yb(III) jako kontrastních látek. Bylo ukázáno, že koordinace/dekoordinace aminoskupiny v těchto 

komplexech umožňuje přenos saturace na molekuly vody v takové oblasti pH, která odpovídá 

fyziologickým podmínkám (Obrázek 3). Tyto CEST-aktivní látky by tak mohly být využity jako 

potenciální senzory pH. Podrobnější informace k tomuto tématu a všechna experimentální data jsou 

shrnuta v publikaci [15]. 

 

 

 

 



VÝSLEDKY A DISKUZE 

 

 

27 

II. 

Předchozí úspěšné testování potenciálních senzorů pH založených na efektu PARACEST 

s vyměnitelnými protony aminoskupin bylo důležitým impulzem ke studiu dalších slibných molekul. 

Proto byl navržen a připraven nový makrocyklický ligand H3do3aNN (Obrázek 2). Motivací k výběru 

právě této struktury byla snaha o zavedení dvou PARACEST aktivních skupin v podobě primárního 

a sekundárního aminu do jedné molekuly. Poměry signálů vyměnitelných protonů těchto dvou skupin 

v Z-spektru (respektive ve spektru MTR; Magnetization Transfer Ratio) by pak mohly sloužit ke 

koncentračně nezávislému sledování pH pomocí tomografie magnetické rezonance. 

 

Obrázek 4: Z- a odpovídající MTR spektra A: 83mM a B: 87mM vodného roztoku komplexu A: 

[Eu(Hndo3aNN)(H2O)0–1]n a B: [Yb(Hndo3aNN)]n [B0 = 7,05 T, B1 = 21,7 μT (920 Hz), délka presaturačního pulzu 

2 s, 25 °C]. 

Z-spektra komplexů ligandu H3do3aNN s ionty Eu(III) a Yb(III) byla měřena v rozsahu pH 

~5–8. Tyto experimenty ukázaly, že oba komplexy poskytují dva signály CEST s chemickými posuny 

+22,2 a +44,4 ppm v případě komplexu s ionty Eu(III) (Obrázek 4A) a +35 a +95 ppm v případě 

ytterbitého komplexu (Obrázek 4B). Široké signály s chemickými posuny +44.4 ppm [Eu(III)] 
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a +95 ppm [Yb(III)] odpovídají vyměnitelným protonům primární aminoskupiny a signály CEST s 

posuny +22,2 ppm [Eu(III)] a +35 ppm [Yb(III)] odpovídají přenosu saturace z vyměnitelných protonů 

sekundárního aminu. Naměřená Z-spektra jednoznačně potvrzují, že obě aminoskupiny hlavního 

izomeru komplexu [Ln(Hndo3aNN)(H2O)0–1]n vykazují pH závislý efekt CEST ve fyziologicky 

relevantní oblasti pH. 

 

Obrázek 5: MRI-CEST obrázky fantomů složených ze standardu (jedna vialka obsahující vodný roztok směsi 

pufrů MES a HEPES; 1:1, 50 mM) a z devíti vialek obsahujících roztok komplexu ligandu H3do3aNN s ionty (A, 

B) Eu(III) nebo (C, D) Yb(III) ve stejném pufru při různých hodnotách pH a koncentracích. Experimentální 

podmínky: pulzní sekvence RARE (Rapid Acquisition with Relaxation Enhancement), B0 = 4,7 T, délka 

presaturačního pulzu 2 s, T = 298 K, TR = 5 s, TE = 8,9 ms, (B) B1 = 35 μT (1490 Hz), (A, C, D) B1 = 25 μT  

(1060 Hz). 

 

Signál CEST způsobený sekundární aminoskupinou byl pozorován v rozsahu pH ~ 5,5–8,5 

[z potenciometrické titrace byla zjištěna odpovídající rovnovážná konstanta logK(H2LM) = 5,09/5,07 

pro Eu(III)/Yb(III) komplex]. Při vyšších hodnotách pH, kde je primární skupina neprotonizovaná, je 

chemická výměna mezi sekundárním aminem a molekulami vody příliš pomalá. Na druhou stranu, 

efekt CEST způsobený výměnou protonů primárního aminu je pozorovatelný i v bazické oblasti. Lze 

tedy předpokládat, že mechanizmus efektu PARACEST je stejný jako v případě předchozích 

studovaných komplexů s 2-aminoethylovým pendantním ramenem. Při hodnotách pH < 5,5 signál 

primárního aminu ze Z-spektra pomalu mizí, jelikož dochází k protonizaci a dekoordinaci 

aminoskupiny [z potenciometrických dat byla určena odpovídající rovnovážná konstanta 

logK(HLM) = 6,03 pro europitý a logK(HLM) = 6,22 pro ytterbitý komplex]. 
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Pro snadnější interpretaci naměřených 

experimentů byla Z-spektra převedena na spektra 

MTR (Obrázek 4). Efekt CEST byl také studován 

pomocí MRI skeneru (Obrázek 5) a z jednotlivých 

rozdílových obrázků byl vypočítán poměr intenzit 

obou signálů. Bylo zjištěno, že u ytterbitého 

komplexu ligandu H3do3aNN mohou být spektra 

MTR využita ke zjištění pH pomocí MRI nezávisle na 

koncentraci daného komplexu (Obrázek 6). 

U experimentálních dat získaných pomocí MRI 

skeneru pro roztoky s nízkou koncentrací byly kvůli 

velkému šumu a malé intenzitě signálů CEST 

poměrně velké směrodatné odchylky. I přesto lze 

však z tvaru a průběhu kalibrační křivky rozlišit mezi roztoky s hodnotou pH > 7 a roztoky s hodnotou 

pH < 6. Taková informace může být důležitá například pro rozlišení hypoxické tkáně. Bohužel se 

ukázalo, že komplex ligandu H3do3aNN s ionty Yb(III) není zcela kineticky inertní a při nižších 

hodnotách pH pomalu uvolňuje ionty kovu a nemůže tak být použit k medicínským aplikacím. I přesto 

tato studie ukázala, že komplexy obsahující pendantní rameno v podobě lineárního diaminu by mohly 

být využity k určování pH pomocí tomografie magnetické rezonance. Výsledky této studie a všechna 

experimentální data jsou uvedena v publikaci [16]. 

 

III. 

Vzhledem k výsledkům předchozí studie není překvapivé, že jsme chtěli navrhnout a připravit 

takový ligand, jehož komplexy by byly stabilnější než komplexy ligandu H3do3aNN. Třetím cílem této 

práce tedy bylo studium efektu PARACEST u komplexů trojmocných lanthanoidů s novým ligandem 

H5do3aNP (Obrázek 2) s aminofosfonátovým pendantním ramenem. Obecně platí, že protonizační 

konstanty aminoskupin a fosfonátů jsou v blízkosti fyziologické oblasti pH. Z tohoto důvodu lze 

předpokládat, že komplexy ligandu H5do3aNP budou měnit své vlastnosti právě v této oblasti pH. 

 

Obrázek 6: Poměr intenzit signálů (35 ppm/ 
95 ppm) ve spektrech MTR 7,7−87mM roztoku 

komplexu [Yb(Hndo3aNN)]n; 25 °C, délka 

presaturačního pulzu 2 s. Kolečka: vodný roztok, 

B0 = 7,05 T (NMR), B1 = 500 Hz (11,8 μT) nebo 

920 Hz (21,7 μT). Čtverce a trojúhelníky: 50mM 

HEPES-MES, B0 = 4,7 T (MRI), B1 = 1060 Hz  

(25 μT) nebo 1490 Hz (35 μT). 
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Předpokládali jsme, že komplexy obsahující v molekule atom fosforu by mohly najít své uplatnění také 

jako senzory pH s využitím metod NMR založených na detekci jádra 31P. 

Struktura europitého komplexu 

ligandu H5do3aNP byla v roztoku 

studována pomocí 1H a 31P NMR 

spektroskopie. Při nižších hodnotách pD 

(pD < 7,3) byla v 1H NMR spektrech 

detekována pouze jedna sada signálů 

odpovídající izomeru SA (square 

antiprism; čtvercové antiprizma). Se 

zvyšující se hodnotou pH signály tohoto 

izomeru postupně mizely a současně se 

v 1H NMR spektru začal objevovat nový set 

signálů, které lze připsat izomeru TSA 

(twisted square antiprism; zkřížené 

čtvercové antiprizma). Komplex ligandu 

H5do3aNP se tedy v roztoku nachází 

v protonizované formě v uspořádání 

SA-[Eu(Hdo3aNP)(H2O)]– a po ztrátě 

protonu (pKa ~ 8) a koordinaci 

sekundárního aminu k paramagnetickému 

centru se změní na izomer 

TSA-[Eu(do3aNP)]2− (Schéma 1). K potvrzení tohoto vysvětlení byla naměřena také spektra 31P NMR 

(Obrázek 7). Vzhledem k velkým chemickým posunům signálů komplexních částic 

[Eu(Hdo3aNP)(H2O)]−/[Eu(do3aNP)]2− ve spektrech 31P NMR (SA: δP = −118 ppm; TSA: 

δP = +70 ppm; volný ligand: 8−16 ppm; La(III) komplex: 23−25 ppm) a jejich krátkým relaxačním 

časům T1 (~0,2 s; komplex s ionty La(III): ~2−3 s) lze soudit, že v izomeru SA i TSA je fosfonová 

kyselina pendantního ramene koordinovaná k centrálnímu iontu kovu. Navíc tyto částice nejsou 

 

Schéma 1: Navrhovaná geometrie komplexních částic  

SA-[Eu(Hdo3aNP)(H2O)]– a TSA-[Eu(do3aNP)]2–. V proto-

nizované částici je předpokládaná koordinace molekuly vody 

v apikální pozici. 

 

 

Obrázek 7: Závislost spekter 31P{1H} NMR komplexních částic 

SA-[Eu(Hdo3aNP)(H2O)]–/TSA-[Eu(do3aNP)]2– na pH 

(50mM roztok; podmínky: H2O, ~150mM NaCl, B0 = 7,05 T, 

25 °C). 
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v rychlé výměně vzhledem k NMR časové škále. Tak velká změna chemických posunů signálů fosforu 

v NMR spektru (~190 ppm) mezi dvěma částicemi s protonizovanou/neprotonizovanou 

aminoskupinou nemá v literatuře obdoby. Předpokládáme, že atom fosforu koordinovaného fosfonátu 

v komplexní částici SA-[Eu(Hdo3aNP)(H2O)]− leží v rovině O4 (Schéma 1). Záporný paramagnetický 

příspěvek k chemickému posunu ve spektru 31P NMR izomeru SA byl vysvětlen nízkou symetrií 

ligandového pole, která může vést k rozdílu mezi hlavní magnetickou osou a pseudo-C4 osou a 

k významné anizotropii magneticky indukovaných posunů.17 Proto se v případě částice 

SA-[Eu(Hdo3aNP)]– může atom fosforu dostat do prostoru s negativním chemickým posunem v 

blízkosti směru hlavní magnetické osy. Po ztrátě protonu sekundární aminoskupiny a její koordinaci 

k paramagnetickému centru se atom fosforu přesune do apikální pozice vzhledem k nově vytvořené 

rovině O3N částice TSA-[Eu(do3aNP)]2− a přesune se tedy z prostoru se záporným indukovaným 

posunem izomeru SA do prostoru s kladným indukovaným posunem izomeru TSA. 

Vzhledem k zajímavé závislosti 

signálů 31P NMR komplexních částic 

[Eu(Hdo3aNP)(H2O)]−/[Eu(do3aNP)]2− 

na pH byly integrální intenzity těchto 

signálů využity k vytvoření kalibrační 

křivky k určování pH v roztoku (Obrázek 

8). Funkce je lineární, mírně závislá na 

iontové síle a nezávislá na koncentraci 

komplexu. Za definovaných podmínek lze 

tedy pomocí této kalibrační funkce určit 

pH roztoku nezávisle na koncentraci 

kontrastní látky. 

Na základě informací shrnutých výše by komplex ligandu H5do3aNP s ionty Eu(III) mohl 

sloužit k měření pH pomocí metod 31P MRI. Výsledky experimentů provedených pomocí MRI skeneru 

podpořily navrhovaný koncept. Signály částic [Eu(do3aNP)]2−, [Eu(Hdo3aNP)(H2O)]− a kyseliny 

fosforečné (reference) byly pomocí 31P MR jednoznačně detekovány. Integrální intenzity těchto signálů 

 

Obrázek 8: Závislost funkce y = log{Int(−118 ppm)/Int(70 

ppm)} ~ log{[SA]/[TSA]} na pH. Roztoky s různými 

koncentracemi komplexních částic {[Eu(Hdo3aNP)(H2O)]−/ 

[Eu(do3aNP)]2−)} při různých iontových silách relevantních 

pro fyziologické podmínky. 
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byly sečteny a převedeny do falešných barev. Jejich součtem vznikla mapa distribuce jednotlivých 

signálů (Obrázek 9). 

Vzhledem k hardwarovému 

omezení a široké spektrální šířce 

nutné při měření těchto 

experimentů (~250 ppm) je doba 

měření poměrně dlouhá a k měření 

je třeba použít pulz 

s nehomogenním excitačním 

profilem. I přesto bylo ukázáno, že 

komplex s různými částicemi 

v pomalé výměně by mohl být 

využit ke sledování pH pomocí 

metod založených na 31P MRI. 

Detaily k tomuto tématu jsou 

shrnuty v publikaci [18]. 

V závislosti na změně pH 

byly studovány také PARACEST 

vlastnosti komplexu ligandu 

H5do3aNP s ionty Eu(III). Bylo 

zjištěno, že tento komplex při 

pH = 6,0 poskytuje jeden signál 

CEST s chemickým posunem –17 ppm, který odpovídá přenosu saturace z protonizované a 

nekoordinované aminoskupiny pendantního ramene (Obrázek 10). Tento signál s rostoucí hodnotou 

pH mizí a přestává být pozorovatelný při pH ~ 8. Vymizení tohoto signálu je způsobené ztrátou 

protonu a koordinací pendantní aminoskupiny k centrálnímu iontu kovu. Zároveň při vyšších 

hodnotách pH začíná být v Z-spektru pozorovatelný nový signál s chemickým posunem +36,4 ppm 

(Obrázek 10). Tento signál odpovídá přenosu saturace z protonů aminoskupiny komplexní částice 

 

Obrázek 9: A: Lokalizovaná spektra 31P MR; B: mapa pH a 

odpovídající legenda (referenční obrázek 1H MR) fantomu složeného 

z jedné vialky obsahující vodný roztok H3PO4 jako reference 

(~200mM roztok v H2O) a ze tří vialek obsahujících vodný roztok 

komplexu Eu(III)–H5do3aNP při pH = 6,4, 8,0 a 9,0 (~50mM roztok  

v H2O, ~150mM NaCl), B0 = 4, T; podrobněji v dizertační práci. 

Barevné schéma: červená: signál s posunem +70 ppm 

{[Eu(do3aNP)]2−}; modrá: −118 ppm {[Eu(Hdo3aNP)]−}; fialová: 

superpozice signálů s posuny +70 a −118 ppm; zelená: 0 ppm 

(H3PO4). 
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[Eu(do3aNP)]2− na protony vody. Jelikož je signál CEST pozorovatelný i v bazické oblasti, 

mechanizmus efektu CEST je stejně jako v předchozích případech spojen se slabě koordinovanou 

aminoskupinou. Experimenty CEST byly provedeny také pomocí 4,7T MRI skeneru s fantomem 

obsahujícím tři vialky s roztoky daného komplexu při různých hodnotách pH (pH = 6,4, 7,8 a 8,6; 

Obrázek 11). Efekt CEST byl jednoznačně detekován a v současné době je podrobně studována 

možnost využití tohoto komplexu k určení pH nezávisle na koncentraci kontrastní látky. 
 

 

Obrázek 10: Z- a odpovídající spektra MTR 87mM roztoku komplexních částic [Eu(Hdo3aNP)(H2O)]− a 

[Eu(do3aNP)]2− [B0 = 7,05 T, B1 = 16,5 μT (700 Hz), délka presaturačního pulzu 2 s, 25 °C]. 

 

 

Obrázek 11: MRI-CEST obrázky fantomu složeného ze tří vialek obsahujících komplex ligandu H5do3aNP 

s ionty Eu(III) (82mM roztok; ~250mM NaCl) při různých hodnotách pH (ve falešných barvách). 

Experimentální podmínky: pulzní sekvence turbo spinového echa, B0 = 4,7 T, délka presaturačního pulzu 2 s, 

presaturační frekvence A: –17 ppm, B: +36 ppm; T = 298 K, TR = 5 s, TE = 8,9 ms, B1 = 10 μT (425 Hz). 
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4 ZÁVĚRY 

První část této dizertační práce se zabývá studiem vlastností PARACEST u komplexů tří 

makrocyklických ligandů s 2-aminoethylovým pendantním ramenem obsahujícím primární (H3do3a-

ae), sekundární (H3do3a-aeMe) a terciární (H3do3a-ae2Me) aminoskupinu (Obrázek 2). Bylo ukázáno, 

že komplexy Eu(III)−H3do3a-ae/H3do3a-aeMe a Yb(III)−H3do3a-ae/H3do3a-aeMe poskytují efekt 

CEST a v obou případech je tento efekt velmi silně závislý na hodnotě pH roztoku (pH ~ 4.5−7.5). 

V této oblasti pH se předpokládá koordinace aminoskupiny k centrálnímu iontu kovu. V alkalických 

roztocích byl efekt CEST téměř nezávislý na hodnotě pH. Takové chování nebylo dosud v literatuře 

popsáno. Na základě těchto zjištění byl navržen nový mechanizmus efektu PARACEST, který je spjatý 

se slabou koordinací 2-aminoethylového pendantního ramene. Překvapivě i v případě komplexu 

ligandu H3do3a-ae2Me s ionty Yb(III) byl efekt CEST pozorován. V tomto případě je ale způsoben 

přenosem saturace z protonů protonizované a nekoordinované aminoskupiny, která je v blízkosti 

paramagnetického centra. Použití komplexů ligandu H3do3a-ae jako pH senzitivních kontrastních látek 

pro MRI bylo testováno pomocí MRI skeneru v oblasti pH relevantní pro živé systémy. Výsledky 

ukázaly velký potenciál připravených látek. Z tohoto důvodu byla studována další slibná struktura 

s pendantním ramenem v podobě lineárního diaminu (H3do3aNN; Obrázek 2). Motivací pro výběr 

této molekuly byla přítomnost dvou potenciálně nezávislých skupin vyměnitelných protonů (primární 

a sekundární amin) ve struktuře. Byly studovány vlastnosti PARACEST komplexů tohoto ligandu 

s ionty Eu(III) a Yb(III) a v obou případech bylo zjištěno, že hlavní izomery těchto komplexů poskytují 

dva signály CEST, které odpovídají primárnímu a sekundárnímu aminu. Navíc bylo zjištěno, že tvar Z-

spekter komplexních částic [Ln(Hndo3aNN)(H2O)0−1]n je významně závislý na pH v oblasti pH = 5−8 a 

že intenzita efektu CEST zřejmě souvisí s protonizačním stavem jednotlivých aminoskupin. Závislost 

signálu CEST primárního aminu na pH je odlišná od závislosti sekundárního aminu a tyto rozdíly jsou 

pozorovatelné pomocí MRI skeneru. V případě komplexu [Yb(Hndo3aNN)]n bylo možné poměrem 

intenzit obou signálů vytvořit pH-závislou kalibrační křivku nezávislou na koncentraci komplexu 

(koncentrace studovaných roztoků byly 7,7–87 mM). Bohužel se ukázalo, že přítomnost lineárního 
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diaminu ve struktuře ligandu snižuje kinetickou inertnost komplexů tohoto ligandu s ionty 

trojmocných lanthanoidů (komplexy pomalu uvolňují volný ion kovu již ve slabě kyselém prostředí). 

Z tohoto důvodu nemůže být tento komplex použit pro medicínské aplikace. Tato studie i přesto 

přináší důležité informace o možnosti využití komplexů obsahujících CEST-aktivní vyměnitelné 

protony aminoskupin ke sledování pH s použitím MRI. 

Na základě výsledků z předchozí studie byl připraven nový ligand s N-fosfonomethyl-2- 

-aminoethylovým pendantním ramenem (H5do3aNP). Byly studovány vlastnosti PARACEST jeho 

komplexů s ionty trojmocných lanthanoidů a jejich potenciální využití v aplikacích využívajících 31P 

NMR/MRI. Bylo zjištěno, že protonizovaná částice [Eu(Hdo3aNP)(H2O)]− tvoří v roztoku výhradně 

jeden izomer s geometrií SA, který se po ztrátě protonu a koordinaci pendantní aminoskupiny (pKa ~ 

8) přemění na částici [Eu(do3aNP)]2− s geometrií TSA. Tyto částice jsou v pomalé výměně vzhledem 

k NMR časové škále a poskytují v 31P NMR spektrech dva signály s rozdílem chemických posunů 

~190 ppm. Bylo ukázáno, že výpočtem poměru integrálních intenzit těchto signálů lze v rozsahu pH 

6,5−9,5 vytvořit kalibrační křivku, která může sloužit k určení pH pomocí metody MRS (Magnetic 

Resonance Spectroscopy). Aminoskupiny těchto komplexních částic navíc poskytují dva různé signály 

CEST s různými závislostmi na pH. Porovnání těchto signálů CEST by tak mohlo sloužit k vytvoření 

další kalibrační křivky ke stanovení hodnoty pH. 

V současné době jsou studovány komplexy ligandu H5do3aNP s dalšími ionty trojmocných 

lanthanoidů. Změnou centrálního atomu kovu je možné ovlivnit chemický posun atomu fosforu 

daného komplexu v 31P NMR spektru a ovlivnit také hodnotu protonizační konstanty, která 

charakterizuje rovnováhu mezi částicemi s deprotonizovanou/protonizovanu aminoskupinou a 

ovlivnit tak vlastnosti potenciální kontrastní látky pro PARACEST/MRS aplikace. 
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