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Abstrakt 

 
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv 

Název práce: Syntéza azaftalocyaninů s periferně vázanými sekundárními aminy 

Autor: Mgr. Marcela Nejedlá 

 

Cílem mé rigorózní práce byla syntéza derivátů azaftalocyaninů (AzaPc) se sekundární 

aminoskupinou na periferii a syntéza vhodných prekurzorů AzaPc. 

V rámci práce se mi podařilo připravit prekurzory: 5,6-bis(brommethyl)pyrazin-2,3-

dikarbonitril a 5,6-bis(cykloheptylamino)pyrazin-2,3-dikarbonitril.  

Cyklizací prekurzorů jsem připravila nesymetrické AzaPc: 2,3-bis(cykloheptylamino)-

9,10,16,17,23,24-hexakis(terc-butylsulfanyl)-1,4,8,11,15,18,22,25-(oktaaza)ftalocyanin 

(P10-H2) a jeho zinečnatý komplex (P10-1Zn). Reakcí jediného prekurzoru 5,6-

bis(cykloheptylamino)pyrazin-2,3-dikarbonitrilu jsem získala symetrické AzaPc: 

2,3,9,10,16,17,23,24–oktakis(cykloheptylamino)-1,4,8,11,15,18,22,25-(oktaaza) 

ftalocyanin (ZIP 99-H2) a taktéž jeho zinečnatý kompex (ZIP 99-Zn). Nově vzniklé 

AzaPc umožní získávání informací o jejich chování a využijí se k objasnění vztahů 

mezi strukturou a produkcí singletového kyslíku. 
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Abstract 

 
Faculty of Pharmacy in Hradec Králové  

Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Control 

Title of thesis: Synthesis of azaphthalocyanines with secondary amino groups on 

periphery 

Author: Mgr. Marcela Nejedlá 

 

The aim of the thesis was synthesis of alkylamino derivatives of azaphthalocyanines 

(AzaPc) with the secondary amino groups on the periphery of the macrocycle and the 

synthesis of suitable precursors of AzaPc. The preparation of the precursors 5,6-

bis(bromomethyl)pyrazine-2,3-dicarbonitrile and 5,6-bis(cycloheptylamino)pyrazine-

2,3-dicarbonitrile was successful. The cyclization of two precursors yielded the 

following unsymmetrical Aza-Pc: 2,3-bis(cycloheptylamino)-9,10,16,17,23,24-

hexakis(tert-butylsulfanyl)-1,4,8,11,15,18,22,25-(octaaza)phthalocyanine (P10-H2) and 

its zinc(II) complex (P10-1Zn). The reaction of 5,6-bis(cycloheptylamino)pyrazine-2,3-

dicarbonitrile yielded the following symmetrical AzaPc: 2,3,9,10,16,17,23,24–

octakis(cycloheptylamino)-1,4,8,11,15,18,22,25-(octaaza) phthalocyanine (ZIP 99-H2) 

and its zinc(II) complex (ZIP 99-Zn). These substances will become valuable tools for 

future understanding of relationship between their structure and singlet oxygen 

production.
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1. Seznam zkratek 

 
ALA aminolevulinová kyselina 

AMD „age-related macular degeneration“, věkem podmíněná makulární  

 degenerace 

AzaPc azaftalocyanin 

DEA diethylamin 

DMF dimethylformamid 

DMSO dimethylsulfoxid 

HpD „hematoporphyrine derivative“ 

ISC „intersystem crossing“, mezisystémová přeměna 

LED „light emited diode“ 

Pc ftalocyanin 

PDT „photodynamic therapy“, fotodynamická terapie 

PS fotosensitizér 

ROS reaktivní formy kyslíku 

SubPc subftalocyaniny 

TFA kyselina trifluoroctová 

THF tetrahydrofuran 
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2. Teoretická část 

 
2.1. Úvod  
 

V současné době stojí terapie nádorových onemocnění na čtyřech hlavních 

metodách, chirurgické léčbě, radioterapii, chemoterapii a imunoterapii. Cílem těchto 

terapií je dosáhnout zničení nádorových buněk při současném zachování zdravých 

buněk, což je zejména v případě chemoterapie a radioterapie velmi problematické. 

Proto se intenzivně studují nové možnosti léčby, mezi něž patří i fotodynamická terapie 

(PDT). 

Fotodynamická terapie je slibnou metodou léčby různých nemocí, zvláště 

některých typů rakoviny. Je založena na spolupůsobení světla, kyslíku a fotoaktivní 

látky-fotosensitizéru (PS)1. PDT kombinuje vysokou účinnost na nádorové buňky se 

selektivním zásahem na postižené místo2. Její selektivita je založena na rozdílu mezi 

koncentrací PS ve zdravé a postižené tkáni a zejména pak na ozáření pouze cílové 

oblasti. Důvod selektivního vychytávání fotosensitizéru není znám, ale pravděpodobně 

tkví v nižším intratumorálním pH, zvýšené fagocytóze, zvýšené propustnosti stěny 

cévní v tumorózní tkáni a zvýšeném množství receptorů pro lipoproteiny na buněčné 

membráně3,4. 

Použití PDT v terapii nádorových onemocnění má řadu výhod. Není potřeba 

anestézie, nedochází ke ztrátám krve, pooperační bolestivost ozářeného místa není 

veliká5. Problémem dnes ale zůstává způsob, jak ozářit světlem hlubší část těla, a také 

prodloužená fotosensibilizace kůže6.  

Cílem výzkumu je objevit vhodný PS, s dobrými fotofyzikálními a chemickými 

vlastnostmi, snadnou přípravou a ekonomickou dostupností7. 
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2.2. Zjednodušený princip PDT 
 

Princip PDT spočívá v lokální či systémové aplikaci (i.v.) fotosensitizéru (PS), 

který se nahromadí ve tkáni. Následně se aplikuje viditelné záření o vlnové délce 

shodné s absorpčním maximem PS. Energie vzniklá při excitaci PS se přesouvá na 

molekulu kyslíku a vznikají tím reaktivní formy kyslíku (ROS-volné radikály, 

singletový kyslík), které oxidativně poškozují nádorové buňky (obr. 1). Na základě 

biochemických, genetických a molekulárních změn dochází k destrukci buňky8,9. Děje 

se tak v bezprostřední blízkosti světlem aktivovaného PS, proto je biologická odpověď 

organismu na PS vyvolaná pouze ve tkáni exponované světlu10. 

 
 

Obr.1: Schématický diagram PDT11 

 

 

 

2.3. Historie PDT 
 

Světlo a světlem aktivované sloučeniny jsou jako terapeutický nástroj v širokém 

spektru nemocí využívány již několik tisíc let12,13,14. Avšak počátky moderní 

fototerapie spadají do devadesátých let 19 století. Na tom měl zajisté velkou zásluhu i 
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dánský lékař Niels Finsen. Použitím ultrafialového světla z obloukové uhlíkové lampy 

léčil kožní formu tuberkulózy, za což mu byla roku 1903 udělena Nobelova cena15.  

První zmínky o fotodynamické terapii pocházejí z roku 1900. Tehdy Oscar Raab, 

student medicíny, objevil v laboratoři Hermanna von Tappeinera letální efekt akridinu 

v přítomnosti světla na kultury prvoků16. V tom samém roce odhalil francouzský 

neurolog J. Prime u pacientů léčených eosinem dermatitidy v místech exponovaných 

slunci17. Následně, v roce 1903, H. von Tappeiner spolu s A. Jesionkem (z Mnichovské 

dermatologické kliniky) začali léčit kožní nádory bílým světlem a topickou aplikací 

eosinu16. Von Tappeiner také stanovil, že pro účinný efekt je zapotřebí kyslík. V roce 

1907 poprvé použil termín „fotodynamický efekt“18.  

V roce 1911 Hausmann zjistil, že hematoporfyrin v kombinaci se světlem zabíjí 

prvoky rodu Paramecium a červené krvinky19.  

Současná éra výzkumu PDT byla iniciována až Richardem Lipsonem a E. J. 

Baldesem (v Mayo Clinic)20. Lipson se v polovině 50. let minulého století zabýval se 

svými spolupracovníky syntézou mnohem účinnějších hemotoporfyrinových derivátů 

(HpD). Pokoušeli se zlepšit jejich schopnost kumulace v nádorové tkáni. První 

testování na lidech zrealizoval Lipson roku 1972, kdy vyléčil pacienta s metastází na 

hrudníku19. Ale až skupina odborníků v čele s Thomasem Doughertym (v Roswell Park 

Cancer Institute) zrealizovala klinické využití HpD19,21,22. Dougherty provedl poměrně 

úspěšnou preklinickou studii s 25 pacienty. Ze 113 primárních i sekundárních nádorů 

kůže se u 98 případů docílilo úplné nekrózy nádorových buněk, k částečné odpovědi na 

léčbu došlo u 13 nádorů, pouze dvě ložiska se ukázala být k léčbě rezistentní. Tím také 

dokázal, že HpD a světlo z červené oblasti světelného spektra mohou selektivně zničit 

nádorové buňky bez poškození zdravé tkáně19. 

Od té doby se rozběhly další klinické studie v Japonsku ve skupině Dr. Hayaty, u 

Forbese v Austrálii, a dále ve Velké Británii, Číně, Norsku, Francii, Německu, Itálii, 

Kanadě, Rusku a v Nizozemí23. V konečném důsledku to vedlo v Kanadě roku 1993 k 

zavedení HpD pod komerčním názvem Photofrin® do klinické praxe k terapii nádoru 

močového měchýře.  

Problémy s čistotou HpD (připravených Schwartzem v 50. letech 20. století), 

jejich nevýhodné farmakokinetické a farmakodynamické vlastnosti vedly a stále vedou 

k hledání nových sloučenin. Tak se dospělo k druhé generaci PS24, z nichž některé jsou 

už zavedeny do praxe a to nejen k léčbě rakoviny ale i např. k léčbě kožních projevů, v 

oftalmologii při léčbě senilní makulární degenerace25. 
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Rovněž se vyvíjely vhodné světelné zdroje. Postupně se přecházelo od 

obloukových světel k laserům a optickým vláknům, která mají výhodu v přenosu světla 

až do plic, močového měchýře, jícnu a dalších tělních dutin nebo nádorů23. 

 

 

 

2.4. Mechanismus PDT 
 

Obecně mechanismus PDT zahrnuje dvě části – fotofyzikální a fotochemické 

vlastnosti fotosensitizéru a jeho schopnost produkovat cytotoxické agens je první, 

druhou pak biologická odpověď buňky vystavené působení cytotoxického agens26. 

Princip probíhajícího fotofyzikálního procesu, který je podstatou PDT, vysvětluje 

modifikovaný Jablonského diagram (obr.2). 

 

E
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4
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1

S0

S1

S2

S3

S4

Sn

T1

3O2

1O2

1. Absorpce světla
2. Fluorescence
3. Vniřní přeměna
4. Inter-systémová přeměna (ISC)
5. Fosforescence
6. Vznik singletového kyslíku 
     (fotoproces typu II)
7. Vodíkový nebo elektronový
     přenos (fotoproces typu I)

Obr.2: Modifikovaný Jablonského diagram 
 

Popisuje chování typického fotosensitizéru. Po absorpci světla se PS 

transformuje ze základního singletového stavu (S0) do krátce trvajícího excitovaného 

singletového stavu (S1)27. Díky krátké době života se předpokládá, že tento stav jen 

zanedbatelně ovlivňuje fotodynamickou aktivitu PS. Z této energetické hladiny se PS 

může vrátit zpět na základní stav buď emisí absorbovaného světla (fluorescence, cesta 

2), nebo vnitřní přeměnou (cesta 3). 
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Při vnitřní přeměně dochází ke srážkám s molekulami rozpouštědla a k uvolnění 

energie ve formě tepla. Někteří autoři považují tento proces také za důležitý při 

vlastním účinku na buňky28. 

Alternativně se PS z S1 stavu může přeměnit do tripletového stavu T1 pomocí 

inter-systémové přeměny (ISC, cesta 4). ISC má zvláštní význam pro PDT. Je to 

spinem „nepovolený“ proces a vyžaduje inverzi spinu, ale dobrý fotosensitizér se 

přeměňuje „nepovolenou“ ISC cestou s vysokou pravděpodobností. Teprve tripletový 

stav je dostatečně dlouhodobý na to se účastnit chemických reakcí, a proto je 

fotodynamický účinek nejvíce zprostředkován T1 stavem. Molekula může relaxovat 

z tripletového stavu několika způsoby: může ztrácet energii tzv. triplet-singlet emisí 

fotonu známou jako fosforescence (cesta 5) a bez vyzařování spinovou výměnou 

s jinou molekulou v tripletovém stavu25– tzv. „zhášením“ excitovaného tripletového 

stavu. 

„Zhášecí“ mechanismus T1 stavu fotosensitizéru může být rozlišen dle 

převažující cesty na fotoproces typu I a typu II29 (obr. 3). Oba fotoprocesy se objevují 

současně a poměr mezi nimi je silně ovlivněn použitým PS, substrátem a koncentrací 

kyslíku. Všeobecně se přijímá, že fotoproces typu II, při němž vzniká singletový kyslík 

(cesta 6), je zejména odpovědný za vlastní fotodynamický účinek30. 

 

 

Oxidované produkty

Radikály, ionty

PS Oxidované produkty

PS*
Typ I Typ II

O2 hv Substrát

1O2  
Obr.3: Zjednodušené schéma fotoprocesu I a II 

 

 

2.4.1. Fotoproces typu I 
 

PS reaguje přímo se substrátem, rozpouštědlem nebo jiným PS. Dochází 

k přenosu protonu nebo elektronu na radikálovou formu iontu (cesta 7). Většina 

radikálů, generována těmito procesy, reaguje s molekulárním kyslíkem za vzniku tzv. 
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„reaktivních forem kyslíku“ (ROS). Tyto reakce způsobují oxidativní poškození a 

mohou eventuálně vést k cytotoxickému efektu pozorovanému v průběhu PDT9,31. 

K tomuto procesu dochází především za snížené koncentrace kyslíku. Při úplné 

anoxii reaguje excitovaný (PS*) přímo s okolním biologickým substrátem (X). 

PS* + X → PS- + X+ 

PS- může dále za hypoxie reagovat s kyslíkem za produkce superoxid anion 

radikálu (O2·-), který poskytuje reaktivní hydroxidový radikál (HO·) a právě ten se dále 

významně účastní oxidačních procesů. Případně dochází  přenosem elektronu již 

v prvním kroku k tvorbě radikálů z biologického substrátu (X·), nebo okolního 

rozpouštědla. Tyto pak mohou reagovat přímo s kyslíkem a poskytovat například 

superoxid anion radikál nebo přímo zafixují změnu v biologické molekule její oxidací 

(XO). Samotný superoxid nemá příliš velkou oxidační aktivitu, ale vzájemnou reakcí 

(dismutací) mezi molekulami vznikají peroxid vodíku a kyslík. V biologických 

systémech pak často probíhá tzv. Fentonova reakce, která zahrnuje přeměnu H2O2 na 

hydroxylový radikál (HO·) a hydroxylový iont (HO-). Tato reakce je katalyzována 

kovovými ionty (např. Fe3+), ty jsou pomocí superoxidu jakožto donoru elektronu 

redukovány a následně schopny štěpit vazbu O-O v peroxidu vodíku. 

Vysoce reaktivní hydroxylový radikál podobně jako peroxid vodíku velice 

snadno prostupuje buněčnými membránami. Způsobuje další oxidativní změny a spolu 

s organickými substráty dává vznik dalším reaktivním radikálům, jako např. 

peroxidovému radikálu (ROO·), který může dále napadat jiný organický substrát. Tento 

následný řetězec reakcí vysvětluje, proč hydroxylový radikál způsobuje tak rozsáhlé 

poškození9,31. 

 

2.4.2. Fotoproces typu II 
 

Tento fotoproces převažuje hlavně při vyšších koncentracích kyslíku ve tkáni. 

Jedná se o přenos energie z tripletového stavu PS na základní stav molekulárního 

kyslíku, což vede k vytvoření excitovaného stavu kyslíku známého jako singletový 

kyslík (1O2). Vzniku této formy kyslíku předchází inverze spinu jednoho z jeho 

vnějších elektronů. Reaktivní singletový kyslík napadá okolní biomolekuly buď oxidací 

či cykloadicí (obr. 4). Terčem jsou především molekuly obsažené v membránách, 

nenasycené mastné kyseliny, cholesterol, fosfolipidy, dále DNA a aminokyseliny, např. 

cystein, methionin, histidin a tryptofan. Po poškození reaktivním kyslíkem přestávají 
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plnit své biologické funkce a dochází k celkovému ireversibilnímu poškození buňky, 

popř. až k její smrti26. 

Poločas vysoce reaktivního singletového kyslíku a hydroxylových radikálů je 

natolik krátký, že jsou zasaženy pouze molekuly a struktury v místě jejich vzniku 

(poločas 1O2 v biologickém systému je < 40 ns, akční rádius je v řádu 20 nm26). 
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Obr. 4: Reakce singletového kyslíku 

 

 

 

2.5. Biologická odpověď 
 

Byly vypozorovány tři odlišné (ale spolu související) mechanismy zničení nádoru 

pomocí PDT. Za prvé, nádorové buňky jsou přímo zabíjeny reaktivními formami 

kyslíku (ROS) apoptózou a nebo nekrózou31,32. Dále jsou poškozeny cévy vyživující 

nádor a dochází tak k postižení nedostatečným přívodem živin. Nakonec PDT aktivuje 
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imunitní systém vedoucí k ataku na tumorovou tkáň. Tyto tři mechanismy se také 

mohou ovlivňovat navzájem. Kombinace všech komponent je důležitá pro účinnou 

léčbu nádorů obzvláště těch metastazujících33.  

Obecně se dá říct, že hydrofobní PS působí spíše přímým efektem na buňky, 

kdežto hydrofilní PS spíše poškozují cévy a brání tak přísunu živin34. Jednotlivé složky 

ovšem nelze od sebe navzájem oddělovat a výsledek je vždy kombinací všech faktorů, 

jejichž vliv se mění v závislosti na použitém PS, typu nádoru a způsobu ozáření35. 

 

 

 
 

2.6. Vlastnosti ideálního PS  
 

Abychom mohli vyvinout nový lepší PS, musíme znát charakteristiku ideálního 

PS. 

 Chemicky čistá látka se stabilním složením. 

 Minimální toxicita ve tmě (PS by měl být aktivní pouze po ozáření světlem 

vhodné vlnové délky). 

 Selektivní vychytávání cílenou nádorovou tkání a rychlá eliminace zbylého 

PS, aby se předešlo systémové toxicitě36.  

 Krátký biologický poločas fotoaktivní látky v těle37. 

 Silná absorpce v červené části viditelného spektra (650 - 800 nm, s vyšší 

vlnovou délkou světla roste schopnost penetrace tkáněmi, ale klesá jeho 

energie a tím schopnost excitovat fotosensitizér)38. 

 Omezená absorpce v části spektra viditelného záření o vlnové délce 400 až 

600 nm, aby se předešlo riziku generalizované fotosensitivity právě tímto 

zářením39. 

 Velké množství produkovaného tripletového stavu fotosensitizéru, energie 

tripletu vyšší než 94 kJ.mol-1, a jeho dlouhá doba života (τΤ), umožňující 

následně vysokou produkci cytotoxického agens singletového kyslíku36. 

 Snadná syntéza z běžně dostupných vstupních látek a jednoduše proveditelná, 

ekonomicky přijatelná velkovýroba40. 

 Nenáchylnost k nadměrnému shlukování v biologickém materiálu, která může 

snižovat jeho fotochemickou efektivitu41. 

 Možnost jednoduché modifikace pro zlepšení farmakokinetických vlastností. 
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 Důležitou vlastností je rovněž polarita PS. Polární, hydrofilní fotosensitizéry 

mohou být aplikovány intravenózně přímo po rozpuštění ve vodě. Hydrofobní 

PS vyžadují aplikaci na nosičích42. 

 Fotoaktivní látka by měla fluoreskovat kvůli vizuální kontrole. Vhodné látky 

by za použití fluorescenční mikroskopie mohly být využity ke značení 

subcelulárních struktur37. 

 Jednoduchá a bezbolestná léčba. 

 

 

 

2.7. Fotosensitizéry 
 

Fotosensitizéry můžeme rozčlenit do tří generací. První generaci tvoří 

pravděpodobně pouze hematoporfyrin (Hp) a jeho deriváty. Tato skupina látek se 

vyznačuje některými nevýhodnými vlastnostmi, kvůli nimž byly připraveny PS druhé 

generace. Kromě sloučenin odvozených od porfyrinů sem patří např. ftalocyaniny, 

naftalocyaniny atd. Ve třetí generaci jsou látky druhé generace spojené s některými 

biomolekulami, umožňujícími tak přesnější biodistribuci8. Hledání nových PS stále 

pokračuje, zejména těch látek, které mohou být aktivovány světlem delší vlnové délky, 

mají kratší kožní fotosensitivitu a lepší nádorovou specifitu.  

 

 

2.7.1. Fotosensitizéry 1. generace 
 

Do této skupiny řadíme hematoporfyrin, jeho deriváty (HpD, porfimer sodný) a 

z nich čištěné komerčně dostupné PS Photofrin®, Photohem®, Photosan®43,44. 

Porfimer sodný je stále nejstudovanějším a nejčastěji používaným PS. Je to směs 

produktů vzniklých při čištění hematoporfyrinu (obr. 5). 

Tyto PS mají pro aplikační použití některé nevýhody. Mezi nevýhodné vlastnosti 

patří zejména jak velmi nízká vlnová délka vhodná pro aktivaci (630 nm), tak i nízký 

extinkční koeficient při této vlnové délce (1170 M-1cm-1), takže je zapotřebí docela 

vysoká dávka PS a zároveň i vysoká dávka světla. Dalšími problémy jsou neznalost 

detailní chemické struktury (vícesložkové preparáty) a vedlejší účinek aplikace 

preparátu, způsobující dlouhodobou fotosensitivitu kůže pacienta. 
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Obr.5: Příklad části porfimeru 

 

 

2.7.2. Fotosensitizéry 2. generace 
 

U látek druhé generace se absorpční maximum posouvá k vyšším vlnovým 

délkám (650-800 nm). To znamená, že je lze aktivovat světlem, které proniká mnohem 

hlouběji do tkání, než jak je tomu u generace první. Absorpční maximum je v oblasti 

650 až 800 nm a fotochemický proces má obvykle vysoký kvantový výtěžek44. Jsou to 

látky poměrně chemicky jednotné. Vykazují vyšší retenci v tumorové tkáni. Řadí se 

sem např. látky ze skupiny porfyrinů (obr. 6), jim příbuzných chlorinů (obr. 7) a 

bakteriochlorinů (obr. 8), ftalocyaninů (obr. 9), naftalocyaninů (obr. 10), porfycenů 

(obr. 11), texafyrinů (obr. 12) a sapfyrinů (obr. 13)8. 
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Obr.6: porfyrin Obr.7: chlorin  Obr.8: bakteriochlorin 
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 Obr. 11: porfycen   Obr. 12: texafyrin  Obr.13: sapfyrin  

 

 

2.7.3. Fotosensitizéry 3. generace 
 

Mezi látky třetí generace řadíme PS spojené s některými biomolekulami. Mezi 

látkami tvořícími fotosensitivní část konjugátů zaujímají vedoucí postavení porfyriny, 

zřejmě z důvodu snadné přípravy. Ve farmakokinetice konjugátu dominuje afinita 

porfyrinové části k sérovým proteinům. Afinita biomolekul k receptorům na povrchu 

buňky je vyjádřena méně. Porfyriny se konjugují zejména s protilátkami, steroidy, dále 

se sacharidy a polynukleotidy25. 

 

Příklady PS  
Tyto sloučeniny byly již schváleny pro léčebné účely nebo jsou v různém stupni 

klinických testů (viz tabulka 1)42. 
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Tabulka 1: Příklady PS 

Látka Obchodní  Výrobce Vlnová 
 značka  délka (nm) 
 
Porfimer sodný Photofrin® Axcan Pharma 630  
 
Verteporfin Visudyne® Novartis 690 
 
Lemuteporfin  QLT 690 
 
5-aminolevulinová Levulan® DUSA 632 
kyselina (ALA)  Pharmaceuticals 375-400 
 
ALA-benzylester Benzvix® Photocure ASA 632 
 
ALA-methylester Metvix® Photocure ASA 632 
 
ALA-hexylester Hexvix® Photocure ASA 375-400 
 
Temoporfin Foscan® Biolitec Pharma 652 
 
Rostaporfin Photrex® Miravant Medical  660 
  Technologies 
 
Lutecium Lutrin® Pharmacyclics 732 
texafyrin Antrin® 
 Optrin® 

 
Boronated BOPP Pacific 628 
Porphyrin  Pharmaceuticals  
   
 
Talaporfin Laserphyrin® Meiji Seika Kaisha 664 
 
  Light Sciences 
 
Hypericin VIMRxyn® VIMRX  600-1000 
  Pharmaceuticals 
 
Sulfonovaný Photosens® General  675 
hlinitý ftalocyanin  Physics Institute 
 
Porficen  Glaxo-Wellcome 630 
 
Křemičitý Pc4®  670 
ftalocyanin  
 
Indium methyl  Miravant Medical 664 
pyrofeoforbid a  Technologies 
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HPPH Photochlor® RPCI 665 
 
Padoporfin Tookad® Weizmann Institute  763 
  of Science, 
  Steba Biotech N.V. 
 
Methylester  TH9402 Theratechnologies 515 
4,5-dibromorhodaminu 
 

 

RPCI - Roswell Park Cancer Institute 

HPPH - Hexyl-ether pyrofeoforbidu-a 

 

 

 

2.8. Průnik světla skrz tkáně 
 

Pokud jde o průnik světla, neexistuje zde žádná přesná hranice. Čím hlouběji od 

povrchu světlo proniká, tím více se zeslabuje. Existuje zde však hranice, za kterou je 

intenzita světla už tak nízká, že nelze pozorovat jeho žádnou biologickou účinnost. 

Tuto hranici, za níž přestává účinnost, nazýváme největší aktivní hloubkou. Stojí za 

zmínku, že laserové světlo může dokonce proniknout i kostí (stejně jako proniká 

svalovou tkání). Tuková tkáň je propustnější než tkáň svalová (vysoký obsah 

hemoglobinu)45. 

Při průniku světla do tkáně dochází buď k rozptylu či absorpci tohoto světla. 

Rozsah obou procesů závisí na typu tkáně a vlnové délce světla. Rozptyl světla je 

způsobený průnikem záření skrze zakalené prostředí a způsobuje ztrátu jeho směru. 

Rozptyl je obecně nejdůležitějším faktorem, limitujícím průnik světla do většiny tkání, 

absorpce je většinou méně důležitá. Absorpce je velkou měrou zapříčiněna 

endogenními tkáňovými chromofory, jako je hemoglobin, myoglobin a cytochromy a 

závisí na jejich koncentraci v dané tkáni. Třetím parametrem nezbytným k stanovení 

optických vlastností tkání je anizotropie. Ta měří směr rozptylu světla. 

Kombinace absorpce nižší vlnové délky tkáňovými chromofory (oxy a 

deoxyhemoglobin, melanin) spolu s redukovaným světelným rozptylem v delších 

vlnových délkách a absorpce vody ve vlnových délkách nad 1300 nm vedla ke 
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konceptu "optického okna" (obr.14). V rámci PDT je průměrná „efektivní hloubka 

penetrace“ (= intenzita snížená na 37%) 1-3 mm při 630 nm. 

Pro léčebné účely pomocí PS se využívá vlnové délky v rozsahu 650-700 nm, kde 

je penetrace přibližně dvojnásobná46,47. Rostoucí hloubka průniku při delší vlnové 

délce je významným stimulem pro rozvoj PS s těmito absorpčními vlastnostmi. Do této 

kategorie PS spadají naftalocyaniny (776 nm)48 a bakteriochloriny (780 nm)49. 

Absorpce světla samotnými PS může omezit průnik světla tkání. Tento fenomén 

má termín „self shielding“ (samostínění) a je obzvlášť výrazný u PS, které absorbují 

výrazně při dané léčebné vlnové délce50. 

 

 
Obr.14: Optické okno 

 

Mnoho PS má sklon k světelné sebedestrukci, tento proces je nazývaný tzv. 

„photobleaching“51 neboli vyblednutí. Je to jedna z obecných vlastností PS. PS různých 

chemických struktur mají i odlišné míry photobleachingu. V některých případech 

(obzvlášť protoporfyrin IX) je první produkt photobleachingu dokonce lepší než 

výchozí PS48. 

Ve fotobiologii a fotochemii je photobleaching definován jako ztráta intenzity 

absorpce či emise způsobené světlem. U barviv dochází působením světla k chemickým 

změnám (ať už fotoadicí, fotocyklizací, ireverzibilní fotoredukcí nebo nejčastěji 

oxidací)36, v jejichž důsledku dochází k narušení chromoforu. Jsou známy dva typy 

ireversibilních chemických změn, fotomodifikace a tzv. „pravý photobleaching“. 

Při fotomodifikaci dochází ke ztrátě absorpce nebo fluorescence při určité vlnové 

délce, avšak chromofor zůstává zachován v modifikované formě. 
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Při pravém photobleachingu je chemický zásah hluboký a chromofor se rozpadá 

na malé fragmenty, jež nemají významnější absorpci ve viditelné oblasti. 

Důsledkem pro PDT (dochází většinou k pravému photobleachingu) je to, že PS 

už poté neabsorbuje světlo, kterému je tak umožněno proniknout do hlubších vrstev. Na 

druhou stranu ovšem rozložený PS je již neaktivní a nemůže vykazovat žádné 

cytotoxické vlastnosti52. Photobleaching se může také podílet na rychlejším vyloučení 

PS z těla díky jeho rozkladu v kůži. 

 

 

2.8.1. Zdroje záření pro navození fotodynamického jevu 
 

V současné době se používají koherentní i nekoherentní zdroje světla. Světlo 

může být aplikováno na nádor buď přímo, nebo pomocí optického vlákna. Účinnost 

PDT je omezena rozdílnou penetrací světla do tkáně. Výběr vhodného zdroje tedy 

závisí na lokalizaci nádoru, typu PS a na potřebné dávce světelného záření. Využívají 

se jak lasery, tak i lampy. Lampy, jako širokopásmové zdroje se používají tehdy, když 

je možno světlo aplikovat přímo na nádor, bez nutnosti propojení zdroje světla pomoci 

optického vlákna. 

 

Lasery 

Využití laserů v medicíně nastalo téměř okamžitě po uvedení prvního laseru do 

provozu. Jeho všestranné využití vyplývá z jeho vlastností – jeho energie a výkonu 

přenesené v úzkém vyzařovacím svazku, důležitá je také koherence a 

monochromatičnost. Lékaře přitahuje možnost koncentrace vysoké energie optického 

záření na malé ploše a možnost řezání a odpařování. Pro tyto vlastnosti získal laser 

významné postavení v chirurgii – používá se zde konverze laserového záření na teplo 

uvnitř tkáně. Výhodou techniky je možnost bezdotykového ostře ohraničeného řezu, 

bez případného zanesení infekce do rány a poškození okolí. Kromě terapeutických 

metod nacházejí lasery uplatnění i v diagnostice, kde je laserového záření využíváno k 

vyšetření oka, nebo tkání vnitřních orgánů. 

Typy laserů: 

1) Argonové lasery a barvivové lasery čerpané argonovým laserem, tyto 

lasery patří mezi neužívanější, emitují v oblasti 600 – 650 nm, což 

jsou vhodné vlnové délky pro excitaci porfyrinů. Výkon je v rozsahu 
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10 – 500 mW/cm2. Pro účely PDT se tyto lasery používají většinou 

s optickým vláknem pro endoskopickou aplikaci. 

2) Barvivové lasery čerpané laserem využívajícím páry kovů – lasery 

využívající par kovů, pracují na rozdíl od argonových pulsně 

s frekvencí 1 kHz a používají se spíše jako čerpací zdroje pro lasery 

barvivové, které mají poměrně velkou plochu paprsku (až 3 cm2) a 

jsou proto vhodné pro léčbu rozsáhlejších nádorů. 

3) Diodové lasery – jedná se o polovodičové lasery, které jsou vysoce 

kompaktní, všestranné a jednoduše ovladatelné. 

 

Lampy 

V oblastech nevyužívajících optická vlákna se používají lampy spolu s filtry pro 

určité vlnové délky a to například xenonové, wolframové, rtuťové výbojky, 

fluorescenční lampy a sodíkové lampy. 

 

Jiné zdroje 

V dnešní době jsou ve vývoji další možné zdroje záření pro PDT, jedná se 

především o diodové zdroje (LED). LED emituje záření o vlnových délkách v rozmezí 

350 – 1100 nm a o intenzitě asi 150 mW/cm2. Jejich největší výhodou jej jejich 

universálnost – mohou být uspořádány tak, aby pokryly větší plochu, a mohou být 

napájeny bateriemi, což umožňuje jejich přenosnost. Nezanedbatelnou je i jejich nízká 

cena v porovnání s ostatními zdroji53,54. 
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3. Cíl práce 

 
Cílem mé rigorózní práce byla syntéza azaftalocyaninů s periferními substituenty 

vázanými přes dusíkový atom (viz obr. 15). U podobných látek dříve připravených a 

zkoumaných na katedře byl zjištěn výrazný negativní vliv terciárních dusíkových 

atomů na produkci singletového kyslíku. Mým cílem proto bylo připravit látky 

obsahující periferní sekundární dusíky. Tyto látky by byly dále zkoumány a zjišťován u 

nich vliv sekundárních aminoskupin na produkci singletového kyslíku u 

azaftalocyaninů. 

Dále bylo mým úkolem připravit vhodný prekurzor pro syntézu AzaPc. 
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 Obr. 15: Příklad symetrického AzaPc 
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4. Metodická část 

 
4.1. Syntéza derivátů pyrazinu 
 

Mezi nejpoužívanější prekurzory v syntéze AzaPc patří různé deriváty pyrazin-

2,3-dikarbonitrilů. Jejich přípravu lze provádět např. reakcí substituovaného diketonu 

s přebytkem diaminomaleonitrilu v prostředí ledové kyseliny octové. Výtěžnost reakce 

se pohybuje okolo 85 % (obr. 16)55. 

C CR R
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NC CN
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 Obr. 16 

 

Pokud připravujeme derivát pyrazin-2,3-dikarbonitrilu z diaminomaleonitrilu a 

oxalylchloridu v prostředí dioxanu, získáme 5,6-dioxo-1,4,5,6-tetrahydropyrazin-2,3-

dikarbonitril, který lze převést působením thionylchloridu na reaktivní 5,6-

dichlorpyrazin-2,3-dikarbonitril (obr. 17)56. 
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4.2. Substituční reakce pyrazinů 
 

Pyrazin, podobně jako ostatní diaziny, nepodléhá snadno elektrofilním 

substitucím. Přímý elektrofilní atak je ztížen induktivním efektem dusíkových atomů 

pyrazinu a tedy existencí rezonančních struktur, které jsou příčinou kladného náboje na 

atomech uhlíku heterocyklu. Výhodnější jsou z tohoto důvodu substituce nukleofilní57. 
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Důležitou skupinu sloučenin v chemii derivátů pyrazinu představují 

halogenpyraziny, protože mohou díky snadné výměně atomu halogenu za nukleofil 

poskytovat řadu jinak nedostupných derivátů. 

Výměna halogenu v halogenpyrazin za aminoskupinu, resp. za sulfanyl-, 

alkylsulfanyl- či arylsulfanyl skupinu vyžaduje obecně tvrdé reakční podmínky. Reakci 

značnou měrou usnadňuje přítomnost elektronegativních skupin (např. -NO2, -CN, -

CONH2, -COOH), zejména v polohách ortho a para. Snadnost substituce halogenu 

vzrůstá dále s počtem těchto aktivizujících skupin58. 

 

 

4.2.1. Nukleofilní substituce typu aminodehalogenace 
 

 Výše zmíněné obecné zákonitosti hrají vedle sníženého aromatického 

charakteru pyrazinového jádra důležitou úlohu v případě nukleofilní substituce na 

pyrazinovém jádře. Velmi dobře probíhá např. reakce 6-chlorpyrazin-2-karbonitrilu 

(obr. 18) s přebytkem alifatického nebo heterocyklického aminu, kterou použil pro 

přípravu 6-aminopyrazin-2,3-dikarbonitrilů Foks59 60. Haider a kol.  prováděl obdobnou 

reakci rovněž v nevodném prostředí, avšak s uhličitanem draselným pro vychytání 

vznikající kyseliny chlorovodíkové. 

N

NCl CN
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R

R

N

N CNN
R

R
+

 
Obr. 18 

 

Při syntéze arylaminoderivátů dusíkatých šestičlenných heterocyklů lze využít 

nukleofilní substituci v provedení podle Bankse61. Přípravu těchto látek prováděl Banks 

ve vodném prostředí při kyselém pH (obr. 19). Kyselina chlorovodíková zde vystupuje 

jako katalyzátor. 
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Obr. 19 
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V případě použití 5,6-dichlor-2,3-pyrazindikarbonitrilu jsou uhlíkové atomy 

nesoucí atomy chloru již dostatečně elektrondeficitní a nukleofilní substituce na nich 

probíhá i bez katalýzy kyselým prostředím. Příprava aminoderivátů probíhá velice 

rychle a takřka kvantitativně a reakci do prvního stupně je třeba provádět za chlazení 

(obr. 20)62. 
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 Obr. 20 

 

 

4.2.2. Nukleofilní substituce typu 
alkyl(aryl)sulfanyldehalogenace 

 

Pro syntézu alkylsulfanyl- či arylsulfanylpyrazinů se často využívá reakce 

halogenovaného derivátu pyrazinu s příslušným alkyl- či arylthiolátem. Reakce 

většinou vyžaduje dlouhodobé zahřívání, často v autoklávu. Takto připravil Asai63 z 

thiofenolu a 6-chlorpyrazin-2-karbonitrilu v prostředí ethanolátu sodného 5-

fenylsulfanylpyrazin-2-karbonitril (obr. 21). 

N

N

N

NNC Cl Na+S- NC S
+

 
 Obr. 21 

 

Foks a spol.64 získali řadu alkylsulfanyl- a arylsulfanylderivátů 

pyrazinkarbonitrilu reakcí 6-chlorpyrazin-2-karbonitrilu s příslušným alkyl- resp. 

arylthiolátem sodným v prostředí dioxanu za normálního tlaku (obr. 22). Z těchto 

sloučenin pak syntetizovali celou řadu na jádře substituovaných funkčních derivátů 

pyrazinkarboxylové kyseliny. 
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Obr. 22 
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Další možností je reakce 5,6-dichlor-pyrazin-2,3-karbonitrilu s butan-1-thiolem v 

prostředí THF a za přítomnosti NaOH (obr. 23) a nebo v přítomnosti pyridinu. Reakce s 

pyridinem trvá přibližně 12 hodin65. Naproti tomu reakce za přítomnosti vodného 

NaOH probíhá velmi rychle (i za běžného tlaku a při pokojové teplotě) a je hotová 

prakticky ihned66.  
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 Obr. 23 

 

 

 

4.3. Selektivní syntéza nesymetricky substituovaných 

ftalocyaninů 
 

Vědci pracující v oblasti chemie ftalocyaninů (Pc) se po mnoho let snaží vyvinout 

selektivní metody syntézy nesymetricky substituovaných ftalocyaninů, protože 

vykazují často lepší fyzikální vlastnosti. Specifické postupy jsou využity v závislosti na 

typu produktu, který chceme získat. 

 

Když je příprava nesymetricky substituovaných Pc provedena smíšenou 

kondenzací dvou různých ftalonitrilů A a B, získá se směs šesti různých sloučenin 

(AAAA, AAAB, AABB, ABAB, ABBB, BBBB). 

 

A

B

A
A

A
A

A
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B

B

B
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B

A
A A A A

B
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B

B
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Požadovaný Pc musí být izolován prostřednictvím chromatografických technik. 

Tyto neselektivní metody obvykle vedou k velmi nízkým výtěžkům požadovaného 

nesymetrického Pc, a proto se mnohé pokusy snaží řešit tento problém67. 
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4.3.1. Syntéza A3B ftalocyaninů 
 

Statistická kondenzace 

Nejjednodušším postupem přípravy Pc nesoucího různé substituenty je smíšená 

kondenzace dvou různě substituovaných prekurzorů A a B. V zásadě jde o neselektivní 

metodu, která poskytuje směs šesti sloučenin (AAAA, AAAB, AABB, ABAB, ABBB, 

BBBB), což vyžaduje použití chromatografických technik k izolaci požadovaných 

makrocyklů. Takto vzniklou směs je často obtížné separovat v důsledku tendence Pc 

molekul k agregaci. I když použitím této metody není dosaženo selektivity, některé 

postupy se zaměřily na zvýšení výtěžku požadované sloučeniny67. Statistická 

kondenzace je zpravidla užitá pro přípravu Pc obsahujících jednu odlišnou a tři 

identické isoindolové podjednotky (A3B)68(obr. 24). 

NN N

N

N

N

NN

R1R1

R1R1

R1

R1

NO2

MR2

R2

R2

a  R1 = H, R2 = C(CH3)3
b  R1 = C8H17, R2 = H
c  R1 = OC8H17, R2 = H  

 Obr. 24 
 

Aby reakce vedla k vytvoření A3B derivátů je zapotřebí vhodný stechiometrický 

poměr použitých reaktantů A a B. Statistická úvaha předpokládá, že reakce dvou 

různých derivátů ftalonitrilu stejné reaktivity v poměru 3:1 poskytne směs produktů 

v následujícím procentuálním zastoupení: A4 (33 %), A3B (44 %), další kondenzační 

produkty (23 %). Běžně se používá molární poměr 3:1, který vede k požadované 

sloučenině získané ve výtěžcích pohybujících se v rozmezí 10-20 %68
.  

Je výhodnější použít ftalonitrily s různými charakteristikami rozpustnosti, což 

usnadňuje oddělení nesymetrických Pc díky odlišným chromatografickým vlastnostem 

a mj. i odlišné rozpustnosti sloučenin ve výsledné statistické směsi. Vazba terc-

butylových skupin nebo uhlovodíkového řetězce v poloze 3 a 6 jedné z výchozích látek 
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(obvykle té v nadbytku) (obr. 24) usnadňuje izolaci A3B produktu. Tyto substituenty 

činí Pc také dobře rozpustným a zabraňují agregaci makrocyklů69,70,71. 

Lze využít také stechiometrického poměru 9:1. Výsledkem je pak směs prakticky 

pouze dvou látek A4 a A3B, které lze snadněji separovat, ovšem za cenu, že jsou 

sníženy výtěžky produktu A3B na úkor A4
72. Tento poměr může být výhodný v případě 

vyšší reaktivity B než A73,74.  

 

 

Subftalocyaninový postup 

Originální metoda pro selektivní syntézu nesymetricky substituovaných Pc typu 

A3B byla vyvinuta v 80, letech 20. stol. Kobayashim a kol.75. Dochází k rozšíření kruhu 

subftalocyaninu (SubPc) působením sukcinimidu nebo diiminoisoindolinového derivátu 

(obr. 25). Výsledky této selektivní metody, dovolující syntézu dříve nedostupných 

ftalocyaninů, závisí na reakčních podmínkách a vlastnostech výchozího materiálu. 
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Obr. 25: Expanze SubPc kruhu 

 

V roce 1995 bylo navrženo76, že reakce bude probíhat částečnou nebo úplnou 

fragmentací subftalocyaninového kruhu s následným uzavřením fragmentů do kruhu. 

To ovšem vede nakonec také ke směsi všech možných ftalocyaninů obsahujících 

všechny kombinace diiminoisoindolových jednotek přítomných jako výchozích látek 

(obr. 26) a ztrácí se tak selektivita reakce. 
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Obr. 26: Fragmentace SubPc kruhu 

 

Tato metoda byla provedena Wöhrlem a jeho spolupracovníky. Bylo prokázáno, 

že SubPcs mohou reagovat s méně reaktivními ftalonitrilovými deriváty v přítomnosti 

silnější baze jako je např. DBU. Tento způsob vede k dobrým výtěžkům A3B 

ftalocyaninů77. 

Při srovnávání výtěžků stejných A3B nesymetricky substituovaných Pcs 

získaných rozšířením kruhu a získaných statistickou kondenzací se zdá, že první 

metoda je účinnější. I přesto výtěžky obou metod jsou dosti nízké (<15 %)78. 

 

Metoda s využitím pevné fáze  

Tento postup vyvinutý především Leznoffem je vícefázová syntéza. Tato metoda 

zahrnuje vazbu vhodně substituovaného ftalonitrilu (B) na polymerní nosič. Tento 

nerozpustný polymer-prekurzor může být pak dále podroben chemickému působení 

dalšího odlišně substituovaného volného ftalonitrilu (A), což dává vzniknout polymer-

A3B ftalocyaninu (obr. 27). Ten může být jednoduše oddělen od A4 makrocyklu, který 

může být vymyt. Důležité je, aby Pc A4 byl dobře rozpustný a tudíž snadno 

odstranitelný promýváním pevné fáze. Poté je žádaný A3B Pc uvolněn z vazby na 

polymer79. Tato metoda je omezena použitím jen funkčních skupin ftalonitrilů 

schopných se navázat a následovně odtrhnout z polymerního nosiče. Nicméně díky 

expanzi technologie polymerních nosičů a jejich široké dostupnosti je tato metoda 

slibnou cestou k selektivní syntéze nesymetricky substituovaných A3B Pcs80. Otázkou 

zůstává dále cena polymerních nosičů a tím i provádění syntéz ve větším množství. 
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Obr. 27: Syntéza Pc vázaného na polymer 

 

 

4.3.2. Syntéza A2B2 ftalocyaninů 
 

A2B2 deriváty jsou zřídka izolovány ze statistické směsi. Jsou složeny ze směsi 

dvou isomerů – ABAB a AABB, které vykazují podobné charakteristiky rozpustnosti a 

jsou často eluovány ve stejné frakci. I když v některých případech se dají i tyto izomery 

od sebe oddělit81,82. Během posledních desetiletí se vyvíjí specifické metody pro 

přímou syntézu pouze jednoho ze dvou makrocyklů67. 

 

 

4.3.3. Syntéza ABAB ftalocyaninů 
 

Dalším postupem použitelným k získání nesymetrických Pc je tzv. „cross 

coupling“ (obr. 28), což je záměrná syntéza při níž vzniká téměř pouze produkt typu 

ABAB (vedlejším produktem je AAAB). V tomto případě se využívá reakce 

substituovaného 1,3,3-trichlorisoindolu s 1,3-diiminoisoindolinem83. Tato syntéza 

probíhá za velmi mírných podmínek za přítomnosti báze a redukčního činidla, přičemž 

výtěžek bývá poměrně vysoký (až 50 %)84. Dalším příkladem je reakce 1,3-

diiminoisoindolinu a 1H-isoindol-1,3(2H)-dithionu v molárním poměru 1:185, ale v 

tomto případě byl výsledný produkt znečištěný stopami všech ostatních ftalocyaninů. 
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 Obr. 28: Cross coupling 

 

 

4.3.4. Syntéza AABB ftalocyaninů 
 

K získání AABB izomeru (podle Leznoffa85) se používá tzv. "half-Pc" 

intermediát (obr. 29). Tento reaktant následně kondenzuje s "klasickým" ftalonitrilem 

za velmi mírných podmínek. Nevýhodou tohoto přístupu je fakt, že stabilní a 

izolovatelný "half-Pc" intermediát musí být substituován pouze silně elektronegativní 

skupinou. Další varianta jak získat pouze izomer AABB je metoda, kdy použijeme 2 

stejné jednotky (např. AA) spojené "spacerem"67. 
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Obr. 29: Použití half-Pc intermediátu 
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5. Experimentální část 

 
Teploty tání byly stanoveny na digitálním přístroji pro stanovování teplot tání 

Electrothermal IA9200 a nejsou korigovány. 

Průběh reakcí a čistota produktů a meziproduktů byly kontrolovány tenkovrstvou 

chromatografií na deskách Merck Silikagel 60 F254 s detekcí UV světlem vlnové délky 

254 nm a 366 nm. Vyvíjecí soustavy jsou uvedeny u jednotlivých příprav. Sloupcová 

chromatografie byla prováděna na silikagelu Merck 60 (40-63 µm). 

NMR spektra byla naměřena na přístroji Varian Mercury VxBB 300. Měření bylo 

prováděno při frekvenci 299,95 MHz (1H NMR) a 75,43 MHz (13C NMR). Posuny jsou 

vztaženy k vnitřnímu standardu Si(CH3)4. 

Infračervená spektra (IČ) byla měřena IČ spektrofotometrem Nicolet Impact 400 

IR-Spectrometer (USA). 

MALDI-TOF hmotnostní spektra byla naměřena v positivním módu na 

hmotnostním spektrometru Voyager-DE STR (Applied Biosystems, Framingham, MA, 

USA). 

 

Látky připravené již dříve na Katedře farmaceutické chemie a kontroly léčiv dle 

publikovaných postupů: 

 

5,6-bis(terc-butylsulfanyl)pyrazin-2,3-dikarbonitril86 

5,6-dichlorpyrazin-2,3-dikarbonitril65 
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5.1. Schéma prováděných reakcí 
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5.2. Příprava prekurzoru AzaPc 
 

 

5.2.1. Připrava 5,6-bis(cykloheptylamino)pyrazin-2,3-
dikarbonitrilu (1) 

N

NNC

NC

H
N

NH

  

M = 352,48
C20H28N6

 

K 5,6-dichlorpyrazin-2,3-dikarbonitrilu (5 mmol; 1,0 g) rozpuštěném 

v tetrahydrofuranu (20 ml) se přidal  cykloheptylamin (30 mmol; 3,84 ml). Reakce se 

míchala za pokojové teploty 3 hodiny. Poté byl vysrážený hydrochlorid 

cykloheptylaminu odfiltrován a rozpouštědlo se odpařilo. Vzniklý produkt byl přečištěn 

sloupcovou chromatografií za použití mobilní fáze benzín:ethylester kyseliny octové 

(2:1). Výsledný produkt byl překrystalizován z ethanolu a vody. 

 

Výtěžek: 1,63 g bílé krystalické látky (tj. 92 % teoretického výtěžku) 

Teplota tání: 216,2 – 216,8 ºC  
1H NMR (CDCl3) δ (ppm) 2,12-1,96 (m, 4H, CH2); 1,92-1,39 (m, 20H, CH2). 
13C NMR (CDCl3) δ (ppm) 28,2; 24,2. 
1H NMR ((CD3)2CO) δ (ppm) 6,65 (d, 2H, J= 6 Hz, NH); 4,22-4,17 (m, 2H, CH); 2,02-

1,93 (m, 4H, CH2); 1,74-1,59 (m, 10H, CH2); 1,59-1,43 (m, 10H, CH2). 
13C NMR ((CD3)2CO) δ (ppm) 143,8; 119,8; 116,8; 53,4; 34,8; 28,8; 24,9. 

IČ (KBr) ν (cm-1) 3403; 2932; 2857; 2226; 1591; 1545; 1508; 1400; 1355; 1206; 1038. 

Elementární analýza vypočítáno pro C20H28N6: C 68,15; H 8,01; N 23,84; nalezeno: C 

68,44; H 8,25; N 24,18. 
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5.3. Příprava nesymetrických derivátů AzaPc 
 

 

5.3.1. Příprava [2,3-bis(cykloheptylamino)-9,10,16,17,23,24-
hexakis(terc-butylsulfanyl)-1,4,8,11,15,18,22,25-
(oktaaza)ftalocyaninato] hořečnatého komplexu (2) 
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M=1311,16
C63H85MgN18S6

 

 Hořčík (28 mmol; 670 mg) a krystalek jodu se zahřívaly v bezvodém butanolu (10 

ml) pod zpětným chladičem při teplotě 130 °C se sušící rourkou do vzniku butanolátu 

hořečnatého (cca 3,5 hodiny). Poté se do reakce přidala látka 1 (2 mmol; 705 mg) a 

čtvrtina celkového množství 5,6-bis(terc-butylsulfanyl)pyrazin-2,3-dikarbonitrilu a po 

půl hodinách se látka přidávala až do celkového množství (2 mmol; 612 mg). Reakce 

byla ukončena po 18 hodinách a rozpouštědlo se odpařilo za sníženého tlaku. K látce se 

přilila směs methanol:voda:octová kyselina (5:5:1, 110 ml) a směs se nechala 1 hodinu 

míchat při pokojové teplotě. Z přebytečného butanolátu hořečnatého vznikl octan 

hořečnatý. Látka se přefiltrovala přes skládaný filtr, promyla se vodou a nechala 

vyschnout. Vysušená látka se rozpustila v chloroformu, nerozpuštěný zbytek v acetonu. 

Roztoky se přefiltrovaly, spojily a poté se rozpouštědla odpařila za sníženého tlaku. 

Směs látek nebyla dále čištěna ani charakterizována, ale byla použita přímo do další 

reakce. 
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5.3.2. Příprava 2,3-bis(cykloheptylamino)-9,10,16,17,23,24-
hexakis(terc-butylsulfanyl)-1,4,8,11,15,18,22,25-
(oktaaza)ftalocyaninu (3) 
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Směs z předchozí reakce (5.3.1) se rozpustila v tetrahydrofuranu (20 ml) a 

postupně se přikapávala kyselina trifluoroctová (20 mmol; 1,6 ml). Směs se míchala 1 

hodinu při pokojové teplotě. Poté se odpařilo rozpouštědlo za sníženého tlaku, baňka se 

promyla vodou a vzniklá sraženina se přefiltrovala přes skládaný filtr a promyla vodou. 

Pro rozdělení směsi produktů byla použita sloupcová chromatografie s mobilní fází 

chloroform:toluen:ethylester kyseliny octové (4:4:1). Další možnost přečištění 

překrystalizováním získaného AzaPc (326 mg) rozpuštěním v malém množství 

dichlormethanu a nakapáním do benzínu se ukázala jako nepoužitelná. Ani po delší 

době v lednici nevypadla sraženina. Provedla se proto další sloupcová chromatografie 

se stejnou mobilní fází. Produkt (309 mg) ani poté nebyl dostatečně čistý 

(pravděpodobně zbytky hořečnatého komplexu), a proto se ještě jednou odkovil pomocí 

kyseliny trifluoroctové (1,4 ml) za stejných podmínek jako předtím. Poté následovala 

sloupcová chromatografie s mobilní fází chloroform:toluen:ethylester kyseliny octové 

(7:7:1). Tato látka byla poté použita do další reakce a nebyla dále charakterizována. 

 

Výtěžek: 164 mg tmavě zelené pevné látky (13 % teoretického výtěžku) 
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5.3.3. Příprava [2,3-bis(cykloheptylamino)-9,10,16,17,23,24-
hexakis(terc-butylsulfanyl)-1,4,8,11,15,18,22,25-
(oktaaza)ftalocyaninato] zinečnatého komplexu (4) 

NN N

N

NNN

N
N

N

NN

N N

N

N

S

S

SS

S

S

NHNH

Zn

M = 1337,22
C62H82N18S6Zn  

 

Látka 3 (0,129 mmol; 164 mg) se rozpustila v dimethylformamidu a pyridinu (10 

ml) (1:1) a přisypal se bezvodý octan zinečnatý (0,9 mmol; 165 mg). Reakce se zahřála 

na 160 ºC a nechala reagovat za daných podmínek 2 hodiny. Poté se rozpouštědlo 

odpařilo na vakuové rotační odparce, vzniklý produkt byl promyt vodou a přefiltrován. 

Provedla se sloupcová chromatografie s mobilní fází toluen:aceton (12:1). Jímaný 

tmavě zelený produkt se přefiltroval, odpařil a promyl methanolem a benzínem. 

 

Výtěžek: 92 mg tmavě zelené pevné látky (tj. 53 % teoretického výtěžku) 
1H NMR (C5D5N) δ (ppm) 7,70 (2H, d, J=7 Hz, NH); 5,30-5,17 (m, 2H, CH); 2,60-2,47 

(4H, m, CH2); 2,25 (54H, s, CH3); 2,09-1,95 (4H, m, CH2); 1,92-1,75 (8H, m, CH2); 

1,73-1,54 (8H, m, CH2). Nalezen i signál hexanu při δ 1,26 (m), 0,86 (m) přibližně 

odpovídající intenzitou 1 molekule C6H14 na jednu molekulu AzaPc. 
13C NMR (C5D5N) δ (ppm) 26,1; 28,3; 30,7; 30,8; 31,0; 35,3; 50,9; 51,3; 53,4;144,6; 

144,9; 145,3; 145,5; 155,2; 157,7; 158,0; 158,8.  

IČ (KBr) ν (cm-1) 3420; 2959; 2923; 2857; 1637; 1534; 1458; 1363; 1249; 1145; 1102; 

1056; 978; 786. 

UV-vis λmax (nm) (pyridin) 660; 588sh. 
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Elementární analýza vypočítáno pro C62H82N18S6Zn+H2O+C6H14: C 56,66; H 6,85; N 

17,49; nalezeno: C 56,51; H 6,59; N 17,12. 

MALDI-TOF (bez přídavku TFA) m/z 1335 [M+H]+; 1279 [M-56+H]+; 1223 [M-

2×56+H]+. 

MALDI-TOF (s TFA) m/z 1373 [M+K]+; 1357 [M+Na]+, 1335 [M+H]+, 1279 [M-

56+H]+. 

 

 

 

5.4. Příprava symetrického AzaPc 
 

5.4.1. Příprava 2,3,9,10,16,17,23,24-oktakis(cykloheptylamino)-
1,4,8,11,15,18,22,25-(oktaaza)ftalocyaninu (5) 
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C82H122N24  

 

 V bezvodém butanolu (5 ml) se rozpustila látka 1 (2 mmol, 705 mg). Směs se pod 

zpětným chladičem zahřála na 130 ºC a přidalo se na kousky nakrájené lithium (14 

mmol; 98 mg). Reakce se nechala běžet za stejných podmínek po dobu 3,5 hodiny. Poté 

se za sníženého tlaku odpařilo rozpouštědlo. Vzniklý lithný komplex se promyl směsí 

methanol:voda:octová kyselina (5:5:1; 110 ml). Vzniklá sraženina (bezkovový 

komplex) se odfiltrovala, propláchla vodou a důkladně vysušila. Jako mobilní fáze pro 

sloupcovou chromatografii se použila nejprve benzín:ethylester kyseliny octové (1:1). 

Když se ze sloupce eluovala první frakce, změnila se soustava na chloroform:pyridin 
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(15:1), nakonec (5:1) a jímala se následující intenzivně fialová frakce. Produkt se 

odpařil na vakuové rotační odparce. Odpařený produkt byl rozpouštěn v chloroformu, 

acetonu, pyridinu a přefiltroval se. Část produktu se rozpustila, tak se filtrát opět 

odpařil (frakce č.1). Na filtru však zůstalo větší množství produktu, který byl rozpustný 

až ve vroucím pyridinu. Za horka se proto rozpustil a přefiltroval a odpařil (frakce č.2). 

Tato frakce se vyškrábala do benzínu, přefiltrovala a vysušila v sušící pistoli (174 mg). 

K frakci č.1 se přilil aceton, ve kterém je produkt nerozpustný. Produkt se vyškrábal, 

zfiltroval a promyl benzínem (247 mg). Látka nebyla dále charakterizována a byla 

použita do další reakce (frakce č.1). Obě frakce vykazovali skvrnu o stejném Rf na TLC 

(benzín:ethylester kyseliny octové 1:1). 

 

Výtěžek celkem: 421 mg (174 + 247 mg) tmavě fialové pevné látky (t.j. 58 % 

teoretického výtěžku).  

Elementární analýza (frakce č. 2) vypočítáno pro C80H114N24+4H2O: C 64,75; H 8,29; 

N 22,65; nalezeno: C 64,98; H 8,34; N 22,73. 

 

 

5.4.2. Příprava [2,3,9,10,16,17,23,24-oktakis(cykloheptylamino)-
1,4,8,11,15,18,22,25-(oktaaza)ftalocyaninato]zinečnatého 
komplexu (6) 
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Látka 5 (0,175 mmol; 247 mg) se rozpustila v bezvodém dimethylformamidu (15 

ml), zahřála na 165 ºC a nechala reagovat s bezvodým octanem zinečnatým (1,75 

mmol; 320 mg) po 2 hodiny. Poté se rozpouštědlo odpařilo a vzniklá sraženina se 

promyla vodou a přefiltrovala. Tato látka se rozpustila v chloroformu, nanesla se na 3 

gramy silikagelu a na fritě se promyla methanolem. Odstranily se tak nečistoty. Produkt 

zůstal naadsorbovaný na silikagelu. Nakonec se s látkou provedla sloupcovou 

chromatografie s mobilní fází chloroform:pyridin (15:1). Jímaný tmavě fialový produkt 

se přefiltroval a odpařil. Nakonec byl vyškrábán do benzínu a na fritě odfiltrován. 

 

Výtěžek: 82 mg tmavě fialové pevné látky (tj. 32 % teoretického výtěžku) 
1H NMR (C5D5N) δ (ppm) 7,38 (d, 8H, J=7Hz, NH); 5,51-5,33 (m, 8H, CH); 2,63-2,45 

(m, 16H, CH2); 2,04-1,48 (m, 80H, CH2). 
13C NMR (C5D5N) δ (ppm) 151,5; 145,0; 140,8; 52,9; 35,6; 28,7; 25,2. 

IČ (KBr) ν (cm-1) 3377; 2926; 2857; 1647; 1599; 1537; 1463; 1375; 1319; 1280; 1240; 

1123; 1075; 1051956; 880. 

Elementární analýza vypočítáno pro C80H112N24Zn+5H2O: C 61,38; H 7,86; N 21,47; 

nalezeno: C 61,77; H 7,91; N 21,29. 

UV-vis λmax (nm) (pyridin) 651; 593; 518. 

MALDI-TOF (s TFA) m/z 1473 [M+H]+; 1495 [M+Na]+, 2946 [2M+H]+, 2968 

[2M+Na]+, 2984 [M+K]+, 3052. 

MALDI-TOF (bez přídavku TFA) m/z 1473 [M+H]+; 1495 [M+Na]+, 1579; 2946 

[2M+H]+, 2968 [2M+Na]+, 2984 [M+K]+, 3052. 

 

 

 

5.5. Příprava prekurzoru 

 
5.5.1. Příprava 5,6-bis(brommethyl)pyrazin-2,3-dikarbonitrilu (7) 

 N

N
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M = 315,95
C8H4Br2N4
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Směs 1,4-dibrombutan-2,3-dionu (2,5 mmol; 620 mg) v acetonitrilu (10 ml) se 

přidala do směsi diaminomaleonitrilu (2,5 mmol; 275 mg) v acetonitrilu (10 ml) a 

zahřívala se při 70 ºC 1 hodinu. Produkt se pak odpařil na rotační vakuové odparce a 

přečistil sloupcovou chromatografií za použití dichlormethanu jako mobilní fáze. 

 

Výtěžek: 686 mg světle hnědé látky (tj.86% teoretického výtěžku) 

Teplota tání: 104,8-106,3 ºC (dle literatury 106-108 ºC 87) 
1H NMR (CDCl3) δ (ppm) 4,75 (4H, s, CH2). 
13C NMR (CDCl3) δ (ppm) 27,0; 112,2; 131,8; 155,3. 

Elementární analýza: vypočítáno pro C8H4Br2N4: C 30,41; H 1,28; N 17,73; nalezeno: 

C 30,87; H 1,79; N 17,78. 
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6. Diskuse 
 

Na Katedře farmaceutické chemie a kontroly léčiv byly již dříve připraveny a 

zkoumány látky typu azaftalocyaninu (AzaPc) s periferními substituenty vázanými přes 

atom dusíku. Byl zjištěn výrazný negativní vliv periferně vázaných terciárních aminů 

na produkci singletového kyslíku. Mým úkolem bylo připravit látky obsahující 

periferní sekundární aminoskupiny. Tyto látky by byly poté studovány a zkoumán u 

nich vliv těchto skupin na produkci singletového kyslíku u AzaPc (viz níže). 

 

Jelikož má základní skelet AzaPc planární uspořádání, dochází k nevhodné 

agregaci, která brání v separaci a čištění produktu, stanovení výsledků atd. Proto jsem 

zvolila zavedení objemných cykloheptylaminových a terc-butylsulfanylových skupin 

na periferii, které brání agregaci tím, že se uspořádají nad a pod rovinu základního 

skeletu. 

 

Výchozí prekurzor 5,6-bis(cykloheptylamino)pyrazin-2,3-dikarbonitril (1) jsem 

připravila nukleofilní substitucí atomů chlóru v 5,6-dichlorpyrazin-2,3-dikarbonitrilu 

reakcí s cykloheptylaminem. Příprava této látky probíhala bez potíží a s dobrými 

výtěžky.  

Látku 1 jsem následně podrobila nesymetrické cyklizaci metodou statistické 

kondenzace dvou různých prekurzorů (viz 4.3.1). Cyklizaci jsem provedla pomocí 

butanolátu hořečnatého, neboť bylo vypozorováno, že při reakci může docházet vlivem 

použitého alkoholátu lithného k odtržení periferních řetězců88. Neděje se tak v případě 

řetězců vázaných přes dusík. Daný problém nastává, když má prekurzor postranní 

řetězec vázaný přes kyslík nebo v našem případě síru. Dochází totiž na periferii 

k transetherifikaci použitým alkoholátem. Zde se proto osvědčil postup přípravy za 

použití slabšího butanolátu hořečnatého. 

Ze vzniklé směsi 6 kongenerů jsem odstranila centrální kov hořčíku reakcí s 

kyselinou trifluoroctovou. Kyselina p-toluensulfonová, jež se běžně používá 

k odstranění centrálního hořčíku je v tomto případě nevhodná, neboť rozkládá AzaPc 

obsahující periferně vázané (di)alkylaminy. Teprve s odkovenou směsí látek jsem 

provedla separaci na chromatografické koloně. V čele se pohyboval nejlipofilnější 

AzaPc (A4). Za ním následovala intenzivní skvrna AzaPc A3B = látka 3, kterou jsem 
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izolovala od ostatních. Z látky 3 jsem reakcí s octanem zinečnatým připravila 

výslednou látku 4. 

Symetrickou cyklizaci látky 1 jsem provedla pomocí butanolátu lithného v prostředí 

butanolu. Tento postup můžeme uplatnit bez potíží. Problém se objevil při purifikaci, 

kdy vlivem málo inhibované agregace docházelo k zadržování látky na 

chromatografické koloně a tak byl produkt získán v několika frakcích postupným 

přidáváním pyridinu do soustavy. Také rozpustnost v organických rozpouštědlech se 

ukázala horší a tak byla čistější frakce pro elementární analýzu získána jako 

nerozpuštěná část po promytí organickými rozpouštědly. Frakce, která se rozpustila 

byla použita pro tvorbu zinečnatého komplexu 6. 

U připravených látek 4 a 6 byl porovnán vliv počtu sekundárních amino skupin na 

produkci singletového kyslíku. Měření kvantového výtěžku singletového kyslíku bylo 

provedeno v prostředí pyridinu. Výsledná hodnota naměřená u látky 4 je ΦΔ = 0,007 (2 

amino skupiny), u látky 6 ΦΔ = 0,015 (8 amino skupin). Tyto nízké hodnoty poukazují 

na to, že i zde dochází ke zhášení excitovaných stavů AzaPc periferními sekundárními 

amino skupinami – jedná se o tzv. fotoindukovaný přenos elektronu (photoinduced 

electron transfer, PET). Výsledky jsou porovnané s látkami, které obsahují periferní 

terciární aminoskupiny (9, 10) a látkou, která neobsahuje periferní dusíky (8) (tabulka 

2). Z tabulky vyplývá, že síla PET je velice podobná u sekundárních i terciárních 

aminoskupin. Zdá se být dokonce mírně silnější v případě připravených látek 

obsahujících sekundární aminoskupiny. 

 

NN N

N

NNN

N
N

N

NN

N N

N

N

S

S

SS

S

S
Zn

SS

 

NN N

N

NNN

N
N

N

NN

N N

N

N

S

S

SS

S

S
Zn

NN

 
 Látka 8 Látka 9 

 47



NN N

N

NNN

N
N

N

NN

N N

N

N

N

N

NN

N

N
Zn

N N

 
 Látka 10 

 

 Tabulka 2: Výsledky měření 

Číslo látky ΦΔ  

4 0,007 

6 0,015 

8 0,66 

9 0,014 

10 0,020 

 

 

 

Příprava látky 7 probíhala bez potíží, dle již publikovaného článku87. Do budoucna 

bychom rádi s tímto prekurzorem studovali vliv vzdálenosti amino skupiny od 

makrocyklu AzaPc na produkci singletového kyslíku. 
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7. Závěr 

 
V rámci mé rigorozní práce jsem připravila: 

 

1. prekurzory AzaPc  

• 5,6-bis(brommethyl)pyrazin-2,3-dikarbonitril  

• 5,6-bis(cykloheptylamino)pyrazin-2,3-dikarbonitril 

 

2.  cyklizací prekurzoru 5,6-bis(terc-butylsulfanyl)pyrazin-2,3-dikarbonitrilu a 

5,6-bis(cykloheptylamino)pyrazin-2,3-dikarbonitrilu nesymetrický AzaPc 

• [2,3-bis(cykloheptylamino)-9,10,16,17,23,24-hexakis(terc-butylsulfanyl)-

1,4,8,11,15,18,22,25-(oktaaza)ftalocyanin 

• [2,3-bis(cykloheptylamino)-9,10,16,17,23,24-hexakis(terc-butylsulfanyl)-

1,4,8,11,15,18,22,25-(oktaaza)ftalocyaninato]zinečnatý komplex (P10-1Zn) 

 

3. reakcí 5,6-bis(cykloheptylamino)pyrazin-2,3-dikarbonitrilu zacyklizované 

symetrické AzaPc 

• 2,3,9,10,16,17,23,24-oktakis(cykloheptylamino)-1,4,8,11,15,18,22,25-

(oktaaza)ftalocyanin (ZIP 99-H2) 

• [2,3,9,10,16,17,23,24-oktakis(cykloheptylamino)-1,4,8,11,15,18,22,25-

(oktaaza)ftalocyaninato]zinečnatý kompex (ZIP 99-Zn) 
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