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Radionuklid 105Rh, emiter promieniowania β-, jest bardzo atrakcyjnym
radionuklidem ze względu na szereg korzystnych właściwości jądrowych
i chemicznych, jak łatwość otrzymywania, niska energia rozpadu czy tworzenie
kinetycznie inertnych kompleksów. Do związania 105Rh z biomolekułą proponowano
w szeregu pracach zastosowanie cyklicznych lub acyklicznych tetratioeterów,
najczęściej 1,5,9,13-tetratiocykloheksadekan-3,11-diolu, (Rh[16S4diol]Cl2

+).[1,2]
Celem naszych badań było określenie trwałości chlorkowego kompleksu rodu

Rh[16S4diol]Cl2
+ w roztworach związków biologicznie czynnych zawierające grupę

tiolową: cysteinę i glutation (GSH). 
Kompleks Rh[16S4diol]Cl2

+ otrzymywano przez ogrzewanie 16S4diol z RhCl3
(stosunek molowy 1:1, 10% roztwór etanolu, 70°C, 24h). Kompleks inkubowano przez
24h z (i) wodnym roztworem cysteiny lub glutationu w zmiennych stosunkach
molowych i warunkach temperaturowych (kolejno 1:1, 1:2 i 1:5; 37ºC i 70ºC) oraz (ii)
etanolowym roztworem ditiolu (stosunek molowy 1:10, 60ºC) mieszanym następnie
z wodnym roztworem glutationu (stosunek molowy 1:5, 37ºC). 105Rh otrzymywano
przez bombardowanie neutronami soli rutenowej [(NH4)2Ru(H2O)Cl5] przez 1-4 godzin.
Ruten utleniono H5IO6, a następnie oddzielono od 105Rh. Pomiary prowadzono techniką
HPLC z detektorem UV-VIS, radiometrycznym i MS.

W kompleksowaniu rodu z 16S4diol otrzymywano trzy formy produktu, różniące
się ilością atomów chloru, obserwowane jako trzy piki na chromatogramie. W wyniku
inkubacji z glutationem w stosunku molowym 1:5, w temperaturze 37ºC, ponad 80%
cząsteczek kompleksu wymieniało jony chlorkowe. Natomiast inkubacja z cysteiną w
podobnych warunkach skutkowała wymianą chlorków u mniej niż 10% cząsteczek
kompleksu. Po zablokowaniu miejsc aksjalnych w kompleksie przez α,ω-ditiole (1,8-
oktanoditiol i 1,9-nonanoditiol) nie obserwowano dalej podstawiania przez glutation. 

Produkt reakcji RhCl3 z 16S4diolem jest mieszaniną trzech form, które różnią się
ilością ligandów chlorkowych. Doświadczenia in vitro sugerują, że podstawienie
aksjalnych ligandów chlorkowych w kompleksie z 16S4diolem przez związki tiolowe
możliwe jest in vivo, m.in. przez cysteinę i glutation. GSH wykazuje wyższą aktywność
niż cysteina w reakcji wymiany w kompleksie Rh[16S4diol]Cl2

+. Podstawienie
chlorków w kompleksie drastycznie zmieniłoby jego własności farmakokinetyczne i
limitowało wykorzystanie jako radiofarmaceutyku. Miejsca aksjalne w prekursorze
Rh[16S4diol]Cl2

+, zajmowane przez chlorki, można jednak skutecznie blokować α,ω-
ditiolami. Otrzymane wyniki zachęcają do przeprowadzenia dalszych badań
farmakokinetycznych prekursora Rh[16S4diol]Cl2

+ zablokowanego ditiolami.
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