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Úvod 

 
Polyazamakrocyklické ligandy s koordinujícími pen-

dantními skupinami tvoří stabilní komplexy s celou řadou 
iontů kovů, které se vyznačují vysokou termodynamickou 
stabilitou a kinetickou inertností. Těchto jedinečných 
vlastností se vyu�ívá v medicíně jak v léčbě, tak 
k diagnostickým účelům, kdy vysoká kinetická inertnost 
komplexu zaji�ťuje jeho pomalou disociaci a zároveň 
vzhledem k jeho termodynamické stabilitě in vivo pak 
nedochází k ne�ádoucímu ukládání iontů kovů v lidském 
těle. 

Nejčastěji se k tvorbě komplexů pou�ívají 12- a� 14-
členné deriváty tetraazamakrocyklů s acetátovými, methyl-
fosfonovými nebo methylfosfinovými pendantními funkč-
ními skupinami, které tvoří s ionty kovů komplexy vhodné 
pro medicínskou aplikaci. Strukturní faktory, jako je veli-
kost dutiny, rigidita makrocyklického skeletu, typ a pozice 
donorových atomů hrají zásadní roli při tvorbě komplexu 
po�adovaných vlastností. Ukazuje se, �e právě komplexy, 
které obsahují tetraazamakrocyklický skelet s vý�e uvede-
nými pendantními rameny, vykazují vysokou kinetickou 
inertnost a termodynamickou stabilitu. 

Zmiňované komplexy se nejčastěji pou�ívají jako 
bifunkční cheláty komplexující ionty kovů jednak 
v radiofarmaceutické léčbě (např. 67Cu, 90Y, 153Sm, 166Ho, 
aj.) nebo jako:  
− kontrastní látky v tomografii magnetické rezonance 

(např. Gd3+, Fe3+, Mn2+) (cit.1); 
− PET/SPECT sondy (např. 64Cu) (cit.2); 
− luminiscenční sondy v VIS (Eu3+, Tb3+) nebo NIR 

(Yb3+, Nd3+) oblasti2.  
Také lze vyu�ít komplexů tatraazamakrocyklických 

ligandů pro analytické stanovení Cu(II) iontů3,4. 
Cílem této práce je studium kysele katalyzované diso-

ciační kinetiky Ce(III) a Cu(II) komplexů 
s makrocyklickými ligandy cyklenového typu (cyklen = 
1,4,7,10-tetraazacyklododekan). Strukturní vzorce ligandů 
jsou znázorněny na obr. 1. 

 
Experimentální část  

 
Měření byla prováděna na spektrofotometrech 

Hewlett Packard 8453A (Agilent, USA) a Unicam UV2 
(Pye Unicam, UK). Disociační kinetika Ce(III) komplexů 
byla měřena při teplotách v rozmezí 25�90 °C v 0,05 a� 
3,00 mol dm−3 HCl a konstantní iontové síle (I = 3 mol dm−3 

(Na, H)Cl). Disociační kinetika Cu(II) komplexů byla mě-
řena při teplotách 10�60 °C v 0,10�5,00 mol dm−3 HClO4 
a konstantní iontové síle (I = 5 mol dm−3 (Na, H)ClO4). 
Koncentrace komplexů byly 0,5⋅10−4−1⋅10−3 M. Měření byl 
prováděna při vlnových délkách 300�327 nm. 

KINETICKÉ STUDIUM Ce(III) A Cu(II) KOMPLEXŮ CYKLENOVÝCH DERIVÁTŮ 
S PENDANTNÍMI SKUPINAMI OBSAHUJÍCÍMI FOSFOR 

Obr. 1. Strukturní vzorce studovaných a diskutovaných ligandů 

R1 = R2 = R3 = R4 = CO2H  H4dota   R = OCH2CH3  H4dotpOEt 
R1 = R2 = R3 = CO2H; R4 = P(O)(OH)2 H5do3ap  R = H   H4dotpH 
R1 = R4 = CO2H; R2 = R3 = P(O)(OH)2 H6do2a2p  R = C6H5  H4dotpPh 
R1 = CO2H; R2 = R3 = R4 = P(O)(OH)2 H7doa3p   
R1 = R2 = R3 = R4 = P(O)(OH)2  H8dotp 
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Výsledky a diskuse 
 
Kysele katalyzovaný rozklad Cu(II) a Ce(III) kom-

plexů byl sledován z časové změny jejich spekter za da-
ných experimentálních podmínek (viz obr. 2) a z nich pak 
byly vypočteny rychlostní konstanty pseudo-prvního řádu 
kobs, které byly měřeny jako funkce acidity roztoku a teplo-
ty (viz obr. 3). Ze závislosti na aciditě roztoku (viz obr. 3) 
byly pro jednotlivé komplexy vypočteny rychlostní kon-
stanty k, k0 a kH (viz obr. 3) a z jejich teplotních závislostí 
byly vyhodnoceny jejich termodynamické a aktivační pa-
rametry.  

Nejdříve byl studován vliv záměny karboxylové 
funkční skupiny za skupinu fosfonovou na pendantních 
ramenech makrocyklů (viz obr. 4 a tab. I). Zatímco u Ce
(III) komplexů se pro zvět�ující počet fosfonových skupin 
rychlost dekomplexační reakce sni�uje, pro Cu(II) kom-
plexy je tento trend opačný. Významnou roli hraje přístup 

protonů do vnitřní dutiny makrocyklického skeletu kom-
plexů. Transfer protonů do dutiny komplexů mů�e být 
bráněn protonací (formací sítě stálých vodíkových vazeb, 
např. s kyselinami obsahující fosfor) nebo přítomností 
hydrofobního substituentu. V případě Cu(II) komplexů, 
přítomnost nekoordinovaných pendantních skupin pomá-
hají přenosu protonů k centrálnímu iontu v dutině komple-
xu během dekomplexační reakce, co� pak vede ke sní�ení 
jejich kinetické inertnosti. 

Ce(III) komplexy obsahující na pendantních rame-
nech fosfonovou ([Ce(dotp)]5−, [Ce(dotpOEt)]−) nebo fosfi-
novou skupinu [Ce(dotpH)]− podléhají dekomplexační re-
akci řádově stejnou rychlostí. Ce(III) komplex obsahující 
fenylfosfinovou pendantní skupinu [Ce(dotpPh)]− se roz-
kládá o řád men�í rychlostí v důsledku vy��í hydrofobicity 
této skupiny. Jiná situace nastává u Cu(II) komplexů, kde 
komplexy [Cu(dotp)]6−, [Cu(dotpOEt)]2− a [Cu(dotpPh)]2− 
vykazují podobnou inertnost, kde�to komplex [Cu(dotpH)]2− 
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Obr. 3. Závislost kobs na aciditě roztoku pro komplexy [Ce(do2a2p)]3− a [Cu(do2a2p)]3− 

Obr. 2. Časová změna spekter komplexů [Ce(do2a2p)]3− (c = 5⋅10−4 mol dm−3) v prostředí 3,00 mol dm−3 HCl při teplotě 40 °C a [Cu
(do2a2p)]4− (c = 1⋅10−4 mol dm−3) v prostředí 5,00 mol dm−3 HClO4 při teplotě 25 °C 
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Obr. 4. Vliv záměny karboxylové funkční skupiny za skupinu 
fosfonovou na pendantních ramenech makrocyklických kom-
plexů 

Tabulka I 
Hodnoty rychlostních konstant pseudoprvního řádu pro 
Cu(II) (cHClO4 = 5 mol dm−3) a Ce (III) (cHCl = 3 mol dm−3) 
komplexy při teplotě 25 °C 

k obs 104 / s-1 τ1/2 k obs 104 / s-1 τ1/2

H4dota 204[5]
33,97 s 0,0687 28,1 h

H5do3ap 36,6[6]
3,16 min 1,00 1,9 h

H6do2a2p 6.71 17,21 min 12.8 9,05 min
H7doa3p 1.91 1,0 h 58.8 1,97 min
H8dotp 1.18 1,6 h 100 1,15 min
H4dotp OEt 1.18 1,6 h 43.8 2,64 min
H4dotp H 1.01 1,9 h 1583 4,38 s
H4dotp Ph 0,01842[7]

10,5 h 48.4 2,39 min

Ce(III) Cu(II)
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Obr. 5. Isokinetický diagram Ce(III) komplexů vypočtený pro rychlostní konstantu kH 
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Obr. 6. Isokinetický diagram Cu(II) komplexů vypočtený pro rychlostní konstantu kH 
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disociuje o řád rychleji. Navíc Ce(III) komplexy s DOTP 
analogy makrocyklických ligandů jsou kineticky inertněj�í 
ve srovnání s Cu(II) komplexy. Na základě isokinetických 
diagramů (viz obr. 5 a 6) bylo prokázáno, �e studované Ce
(III) a Cu(II) komplexy disociují podle stejného reakčního 
mechanismu (viz obr. 7). 

 
 

Závěr  
 
Byla studována disociační kinetika Cu(II) a Ce(III) 

komplexů. Bylo zji�těno, �e nahrazením karboxylové 
funkční skupiny za skupinu fosfonovou se u Ce(III) kom-
plexů rychlost dekomplexační reakce sni�uje, naopak 
opačný trend byl pozorován u Cu(II) komplexů. Vysvětle-
ním je rozdílná koordinační schopnost obou iontů kovů, 
kdy Ce(III) ion (koordinační číslo 8−9) koordinuje více 
donorových atomů ne� Cu(II) ion (koordinační číslo 4−6), 
a rozdílná schopnost transferu protonů do dutiny makrocy-
klu, která se jeví jako rozhodující pro kinetickou inertnost 
studovaných komplexů. 
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Obr. 7. Schéma disociace komplexů 


