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Abstrakt 
 

     Makrocyklické ligandy sú výhodnými činidlami pre komplexáciu iónov 

paramagnetických kovov do komplexov vykazujúcich vysokú kinetickú 

a termodynamickú stabilitu. Vďaka týmto vlastnostiam sú v podobe daných komplexov 

hojne využívané v medicínskych aplikáciách. Cieľom tejto práce je pripraviť novou 

syntetickou cestou ligand cis-DO2A2P. Ten je posledným z ligandov série derivátov 

DOTA so zmiešanými karboxylovými a metylfosfonátovými pendantnými ramenami, 

ktorého komplexy ešte neboli dôkladne popísané. Táto práca zahŕňa základné 

informácie známe o ligandoch tejto série, štruktúre a vlastnostiach ich komplexov 

a syntézu nového ligandu.  

Kľúčové slová: 

Makrocykly; polydentátne ligandy; lanthanoidy; prechodné kovy; organofosforové 

kyseliny 

 

Abstract 

 

     Macrocyclic ligands are very efficient agents for complexation of paramagnetic 

metal ions in complexes possessing high kinetic inertness and thermodynamic stability. 

These properties are very useful for medical applications. The aim of this work is to 

prepare ligand cis-DO2A2P using a new synthetic approach. Cis-DO2A2P is the last 

ligand in the series of DOTA derivatives with mixed carboxylate and phosphonate 

pendant arms which does not have its complexes fully described. This thesis includes 

basic information known on the ligands from this series, about the structure and 

properties of their complexes, and synthesis of the cis-DO2A2P.  

Key words: 

macrocycles, polydentate ligands, lanthanides, transition metals, organophosphorus 

acids 
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1 Teoretický úvod 

1.1 Makrocyklické ligandy a ich komplexy 

 

     Od druhej polovice 20. storočia sa objektom rozsiahleho výskumu v oblasti 

koordinačnej chémie stali makrocyklické ligandy. Tie sú definované ako cykly 

s minimálne deviatimi členmi obsahujúce 3 a viac donorových heteroatómov. Boli 

syntetizované ligandy obsahujúce rôzne druhy heteroatómov (N, O, S). 

Významnými zástupcami skupiny makrocyklických ligandov sú napríklad crown-

étery či polyazamakrocykly. Pár vybraných príkladov týchto ligandov je uvedených 

na Obr. 1.  

      Makrocyklické ligandy majú schopnosť veľmi účinne „zabaliť“ ióny kovov do 

svojej štruktúry a vytvárať tak so širokou škálou divalentných a trivalentných 

kovových iónov komplexy vyznačujúce sa vysokou kinetickou a termodynamickou 

stabilitou. Použitím multidentátneho ligandu namiesto monodentátneho sa výrazne 

zvyšuje stabilita daného komplexu.  

 

 

 

 

 

  

 

 

     Táto práca je zameraná na ligandy na báze cyklénu a preto ostatné 

makrocyklické ligandy, ich deriváty a príslušné komplexy nie sú v jej obsahu 

zahrnuté. 

 

1.1.1 Tetraazamakrocykly 

 

      Hlavnú úlohu na poli výskumu ligandov tohto typu hrajú dva cyklické tetramíny 

– 1,4,7,10-tetraazacyklododekán (cyklén) a 1,4,8,11-tetraazacyklotetradekán 

(cyklam) (Obr. 1).  V posledných desaťročiach sa vynakladá značná snaha na 

Obrázok 1 
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výskum ich derivátov obsahujúcich na amínových dusíkoch cyklu rôzne funkčné 

skupiny s cieľom vytvárať ligandy s rozličnými komplexačnými vlastnosťami.  

      Ako už bolo spomenuté vyššie, tetraazamakrocykly ako makrocyklické ligandy 

sú schopné efektívne viazať paramagnetické ióny kovov (napr. Cu
2+

, Mn
2+

, Fe
2+

, 

Ln
3+

) v multidentátnych komplexoch vykazujúcich vysokú kinetickú 

a termodynamickú stabilitu v dôsledku cyklickej a preorganizovanej povahy 

ligandu. Táto skutočnosť prirodzene vedie k ich veľkému prínosu v medicínskych 

aplikáciách, napríklad ako kontrastné látky pre magnetickú rezonančnú tomografiu 

(MRI z anglického „magnetic resonance imaging“), v rádiomedicíne ako 

zobrazovacie aj terapeutické látky, v pozitrónovej emisnej tomografií (PET 

z anglického „positron emission tomogaphy“) či jednofotónovej emisnej výpočetnej 

tomografii (SPECT z anglického „single-photon emission computed tomography“).  

     Tetraazamakrocyklické ligandy s koordinujúcimi pendantnými skupinami sú 

veľmi výhodné oktadentátne ligandy pre komplexáciu trojmocných iónov série 

lantanoidov Ln
3+

. Koordinačné čísla atómov lantanoidov sú 8 – 9. Trojmocné 

lantanoidy majú pri veľkosti svojho povrchu a náboji 3+ vysokú povrchovú hustotu 

náboja a sú tvrdými Lewisovými kyselinami. Preferujú preto tvrdé O-donorové 

a stredne tvrdé N-donorové atómy. 

 

1.2 Komplexy makrocyklických ligandov a ich využitie ako kontrastné látky 

v MRI 

 

     Magnetická rezonančná tomografia je v medicíne široko využívaná neinvazívna 

metóda zobrazovania tkanív v ľudskom tele. Je založená na technike nukleárnej 

magnetickej rezonancie, konkrétne na meraní jadier atómov vodíka viazaných 

v molekule vody, ktorá sa v ľudskom tele nachádza v značnej miere.  Primárnou 

výhodou tejto metódy je kontrast vznikajúci rozdielom pri zobrazovaní medzi rovnakou 

časťou zdravého a patologicky poškodeného tkaniva. Princípy a technika spomenutých 

metód nie sú obsahom tejto práce, môžu však byť dohľadané v literatúre.
[1–3]

  

     Pri niektorých vyšetreniach však tento kontrast nie je zjavný z jednoduchého MRI 

skenu. Vtedy sa ukazuje mimoriadne užitočný účinok skupiny intravenózne 

aplikovaných látok zvyšujúcich daný kontrast, označovaných ako kontrastné látky. 

Poškodené tkanivo sa správa inak ako tkanivo zdravé a po prijatí kontrastnej látky 
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sa stane veľmi dobre viditeľným na MRI skene. Kontrastnými látkami sú komplexy 

paramagnetických iónov kovov s vhodným organickým ligandom. Práve tu nachádzajú 

svoje najväčšie využitie makrocyklické ligandy. 

     Najvyužívanejším iónom kovu pre spomínané aplikácie v súčasnej medicínskej praxi 

je trojmocný ión gadolínia. Za primárnu pozíciu v tejto oblasti vďačí svojim unikátnym 

magnetickým vlastnostiam. Gadolinitý ión má nielen vysoký magnetický moment (7,9 

BM), daný siedmimi nespárovanými f elektrónmi (čo je najvyšší dosiahnuteľný počet), 

ale tiež úplne symetrický elektrónový stav (základný stav 
8
S7/2). Tieto parametre 

spôsobujú, že elektrónový relaxačný čas gadolinitého katiónu (10
–8

 – 10
–9

 s) je omnoho 

dlhší ako u iných iónov Ln
3+

.
[1,3]

 

     Výrazný problém však vzniká pre aplikácie in vivo, nakoľko je trojmocné 

gadolínium vo voľnej forme (aqua-ión) vysoko toxické a jeho priame použitie je preto 

neprípustné. Z tohto dôvodu je žiaduce jeho „zviazanie“ v komplexe dostatočnej 

kinetickej a termodynamickej stability, vykazujúcom dlhodobú odolnosť voči 

transmetalácii a transchelatácii, ktoré by mohli spôsobiť uvoľnenie toxického Gd
3+

 iónu 

do tela pacienta. Bolo zistené, že hlavnými konkurentmi gadolinitého katiónu v tele sú 

endogénne kovové ióny Zn
2+

 a Ca
2+

. Vybraný ligand preto musí vykazovať vyššiu 

komplexačnú selektivitu práve pre Gd
3+

.   Príklady niekoľkých komerčne používaných 

kontrastných látok obsahujúcich ako centrálny atóm gadolinitý katión sú uvedené na 

Obr. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Komplexy paramagnetických kovových iónov s vhodnými ligandami patria medzi 

látky indukujúce pozitívny kontrast zvyšovaním 
1
H NMR signálu zasiahnutého tkaniva 

Obrázok 2 – príklady komerčne používaných makrocyklických kontrastných látok 
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(skupina tzv. T1 kontrastných látok označovaných ako paramagnetické
[4]

).  Za prvý 

prípad modernej kontrastnej látky, ktorá bola použitá v MRI sa považuje komplex Gd
3+

 

s acyklickým ligandom DTPA (N,N,N‘,N‘‘,N‘‘–dietyléntriamínpentaoctová kyselina). 

Táto kontrastná látka bola pod komerčným názvom Magnevist
®
 pre klinické použitie 

schválená v roku 1988 (Obr. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Oproti komplexom, ktoré obsahujú ligand s otvoreným reťazcom, vykazujú 

komplexy makrocyklických ligandov vyššiu kinetickú aj termodynamickú stabilitu, 

avšak nižšiu rýchlosť komplexácie. Preto je venovaná výrazná snaha syntéze nových 

derivátov týchto ligandov s čo najviac vyhovujúcou kombináciou vlastností. Komplexy 

ligandov obsahujúcich v pendantných ramenách fosfor vykazujú vyššiu selektivitu 

v komplexácii a zároveň uspokojujúcu termodynamickú stabilitu.
[5]

  

     Koordinačné číslo gadolinitého iónu v spomínaných komplexoch je 9. Osem miest je 

koordinovaných ligandom a deviate koordinačné miesto je obsadené molekulou vody, 

ktorá je koordinovaná priamo na centrálny atóm v prvej koordinačnej sfére (Obr. 2). Jej 

koordinácia je esenciálna pre mechanizmus zvyšovania kontrastu, pretože jej 

vymieňaním je prenášaná magnetická informácia na okolitú vodu
[3]

.  

 

1.3 Ligandy na báze cyklénu 

 

     Cyklén (1,4,7,10-tetraazacyklododekán) je 12-členný nasýtený heterocyklus 

obsahujúci 4 atómy dusíka. Na amínových atómoch dusíka môže byť modifikovaný 

rôznymi substituentmi so snahou získať ligandy vykazujúce rôzne komplexačné 

vlastnosti. Najviac študovaným ligandom tejto série je tzv. DOTA (1,4,7,10-

tetraazacyklododekán-1,4,7,10-tetraoctová kyselina), čo je cyklén symetricky 

Obrázok 3 – príklad kontrastnej látky obsahujúcej acyklický ligand 
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substituovaný štyrmi acetátovými pendantnými ramenami na všetkých atómoch dusíka 

v cykle (Obr. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

DOTA 

 

     Tento komplex je mimoriadne vhodný na komplexáciu iónov lantanoidov (Ln
3+

), 

napr. trojmocného gadolínia, ktorého komplexy sú, ako bolo spomenuté vyššie, 

najrozšírenejšími kontrastnými látkami používanými v zobrazovaní magnetickou 

rezonanciou. 

     Ligand DOTA bol prvýkrát syntetizovaný v roku 1976 H. Stetterom a W. Frankom 

reakciou cyklénu s kyselinou chlóroctovou v zásaditom vodnom prostredí
[6]

 (Schéma 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Rôznymi modifikáciami štruktúrneho vzoru DOTA sú syntetizované nové ligandy, 

ktoré majú jedno alebo viacero acetátových pendantných ramien substituovaných inými 

skupinami (tými môžu byť napríklad amidy, alkoholy, fenoly, fosfonáty/fosfináty a i.).   

 

Schéma 1 

              Obrázok 4 
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1.4 Diastereoizoméry komplexov makrocyklických ligandov 

1.4.1 Komplexy iónov lantanoidov s ligandami typu DOTA 

 

     Ligandy založené na štruktúrnom motíve DOTA sú schopné koordinovať ión 

lantanoidu oktadentátne – štyrmi atómami dusíku makrocyklu a štyrmi kyslíkovými 

atómami acetátových pendantných ramien. Tvoria sa tak roviny N4 a O4, ktoré sú 

planárne a navzájom paralelné. Ióny lantanoidov preferujú koordinačné číslo 9, 

kyslíková rovina je preto vo väčšine komplexov uzavretá priamo na centrálny atóm 

koordinovanou molekulou vody.  

     Centrálny ión tvorí s etyléndiamínovými fragmentami makrocyklu päťčlenné kruhy, 

ktoré môžu zaberať konformáciu δ alebo λ. V snahe minimalizovať vnútorné pnutie 

zaujímajú všetky 4 tieto kruhy rovnakú konformáciu, vyskytujú sa teda v dvoch 

formách – δδδδ alebo λλλλ. Acetátové ramená sa môžu voči chelátovým kruhom 

makrocyklu vyskytovať v dvoch môžných pozíciach, ktoré sa dajú charakterizovať ako 

rotácie pendantných ramien – ∆ alebo Λ. Kruhová interkonvezia δ ⇋ λ a rotácia 

acetátových ramien ∆ ⇋ Λ vedú v roztoku ku vzniku štyroch izomérov komplexu – 

dvoch diastereoizomérnych dvojíc enantiomérov, ∆δδδδ/Λλλλλ a ∆λλλλ/Λδδδδ. 

Diastereoizoméry ∆λλλλ a Λδδδδ tvoria priestorové usporiadanie štvorcovej antiprizmy 

(SA z anglického „square-antiprism“) a diastereoizoméry ∆δδδδ a Λλλλλ usporiadanie 

skrútenej štvorcovej antiprizmy (TSA z anglického „twisted square-antiprism“). 

Geometrické usporiadanie dvoch komplexov ligandu DOTA s iónom Gd
3+

 je 

znázornené na Obr. 5
[3]

. Diastereoizoméry sa výrazne odlišujú v rýchlosti výmeny 

molekuly vody (TSA izomér je stericky náročnejší, vymieňa preto vodu 10 – 100 krát 

rýchlejšie ako SA izomér
[3]

).  
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     Oba diastereoizoméry [Ln(H2O)(DOTA)]
— 

 sú charakterizované tromi parametrami 

– uhlami ω, ψ a veľkosťou dutiny, d.  

     Uhol ω je daný vzájomnou rotáciou rovín N4 a O4 a je rôzny pre oba 

diastereoizoméry. Rotácia o približne 40° (ideálne 45°) vedie k  SA izoméru, ktorý je 

v roztoku komplexu [Gd(H2O)(DOTA)]
— 

zastúpený výrazne viac ako izomér TSA, kde 

je uhol vzájomnej rotácie rovín približne 24° (ideálne 22,5°). Lantanoidové komplexy 

DOTA majú väčšinou štruktúru izoméru SA. Komplexy, v ktorých prevažovala TSA 

konformácia boli pozorované pre štruktúry veľkých iónov Ln
3+

, napr. La
3+

, Ce
3+

 alebo 

pre malé ióny, napr. Tm
3+

. V prípade komplexu Tm
3+

 ale nebola pozorovaná priama 

koordinácia molekuly vody
[3]

. Usporiadanie bez koordinovanej molekuly vody je 

označované apostrofom – TSA’. Analogické SA’ usporiadanie bolo zistené len pre Sc
3+

 

ión
[7]

.  

     Pomer TSA/SA izomérov je výrazne ovplyvnený parametrami dutiny ligandu. Tá 

naberá rôzny tvar a veľkosť pri rôznej rotácii pendantných ramien. Ľahké ióny 

lantanoidov s veľkým iónovým polomerom (La
3+

, Ce
3+

) vyžadujú väčšiu dutinu a teda 

zároveň aj väčšiu vzdialenosť dusíkovej a kyslíkovej roviny. Tá je v tomto prípade 2,5 

Å a v komplexoch je preferovaný vznik TSA izoméru. S postupným zmenšovaním 

polomeru iónov pozdĺž lantanoidovej série sa centrálny atóm a súčasne celá kyslíková 

Obrázok 5 – možné izoméry Ln3+ komplexov založených na štruktúrnom motíve DOTA 

(obrázok prevzatý z literatúry[3]) 
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rovina približuje ku spodnej dusíkovej rovine a geometria molekuly komplexu 

prechádza na SA usporiadanie so vzdialenosťou rovín 2,3 – 2,4 Å.  

     Významným parametrom ovplyvňujúcim usporiadanie komplexu je tiež uhol ψ 

(„opening angle“), čo je uhol, ktorý zviera centrálny atóm s dvoma atómami kyslíku 

protiľahlých acetátových ramien („trans“ atómy kyslíka). Veľkosť tohto uhla je 

esenciálna pre koordináciu molekuly vody v prvej koordinačnej sfére (naviazaná priamo 

na centrálny atóm). V komplexe [Pr(H2O)DOTA]
—

 má tento uhol veľkosť 148° 

a štruktúru SA, v komplexe [Ce(H2O)DOTA]
—

 144° a štruktúra zodpovedá TSA 

usporiadaniu (Obr. 6)
[3]

. Bolo zistené, že molekula vody je v komplexe koordinovaná, 

pokiaľ uhol ψ neklesne pod 135°
[3,5]

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2 Komplexy s ligandami typu DOTP/DOTP
R
 

 

     Krátko po nasyntetizovaní DOTA bola ohlásená úspešná syntéza analogického 

ligandu, ktorý mal všetky štyri acetátové pendanty nahradené metylfosfonátovými
[8]

. 

Tento je označovaný ako DOTP (1,4,7,10-tetraazacyklododekán-1,4,7,10-

tetrakis(metylfosfónová) kyselina)
 

(Obr. 7). Na atómoch fosforu môže byť ďalej 

modifikovaný za vzniku analogických ligandov typu DOTP
R 

(1,4,7,10-

tetraazacyklododekán-1,4,7,10-tetrakis[R-(metylfosfínová)]kyselina). 

 

 

 

 

Obrázok 6 – koordinačné mnohosteny SA a TSA usporiadania komplexov 

(obrázok prevzatý z literatúry[3]) 
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      DOTP             DOTP
R
 

 

 

     Tento derivát a syntetizovali Geraldes a kol. v roku 1988 reakciou Mannichovho 

typu a testovali jeho komplex s dyspróziom.
[8]

 Vychádzali z hydrobromidovej soli 

cyklénu, ktorú nechali reagovať s kyselinou fosforitou a vodným roztokom 

formaldehydu v silne kyslom prostredí koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej 

za zvýšenej teploty. Syntézu, ktorú použili, opisuje Schéma 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fosfinátový analóg DOTP, ligand DOTP
H
, možno syntetizovať Mannichovou 

reakciou hydrochloridovej soli cyklénu s vodným roztokom kyseliny fosfornej 

a paraformaldehydom vo vodnom prostredí pri teplote 40 °C
[9,10]

 (Schéma 3). 

 

 

 

 

  

Schéma 2 

Obrázok 7 
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     Zlepšovaniu syntézy a ďalšiemu výskumu ligandov tohto typu a ich komplexov bolo 

venovaných veľa ďalších vedeckých prác.
[10–16]

 

     Tetra-fosforové analógy DOTA vykazujú v pevnom stave pozdĺž lantanoidovej série 

prevažne TSA’ usporiadanie komplexov (bez prítomnosti priamo na centrálny atóm 

koordinovanej molekuly vody), čo znemožňuje ich použitie pre medicínske aplikácie 

ako kontrastné látky pre MRI. Koordinovaná molekula vody bola zistená len v prípade 

komplexov veľkých iónov La
3+

 a Ce
3+

.
[17]

 

     Bola preto vyvinutá snaha syntetizovať a overovať komplexačné vlastnosti ligandov, 

v ktorých nebudú všetky štyri pendanty rovnakého druhu, ale ich kombináciou na 

pomedzí DOTA a DOTP. V takých komplexoch by sa mohli spojiť výhody oboch 

symetricky tetra-substituovaných ligandov – vďaka prítomnosti priestorovo objemného 

atómu fosforu by sa mohli vyskytovať primárne v TSA usporiadaní a zároveň mohli 

niesť molekulu vody koordinovanú priamo na centrálny atóm a mať tak rýchlu výmenu 

koordinovanej vody. 

 

1.4.3 Komplexy s ligandami typu DO3AP 

 

     Nahradením len jedného z acetátových pendantných ramien ligandu DOTA 

fosfonátovou alebo fosfinátovou skupinou vznikajú ligandy DO3AP/DO3AP
R
.  

     Ligand DO3AP bol syntetizovaný reakciou cyklénu substituovaného tromi 

acetátovými pendantnými ramenami (DO3A
[18]

) s dietylfosfitom a paraformaldehydom 

v prostredí vodnej kyseliny chlorovodíkovej
[19]

 (Schéma 4). 

 

Schéma 3 
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     Komplexy DO3AP s Ln
3+

 sa vyskytujú primárne vo väčšmi vyžadovanom TSA 

usporiadaní.
[20]

 Preferencia tohto usporiadania je pravdepodobne spôsobená 

prítomnosťou objemného atómu fosforu s tetraédrickou štruktúrou v pendantnom 

ramene, ktorý svojou sterickou náročnosťou vyžaduje väčšiu vzdialenosť medzi 

rovinami N4 a O4 ako planárne acetátové skupiny a tak indukuje vznik izoméru TSA. 

Zároveň však zostáva v dôsledku prítomnosti stericky menej náročných acetátových 

skupín dostatočný priestor na koordináciu molekuly vody v prvej koordinačnej sfére. 

Uhol ψ v prípade komplexov tohto ligandu s Eu
3+

 a Tb
3+

 totižto neklesá pod 135°.
[21,22]

 

Preto možno očakávať, že rovnaká situácia nastane aj pre ión Gd
3+

 s nimi susediaci.  

     TSA izomér je preferovaný pre schopnosť niekoľkonásobne rýchlejšej výmeny 

molekuly vody
[3]

 a teda aj možnosti vyššej relaxivity komplexu oproti SA izoméru. 

Vzhľadom na to, že už prítomnosť jedného pendantného ramena obsahujúceho fosfor 

výrazne zvyšuje pomer TSA/SA, sa javí ako mimoriadne výhodné syntetizovať a 

testovať ligandy so zmiešanými acetátovými a fosfonátovými/fosfinátovými 

pendatnými ramenami – DO3AP, DOA3P a DO2A2P. Posledný spomenutý derivát má 

na rozdiel od ostatných ligandov v skupine možnosť vyskytovať sa v dvoch izomérnych 

formách – cis a trans (Obr. 8).  

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 4 
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   DO3AP    DOA3P    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                trans-DO2A2P                  cis-DO2A2P    

   
           

Obrázok 8 
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1.4.4 Komplexy s ligandami typu DOA3P 

 

     Syntéza ligandu DOA3P
[23]

 obsahujúceho jedno acetátové a tri fosfonátové 

pendantné ramená je zobrazená na Schéme 5. 

 

 

 

 

 

 

     V roku 2009 Campello a kol. publikovali štúdiu vlastností komplexov ligandu 

DOA3P s iónmi lantanoidov
[24]

, kde uviedli, že celková zásaditosť tohto ligandu je 

vyššia ako pre ligandy DOTA, DO3AP, trans-DO2A2P, ale zároveň nižšia ako pre 

DOTP. Zistili tiež, že formácia komplexu [Eu(DOA3P)]
4–

 je pomalšia ako pre 

komplexy analogických ligandov DOTA a DO3AP s možnosťou koordinácie molekuly 

vody v prvej koordinačnej sfére.  

     Bola tiež publikovaná štúdia, v ktorej Ševčík a kol. zisťovali vplyv rôzneho počtu 

fosfonátových pendantných ramien na ligandoch typu DOTA na komplexáciu 

a dekomplexáciu komplexov s dvojmocným katiónom medi Cu
2+

.
[25]

 Uviedli, že 

prítomnosť fosfonátových ramien zvyšuje rýchlosť komplexácie meďnatých komplexov 

cyklénových derivátov, ale zároveň veľmi uľahčuje aj ich dekomplexáciu. Ligand 

DOA3P je z tohto dôvodu nevhodným kandidátom na   komplexáciu rádioizotopov 

medi pre rádiomedicínske aplikácie.  

 

1.4.5 Komplexy s ligandami typu DO2A2P 

 

     Posledným ligandom do série derivátov DOTA substituovaných 

fosfonátovými/fosfinátovými pendantami je DO2A2P, ktorý nesie na cyklénovom 

skelete dve acetátové a dve fosfo(i)nátové skupiny. Ako bolo už spomenuté vyššie, 

vďaka rovnakému početnému zastúpeniu skupín sa môže ako jediný zo série vyskytovať 

Schéma 5 
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v dvoch izomérnych formách – cis a trans. Z tejto skutočnosti vyplýva domnienka, že 

oba izoméry a ich komplexy by mohli mať rozdielne vlastnosti. Väčšia pozornosť sa 

však obracia na výskum trans izoméru, čo je logické vzhľadom na to, že jeho štruktúra 

je viac symetrická a jeho komplexy by mohli preto nadobúdať výhodné vlastnosti. 

 

1.4.5.1 trans-DO2A2P 

 

     Prvá syntéza tohto ligandu bola publikovaná v roku 2007, kedy Lacerda a kol. 

syntetizovali trans-DO2A2P (1,4,7,10-tetraazacyklododekán-1,7-bis(karboxymetyl)-

4,10-bis(metylfosfónová) kyselina) reakciou Mannichovho typu a nasledovnou kyslou 

hydrolýzou. Následne overovali potenciálne využitie jeho komplexov so 
153

Sm a 
166

Ho 

pre rádiomedicínske aplikácie
[26]

. Syntetický postup, podľa ktorého postupovali, zhŕňa 

Schéma 6. Veľmi podobný postup prípravy s miernejšími podmienkami v prvom kroku 

publikovali nezávisle v roku 2008 Kálmán a kol., ktorí vo svojej práci testovali 

komplexy ligandu s divalentnými iónmi Cu
2+

, Zn
2+

, Ca
2+

 a trivalentnými lantanoidami 

Ln
3+

.
[27]

  

 

 

 

     Bolo zistené, že v súlade s očakávaním má ligand trans-DO2A2P podobné vlastnosti 

ako DOTP a DOTA. Konštanty stability komplexov spadajú do oblasti medzi 

komplexmi oboch týchto ligandov
[27]

 a merania 
17

O NMR pre [Gd-(trans-DO2A2P)]
3–

 

indikovali podobne ako v prípade [Gd(DOTP)]
5–

 komplexu absenciu molekuly vody vo 

vnútornej sfére.
[27]

 Z NMR meraní bolo pre [Eu(trans-DO2A2P)]
3–

 zistených 93%  

komplexu v štruktúrnom usporiadaní TSA a len 7% v usporiadaní SA.
[27]

 

     V roku 2010 publikovali M. Campello a kol. rozsiahlu štúdiu komplexov trans-

DO2A2P pozdĺž lantanoidovej série, v ktorej poskytli kompletnú charakterizáciu 

štruktúrnych vlastností komplexov v pevnom stave i v roztoku.
[28]

 

Schéma 6 
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1.4.5.2 cis-DO2A2P 

 

     Druhý geometrický izomér ligandu DO2A2P má na jednej strane cyklénového 

skeletu dve acetátové skupiny v polohách 7 a 10 a dve fosfonátové skupiny v polohách 

1 a 4 na strane druhej  (1,4,7,10-tetraazacyklododekán-7,10-bis(karboxymetyl)-1,4-

bis(metylfosfónová) kyselina – Obr. 9). V porovnaní s trans-izomérom sa cis-izoméru 

nevenovala takmer žiadna pozornosť, okrem publikácie z roku 2015, v ktorej Sun a kol. 

porovnávali vlastnosti týchto dvoch izomérov po označení 
177

Lu ako kontrastnej látky 

pre zobrazovanie kostí in vivo.
[29]

 V tomto článku popísali, že oba izoméry majú 

prakticky identické vlastnosti a v ich biologickom správaní nepozorovali žiadne výrazné 

odlišnosti.  

     V roku 2008 syntetizoval cis-DO2A2P J. Bárta v rámci svojej bakalárskej práce.
[30]

 

Syntéza, ktorú použil, však bola neefektívna, najmä kvôli priveľkému počtu krokov. 

Daný ligand pripravil v množstve dostatočnom na jeho charakterizáciu, no ďalšie 

štúdium vlastností jeho komplexov neprebehlo.  

     Štúdia, ktorá by podávala komplexné informácie o správaní cis-DO2A2P, jeho 

komplexoch a ich vlastnostiach však zatiaľ chýba. Popri ostatných úplne popísaných 

ligandoch série sa to preto javí ako medzera, ktorú by bolo minimálne pre 

kompletizáciu informácii vhodné vyplniť. 

 

 

 

 

 

 

 

cis-DO2A2P 

 

 

  

Obrázok 9 



 

22 

 

1.5 Cieľ bakalárskej práce 

     Cieľom tejto práce je: 

- optimalizácia podmienok syntézy cis-t-Bu2DO2A, 

- otestovanie nových podmienok Mannichovej reakcie pre zavádzanie 

fosfonátových pendantných ramien,  

- syntéza cieľového ligandu cis–DO2A2P novou, výrazne kratšou syntetickou 

cestou. 
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2 Experimentálna časť 

2.1 Zoznam použitých chemikálií 

 

Základnou chemikáliou použitou pre syntézu navrhnutého ligandu bol pevný cyklén 

(1,4,7,10-tetraazacyklododekán, CheMaTech). Ďalšie chemikálie sú taktiež komerčne 

dostupné u viacerých predajcov, napr. Sigma-Aldrich, Fluka, Penta, Lach-ner, 

CheMaTech. Použitý paraformaldehyd bol filtrovaný z fľaše so starým roztokom 

formaldehydu a vysušený nad P2O5. Rozpúšťadlá pred použitím neboli čistené ani 

sušené.  

 

2.2 Metódy charakterizácie pripravených látok 

2.2.1 Nukleárna magnetická rezonancia – NMR 

 

     Pre bežné experimenty vykonávané v priebehu syntetickej práce bol používaný 

NMR spektrometer Varian VNMRS300 dostupný na Chemickom ústave PřF UK. Na 

tomto spektrometri boli merané štandardné experimenty s jadrami 
1
H a 

31
P. Rezonančné 

frekvencie na tomto spektrometri sú 299,9 MHz pre jadrá 
1
H a 121,4 MHz pre jadrá 

31
P. 

Pri meraní niektorých 
31

P experimentov bol použitý vodíkový dekapling (
31

P{
1
H}).   

     Charakterizačné spektrá s jadrami 
1
H a 

13
C boli namerané na spektrometri Bruker 

Avance III 600 MHz s kryosondou Bc. Filipom Kouckým a spektrá 
31

P na spektrometri 

Varian VNMRS300.  

     Spektrá boli následne spracované v programe MestReNova. Na referencovanie boli, 

ak nie je uvedené inak, použité chemické posuny zvyškových rozpúšťadiel.
[31]

 Pri 

meraní spektier 
31

P vo vodnom prostredí bol na referencovanie použitý externý štandard 

– 85% H3PO4 (δ = 0 ppm) a uhlík bol referencovaný voči pridanému terc-butanolu.  

 

2.2.2 Hmotnostná spektrometria – MS 

 

     Hmotnostné spektrá boli merané na hmotnostnom spektrometri Bruker ESQUIRE 

3000 s elektrosprejovou ionizáciou (pozitívny mód) vybavenom iónovou pascou. 

Vzorky boli rozpustené v MeOH a zriedené (MeOH alebo MeCN). Pri charakterizácii 
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jednotlivých látok sú uvedené len intenzívne interpretované signály. Hmotnostné 

spektrá boli merané Mgr. Ondřejom Zemkom a Mgr. Petrom Urbanovským. 

 

2.2.3 Tenkovrstvová chromatografia – TLC 

 

     Tenkovrstvová chromatografia bola vykonávaná na doštičkách TLC Silica gel 60 

F254 (Merck). Na vizualizáciu bola použitá UV lampa (vlnová dĺžka 254 nm), 

vyfarbenie 5% roztokom modrej skalice vo vode, 0,5% roztokom ninhydrínu v etanole 

alebo parách I2.  

 

2.3 Syntetická časť 

2.3.1 Súhrnná schéma navrhnutej syntézy ligandu cis-DO2A2P 

 

 

Schéma 7 
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2.3.2 Syntéza 1,4-bis(terc-butoxykarbonylmetyl)cyklénu (2) 

 

 

 

 

 

 

 

     1,4,7,10-tetraazacyklododekán (cyklén, 1,00 g, 5,8 mmol) 1 bol rozpustený v 250 ml 

guľatej banke v minime pyridínu (0,98 g, 13 mmol) a ďalej bol pridaný CHCl3 (115 ml). 

Do banky bolo vložené magnetické miešadlo a bola umiestnená na stojan nad 

magnetickú miešačku. Následne bolo do roztoku pridaný ďalší pyridín (10 ekv., 4,59 g, 

58 mmol).  

     Terc-Butylbromacetát (2,2 ekv., 2,50 g, 12,8 mmol) rozpustený v CHCl3 (25 ml) bol 

po kvapkách pridávaný k intenzívne miešanej reakčnej zmesi pri laboratórnej teplote po 

dobu 1 hodiny. Následne bola reakcia ponechaná reagovať za stáleho miešania pri 

laboratórnej teplote do nasledujúceho dňa. Rozpúšťadlo bolo odparené na RVO. 

Reakčná zmes v podobe žltého oleja bola čistená stĺpcovou chromatografiou (100 g 

silikagélu). Ako mobilná fáza bola použitá najskôr zmes EtOH:NH3=35:1 (v/v) na 

oddelenie vzniknutého trikrát substituovaného cyklénu ako vedľajšieho produktu 

reakcie (terc-Bu3DO3A – Rf = 0,81, detekcia roztok síranu meďnatého). Samotný 

produkt bol eluovaný mobilnou fázou EtOH:NH3=5:1 (v/v). Zloženie jednotlivých 

frakcií bolo určené pomocou TLC (EtOH:NH3=5:1 (v/v), produkt Rf = 0,4, detekcia 

roztok síranu meďnatého). Frakcia obsahujúca produkt bola odparená na RVO. Potom 

boli odobraté vzorky na charakterizáciu. Bolo získané 1,30 g 1,4-bis(terc-

butoxykarbonylmetyl)-1,4,7,10-tetraazacyklododekánu 2 vo forme žltého oleja. 

Výťažok predstavuje 56% teoretického výťažku.  

 

Charakterizácia látky 2: 

TLC: EtOH:NH3=5:1 (v/v), Rf = 0,40 (5% roztok síranu meďnatého, tmavomodrá 

škvrna) 

MS (+): 401,3 ([M+H]
+
; teor. 401,3) 
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1
H NMR (600 MHz, CDCl3): δ = 3,27 ppm (s, 4H), 2,79 – 2,66 ppm (m, 14 H), 2,64 

ppm (t, J = 5,2 Hz, 4 H), ppm 1,43 (s, 18H) 

13
C NMR (151 MHz, CDCl3): δ = 171,22 ppm (s, 2C), 81,37 ppm (s, 2C), 55,82 ppm 

(s, 2C), 52,70 ppm (s, 2C), 51,51 ppm (s, 2C), 47,24 (s, 2C), 45,74 (s, 2C), 28,52 (s, 6C)  

 

Pokus o syntézu látky (2) bez použitia rozpúšťadla  

 

 

 

 

     Syntéza látky 2 bola vyskúšaná aj s použitím pyridínu ako báze a rozpúšťadla 

zároveň. V 50 ml guľatej banke bol rozpustený cyklén (100 mg, 0,6 mmol) v pyridíne 

(5,3 g, 5,5 ml, 5,4 mmol). Banka bola umiestnená na stojan nad magnetickú miešačku. 

Za intenzívneho miešania bol k zmesi prikvapkaný terc-butylbromacetát (2 ekv., 0,18 

ml, 1,2 mmol). Zmes za stáleho miešania reagovala pri laboratórnej teplote po dobu 

dvoch dní. Reakčný priebeh bol kontrolovaný TLC (EtOH:NH3 (v/v) = 35:1, detekcia 

roztok síranu meďnatého, cyklén – škvrna s Rf = 0,76 a EtOH:NH3 (v/v) = 5:1, detekcia 

roztok síranu meďnatého, cyklén – škvrna s Rf = 0,59), no aj po dvoch dňoch bola na 

TLC viditeľná len škvrna reaktantu, reakcia preto bola ukončená. 

 

2.3.3 Syntéza 7,10-bis(terc-butoxykarbonylmetyl)-1,4-bis(dietylfosfonometyl)-

cyklénu (3) 
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     1,4-bis(terc-butoxykarbonylmetyl)-1,4,7,10-tetraazacyklododekán (0,47 g, 1,2 

mmol) bol v 25 ml guľatej banke rozpustený v trietylfosfite (20 ekv., 4,15 g, 24 mmol, 

4,28 ml). Do banky bolo vložené magnetické miešadlo a bola umiestnená do olejového 

kúpeľa na magnetickej miešačke. Následne bol do zmesi pridaný paraformaldehyd (4 

ekv., 0,14 g, 4,8 mmol). Reakčná zmes bola za stáleho miešania zahrievaná na teplotu 

40 °C po dobu dvoch dní. Priebeh reakcie bol sledovaný pomocou TLC 

(EtOH:NH3=5:1 (v/v), produkt Rf = 0,8, detekcia roztok síranu meďnatého) a 
31

P NMR. 

Po vymiznutí stôp látky 2 bola reakcia ukončená a reakčná zmes nanesená na silný 

katiónový menič (DOWEX 50, H
+
–cyklus), ktorý bol najskôr premytý etanolom. Po 

nanesení reakčnej zmesi na kolónu bola táto premývaná etanolom na odstránenie 

zvyšku trietylfosfitu a následne zmesou EtOH:H2O=1:1 na odstránenie prípadných 

iných nečistôt. Produkt bol eluovaný mobilnou fázou EtOH:NH3=5:1 (v/v). Produkt bol 

po odparení na RVO izolovaný ako žltý olej a boli odobraté vzorky na charakterizáciu. 

Reakcia prebehla s výťažkom 0,78 g, čo zodpovedalo 95% teoretického výťažku. 

 

2.3.4 Syntéza 7,10-bis(terc-butoxykarbonylmetyl)-1,4-bis(dietylfosfonometyl)-

cyklénu (3) 

 

 

 

 

 

     Látku 3 možno pripraviť aj alternatívnou Mannichovou reakciou za použitia 

dietylfosfitu a paraformaldehydu v pyridíne ako rozpúšťadle. Látka 2 (0,52 g, 1,30 

mmol) bola v 100 ml guľatej banke rozpustená v pyridíne (15 ml). Do banky bolo 

vložené magnetické miešadlo a bola umiestnená do olejového kúpeľa na magnetickej 

miešačke. Do zmesi bol za stáleho miešania injekčnou striekačkou pridaný dietylfosfit 

(8,98 g, 65 mmol) a následne paraformaldehyd (15 ekv., 0,59 g, 19,5 mmol). Reakčná 

zmes bola zahrievaná na 40 °C po dobu dvoch dní. Priebeh reakcie bol sledovaný 

pomocou TLC (EtOH:NH3=5:1 (v/v), produkt Rf = 0,8, detekcia roztok síranu 
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meďnatého) a 
31

P NMR. Po ukončení reakcie bola zmes nanesená na silný katiónový 

menič (DOWEX 50, H
+
–cyklus). Po nanesení reakčnej zmesi na kolónu iónomeniča 

bola táto premývaná etanolom a následne zmesou EtOH:H2O=1:1 na odstránenie 

nadbytku dietylfosfitu a iných nečistôt. Produkt bol eluovaný mobilnou fázou 

EtOH:NH3=5:1 (v/v). Bolo získaných 0,85 g žltého oleja a následne boli odobraté 

vzorky na charakterizáciu. Hmotnosť produktu zodpovedala 93% teoretického výťažku. 

 

Charakterizácia látky (3) 

TLC: EtOH:NH3=5:1 (v/v), Rf = 0,80 (5% roztok síranu meďnatého, svetlomodrá 

škvrna) 

MS (+): 701,7 ([M+H]
+
; teor. 701,4); 723,1 ([M+Na]

+
; teor. 723,38) 

1
H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 4,00 ppm (m, 8 H), 3,20 ppm (s, 4H), 2,82 ppm (d, J 

= 9,3 Hz, 4 H), 2,79 ppm (s, 4 H), 2,77 ppm (s, 4 H), 2,71 ppm (s, 8H), 1,31 ppm (s, 18 

H), 1,19 ppm (t, J = 7,1 Hz, 12 H) 

31
P{

1
H} NMR (121 MHz, CDCl3): δ = 32,07 (s) 

 

2.3.5 Syntéza 7,10-bis(terc-butoxykarbonylmetyl)-1,4-bis(monoetylfosfonometyl)-

cyklénu (4) 

 

 

 

 

 

 

 

     V 50 ml guľatej banke bola rozpustená látka 3 (100 mg, 0,14 mmol) v 80% vodnom 

EtOH (15 ml). Do banky bolo vložené magnetické miešadlo a pH zmesi bolo upravené 

na 13 prídavkom 1 M vodného roztoku hydroxidu sodného. Reakčná zmes bola 

umiestnená do  olejového kúpeľa na magnetickej miešačke vyhriateho na 75 °C 

a ponechaná miešať po dobu dvoch dní. Priebeh reakcie bol sledovaný pomocou 
31

P 

NMR. Po skončení reakcie bolo rozpúšťadlo odparené na RVO, reakčná zmes 

rozpustená vo vode a nanesená na silný katiónový menič (DOWEX 50, H
+
–cyklus). Ten 
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bol najskôr premývaný vodou na odstránenie nečistôt. Produkt bol eluovaný 10% 

pyridínom. Boli odoberané frakcie po 20 ml, z ktorých bolo následne zmerané 
31

P{
1
H} 

NMR. Frakcia 4 obsahovala produkt s jedným
 
fosforovým signálom.  

 

2.3.6 Syntéza 7,10-bis(terc-butoxykarbonylmetyl)-1,4-bis(monoetylfosfonometyl)-

cyklénu (4) 

 

 

 

 

 

 

 

     V 50 ml guľatej banke bola rozpustená látka 3 (100 mg, 0,14 mmol) v 80% vodnom 

EtOH (15 ml). Do banky bolo vložené magnetické miešadlo a pH zmesi bolo upravené 

na 13 prídavkom 1 M vodného roztoku hydroxidu lítneho. Reakčná zmes bola 

umiestnená do  olejového kúpeľa na magnetickej miešačke vyhriateho na 75 °C 

a ponechaná miešať po dobu dvoch dní. Priebeh reakcie bol sledovaný pomocou 
31

P 

NMR. Po skončení reakcie bolo rozpúšťadlo odparené na RVO, reakčná zmes 

rozpustená vo vode a nanesená na silný katiónový menič (DOWEX 50, H
+
 cyklus). Ten 

bol najskôr premývaný vodou na odstránenie nečistôt. Produkt bol eluovaný 10% 

pyridínom. Boli zbierané frakcie po 20 ml, z ktorých bolo zmerané 
31

P NMR. Frakcie 4 

a 5 vykazovali v 
31

P{
1
H} NMR jeden singletový pík.  

Charakterizácia látky (4): 

MS(+): 696,5 ([M+Na]
+
; teor. 695,35)  

31
P{

1
H} NMR: 26,1 ppm (s) 
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2.3.7 Pokus o priamu syntézu 1,4-bis(fosfonometyl)-7,10-bis(karboxymetyl)-

cyklénu (5) z (3) 

 

 

 

 

 

 

 

     Látka 3 (100 mg, 0,14 mmol) bola v 25 ml guľatej banke rozpustená v zmesi konc. 

HCl:H2O 1:1 (v/v, 7 ml). Banka bola opatrená miešadlom a umiestnená do olejového 

kúpeľa na magnetickej miešačke a reakčná zmes bola refluxovaná pri teplote 115 °C po 

dobu dvoch dní. Po odparení nadbytku kyseliny chlorovodíkovej bolo zmerané 
31

P 

NMR reakčnej zmesi, ktoré ukázalo niekoľko rôznych signálov (24,9 ppm, d; 9,5 ppm, 

s; 7,0 ppm, m; 2,4 ppm, s), čo poukazuje na rozpad látky pri týchto reakčných 

podmienkach.  

 

2.3.8 Syntéza 1,4-bis(fosfonometyl)-7,10-Bis(karboxymetyl)-cyklénu (5) 

 

      

 

 

 

 

 

 

     Látka 4 bola v 25 ml guľatej banke rozpustená v zmesi konc. HCl:EtOH = 1:1 (v/v, 7 

ml). Do banky bolo vložené magnetické miešadlo a banka bola umiestnená do 

olejového kúpeľa na magnetickej miešačke. Reakčná zmes bola refluxovaná pri 75 °C 

po dobu dvoch dní. Po skončení reakcie bola na RVO zmes HCl a EtOH odparená 
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a odparok bol rozpustený v slabom vodnom roztoku hydroxidu sodného. Z tejto zmesi 

bolo zmerané 
31

P{
1
H} NMR, ktoré ukázalo jeden pík pri 18,1 ppm.  

 

Charakterizácia látky (5) 

MS(+): 478,2 ([M+H]
+
, teor. 477,15) 

31
P{

1
H} NMR: 18,1 ppm (s) 
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3 Výsledky a diskusia  

 

     Cieľová látka bola v minulosti pripravovaná dvoma rôznymi spôsobmi. Ako už bolo 

spomenuté vyššie, v roku 2015 Sun a kol.
[29]

 syntetizovali cis-DO2A2P kvôli 

porovnaniu vlastností trans a cis izomérov ligandu po označení rádioizotopom 
177

Lu. 

Použili syntetický postup vychádzajúci rovnako z cis-t-Bu2DO2A. Fosfonátové 

pendantné ramená zavádzali Mannichovou reakciou s trietylfosfitom 

a paraformaldehydom. Produkt zbavený trietylfosfitu následne deesterifikovali v 20% 

vodnej HCl za refluxu. Čistý produkt získali opatrným pridávaním etanolu a následnou 

rekryštalizáciou vyzrážanej látky. Pokus o reprodukciu tohto postupu bol neúspešný, 

pretože látka 3 sa v priebehu reakcie za týchto podmienok rozpadla (viď. nižšie). 

     Druhý pokus o syntézu cieľovej látky bol vykonaný v roku 2008, kedy J. Bárta 

navrhol syntézu tohto ligandu vo svojej bakalárskej práci
[30]

. Látku sa mu síce podarilo 

pripraviť v dostatočnom množstve na jej charakterizáciu, no daný syntetický postup nie 

je efektívny. Pri syntéze vychádzal z cyklénu, na ktorý v polohe cis zaviedol chrániace 

benzylové skupiny. Navrhnutá syntéza obsahuje dokopy sedem postupných krokov, čo 

poukazuje na jej značnú časovú náročnosť. Tento spôsob však nevedie k efektívnemu 

výťažku, celkové množstvo produktu voči cyklénu použitému v prvom kroku 

zodpovedalo 10% teoretického výťažku.
[30]

 

     V roku 2003 C. Li a W. Wong publikovali regioselektívnu syntézu 1,4-bis(terc-

butoxykarbonylmetyl)-cyklénu
[32]

, ktorá by sa mohla stať základom pre návrh 

efektívnejšej syntézy cis-DO2A2P. O prípravu tejto látky a jej následné použitie pre 

syntézu ligandu sa taktiež snažil J. Bárta v rámci svojej bakalárskej práce
[30]

, no 

neúspešne. Avšak, ak by bola táto syntéza úspešne použitá, mohlo by to znamenať 

výrazné skrátenie celej syntézy a možnosť vyššieho celkového výťažku cieľového 

ligandu, spolu s možnosťou jeho prípravy v škále gramov. Pri tomto postupe reakciou 

vznikajúci kyslý vodík reaguje s cyklénom za vzniku cyklického katiónu obsahujúceho 

protón medzi atómami dusíku etyléndiamínovej časti cyklu a chráni tak dva atómy 

dusíku v polohe cis voči ďalšej substitúcii. Chránenie zavedením terc-

butoxykarbonylmetylových ramien tak umožňuje selektívnu prípravu cis-t-Bu2DO2A. 

Práve to je dôvod, prečo bol ako prvý krok v rámci tejto bakalárskej práce zvolený 

pokus o optimalizáciu podmienok syntézy cis-t-Bu2DO2A. 
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3.1 Syntéza látky (2) 
 

 

 

 

 

      Požadovanú látku sa podarilo pripraviť v dobrej kvalite vo forme žltého oleja dobre 

rozpustného v organických rozpúšťadlách. Látka bola syntetizovaná z cyklénu podľa 

upravenej publikovanej syntézy.
[32]

 V zmienenom článku pri syntéze ako rozpúšťadlo 

použili chloroform a ako bázu trietylamín, výsledný výťažok uvádzajú na 84% 

teoretického výťažku. Pri snahe o presnú reprodukciu tejto syntézy výsledný výťažok 

žiadanej látky tvoril po vyčistení 36%. Dôvodom by mohla byť skutočnosť, že cyklén 

v chloroforme nie je rozpustný ideálne, a po pridaní alkylačného činidla sa zráža ako 

nerozpustný hydrobromid. Posúva sa tak stechiometria a v zmesi sa nachádza formálne 

veľké množstvo alkylačného činidla. To sa následne odráža výrazným zastúpením 

vzniknutého t-Bu3DO3A vo výslednej zmesi produktov. Je preto potrebné udržať 

cyklén rozpustený v roztoku čo najdlhšie, čo sa podarilo čiastočne dosiahnuť jeho 

prvotným rozpustením v minime pyridínu a následným pridaním chloroformu 

k vzniknutému roztoku. Ako báza bol použitý pyridín. Reakcia pri týchto podmienkach 

poskytovala výsledný produkt opakovane vo výťažku v rozmedzí 50 – 60% 

teoretického výťažku. Pri reakcii vzniká zmes jeden-, dva- a trikrát substituovaného 

cyklénu. Produkty reakcie sú však celkom pohodlne oddeliteľné. Ako čistiaca metóda 

bola zvolená stĺpcová chromatografia na silikagéli. Vzhľadom na to, že podľa TLC 

v mobilnej fáze zmesi EtOH:NH3 = 5:1 (v/v) vykazovali dva- a trikrát substituovaný 

cyklén príliš blízke hodnoty retenčného faktoru, bola na oddelenie trikrát 

substituovaného cyklénu použitá ako mobilná fáza zmes EtOH:NH3 = 35:1 (v/v). V 

tejto bol rozdiel retenčných faktorov výrazne vyšší a látky bolo možné oddeliť bez 

významnejších problémov. Po oddelení trikrát substituovaného cyklénu bola mobilná 

fáza vymenená za zmes EtOH:NH3 = 5:1 (v/v), ktorá umožnila elúciu požadovaného 

disubstituovaného produktu. Na ďalšie zjednodušenie čistenia bola v neskorších 

experimentoch zvýšená dávka alkylačného činidla z pôvodných 2 ekvivalentov na 2,2 

ekvivalentu, čím bol potlačený vznik už i tak najmenej zastúpeného jedenkrát 
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substituovaného cyklénu. V reakčnej zmesi sa tak pred čistením nachádzala len zmes 

dva- a trikrát substituovaného cyklénu. Jediným bočným produktom je teda t-

Bu3DO3A, ktorá je užitočnou východiskovou látkou pre syntézu jedenkrát 

substituovaných derivátov DOTA.   

     Výťažok reakcie je závislý od počiatočnej koncentrácie cyklénu v chloroforme
[32]

. 

Práve to je možným dôvodom neúspechu syntézy v prípade, kedy bola reakcia testovaná 

bez prítomnosti chloroformu, kedy bol ako báza i rozpúšťadlo použitý pyridín. Reakcia 

v tomto prípade vôbec neprebehla, na TLC bola po jednom dni viditeľná jediná škvrna, 

ktorou bol cyklén ako reaktant.  

 

3.2 Syntéza látky (3) 
 

 

 

    

 

 

  

    Pri syntéze látky (3) nenastali žiadne výrazné komplikácie. Látka bola pripravená 

reakciou Mannichovho typu vo forme žltého oleja dvomi rôznymi spôsobmi s takmer 

totožným výsledkom. Ako prvá bola testovaná reakcia látky (2) s trietylfosfitom 

a paraformaldehydom. V tomto prípade trietylfosfit slúžil zároveň ako rozpúšťadlo. 

Priebeh reakcie je pohodlne pozorovateľný pomocou TLC a 
31

P NMR. Čistenie látky je 

na silnom katiónovom iónomeniči bezproblémové, zvyšky trietylfosfitu sú jednoducho 

odtrániteľné premývaním etanolom a zmesou etanolu a vody (1:1). Produkt je eluovaný 

mobilnou fázou zmesi EtOH:NH3 = 5:1 (v/v).  

     Druhým spôsobom, ktorým bola táto látka pripravená, je reakcia látky (2) 

s dietylfosfitom a paraformaldehydom v prostredí pyridínu ako rozpúšťadla. Tieto 

reakčné podmienky poskytujú výsledok analogický ako pri použití trietylfosfitu. 

Čistenie prebieha taktiež na silnom katiónovom iónomeniči rovnakým spôsobom. Tento 

syntézny postup bol v ďalších experimentoch uprednostnený, najmä vďaka pohodlnejšej 

manipulácii, ktorú dietylfosfit v porovnaní s trietylfosfitom poskytuje. Oba spôsoby 

pritom poskytujú kvantitatívne výťažky. 
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     Problém nastáva po vyčistení látky 3 pri jej skladovaní. Najskôr bol pozorovaný 

rozpad produktu, keď bol tento najskôr na RVO odparený dosucha a následne 

ponechaný stáť do druhého dňa pri laboratórnej teplote. Rozpad sa prejavil sčernením 

látky a bol potvrdený pomocou TLC, kedy sa namiesto pôvodnej jednej škvrny 

produktu s Rf 0,8 objavilo niekoľko iných rôznych škvŕn. Po tejto skúsenosti sa 

predpokladalo, že produkt je stály len v roztoku. Pri kontrolnom TLC a 
31

P NMR 

meraní bolo ale zistené, že sa produkt po krátkej dobe pobytu pri laboratórnej teplote 

v polárnom rozpúšťadle tiež rozpadáva. Na TLC sa namiesto jednej škvrny 

zodpovedajúcej látke 3 objavilo niekoľko škvŕn a pri meraní 
31

P{
1
H} NMR sa namiesto 

pôvodného jedného píku látky 3 objavilo 5 rôznych signálov (31,0 ppm; 30,0 ppm; 28,6 

ppm; 18,3 ppm; 8,0 ppm). Produkt bol od nadobudnutia týchto skúseností skladovaný 

vždy len v reakčnej zmesi v prostredí pyridínu pri zníženej teplote. Izolovaný zo zmesi 

bol až priamo pred ďalším použitím látky 3. Týmto opatrením sa rozpad látky 3 

podarilo eliminovať. 

 

3.3 Syntéza látok (4) a (5) 

 

     Bolo vyskúšaných niekoľko postupov hydrolýzy diesterov fosfónovej kyseliny 3 do 

formy monoesterov 4. Vzhľadom na to, že  sekundárne amíny umožňujú tento druh 

selektívnej dealkylácie, bola látka 3 zahrievaná k refluxu v dietylamíne pri teplote 70 °C 

po dobu dvoch dní. Reakcia však neposkytla žiadaný produkt 4, nebola pozorovaná 

žiadna deesterifikácia a látka 3 zostala nezmenená. Táto skutočnosť však poukázala na 

fakt, že problém so stabilitou látky 3 po vyčistení môže byť vyriešený jej skladovaním 

v nepolárnych bázických rozpúšťadlách, kde by mohla zostať úplne stabilná.  

     Zdá sa, že k cieľu vedie selektívna deesterifikácia látky 3 hydrolýzou vo vodných 

roztokoch alkalických hydroxidov. Boli vyskúšané reakcie, pri ktorých bola látka 3 

zahrievaná v prítomnosti LiOH a NaOH. Reakcie oboch hydroxidov poskytli zdanlivo 

prijateľný výsledok, no hydroxid lítny sa ukazuje byť vhodnejšou voľbou. Dôvodom by 

mohlo byť to, že sodný katión je svojou veľkosťou vhodný na zakomplexovanie do 

kavity ligandu, čo môže viesť k tvorbe sodného komplexu a zhoršeniu charakterizácie 

produktu. Naproti tomu je tento jav u menšieho lítneho katiónu nepravdepodobný. Pri 

oboch reakciách sa pri meraní 
31

P NMR objavil len jeden pík. Následná kyslá hydrolýza 

v zmesi koncentrovanej HCl:EtOH (1:1) vedie k formácii žiadaného cieľového 
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produktu 5. Reakčná sekvencia však bola v posledných dvoch krokoch overená len 

v miligramovej škále.  

     Obvykle používaný postup priamej deesterifikácie látky 3 pomocou azeotropnej 

kyseliny chlorovodíkovej sa ukázal ako nevhodný. Namiesto ku vzniku látky 5 totiž 

vedie k úplnému rozkladu látky 3. To bolo pozorované pomocou 
31

P{
1
H} NMR, kde sa 

namiesto očakávaného jedného singletu látky 5 objavilo, ako už bolo spomenuté 

v experimentálnej časti, niekoľko rôznych signálov (24,9 ppm, d; 9,5 ppm, s; 7,0 ppm, 

m; 2,4 ppm, s).  
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4 Záver 

     V rámci tejto bakalárskej práce bola optimalizovanou syntézou pripravená cis-t-

Bu2DO2A. Tento postup je dobre reprodukovateľný a umožňuje prípravu danej látky 

v gramovej škále. Jediným vedľajším produktom reakcie je t-Bu3DO3A, najbežnejšia 

látka pre prípravu monosubstituovaných derivátov DOTA.  

     Boli testované dva spôsoby prípravy esterovej formy cieľového ligandu, 7,10-

bis(terc-butoxykarbonylmetyl)-1,4-bis(dietylfosfonometyl)cyklénu, z ktorých oba 

poskytujú danú látku v kvantitatívnom výťažku. Bola dokumentovaná nestabilita tejto 

látky a zároveň objavené podmienky pre jej stabilizáciu.  

     Bázickou hydrolýzou vo vodných roztokoch alkalických hydroxidov za zvýšenej 

teploty bola pripravená monoesterová forma (7,10-bis(terc-butoxykarbonylmetyl)-1,4-

bis(monoetylfosfonometyl)cyklén), stabilná látka nepodliehajúca rozpadu. Jej kyslá 

hydrolýza viedla k príprave žiadaného cieľového produktu.  
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5 Zoznam použitých skratiek 

 

BM   - Bohrov magnetón 

cis-t-Bu2DO2A - cis-1,4-bis(terc-butoxykarbonylmetyl)-1,4,7,10-

tetraazacyklododekán 

trans-DO2A2P - 1,4,7,10-tetraazacyklododekán-4,10-bis(karboxymetyl)-1,7-

bis(metylfosfónová) kyselina 

cis-DO2A2P - 1,4,7,10-tetraazacyklododekán-7,10-bis(karboxymetyl)-1,4-

bis(metylfosfónová) kyselina 

DO3AP - 1,4,7,10-tetraazacyklododekán-4,7,10-tris(karboxymetyl)-1-

(metylfosfónová) kyselina 

DOA3P - 1,4,7,10-tetraazacyklododekán-10-(karboxymetyl)-1,4,7-

tris(metylfosfónová) kyselina 

DOTA   - 1,4,7,10-tetraazacyklododekán-1,4,7,10-tetraoctová kyselina 

DOTP - 1,4,7,10-tetraazacyklododekán-1,4,7,10-

tetrakis(metylfosfónová) kyselina 

DTPA   - N,N,N‘,N‘‘,N‘‘–dietyléntriamínpentaoctová kyselina 

EtOH   - etanol 

MeCN   - acetonitril 

MeOH   - metanol 

MRI - Magnetic Resonance Imaging / zobrazovanie magnetickou 

rezonanciou 

MS   - Mass Spectrometry / hmotnostná spektrometria 

NH3   - koncentrovaný vodný roztok amoniaku (25%) 

NMR   - Nuclear Magnetic Resonance / nukleárna magnetická rezonancia 

Rf   - retenčný faktor 

RVO   - rotačná vákuová odparka 

SA   - Square Anti-prism / štvorcová antiprizma 

t-Bu3DO3A - 1,4,7-tris(terc-butoxykarbonylmetyl)-1,4,7,10-

tetraazacyklododekán 

TACN   - 1,4,7-triazacyklononán 

TLC   - Thin Layer Chromatography / chromatografia na tenkej vrstve 

TSA    - Twisted Square Anti-prism / skrútená štvorcová antiprizma 
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