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1. SEZNAM ZKRATEK 

ALA  kyselina 5-aminolevulinová 

AzaPc  azaftalocyanin 

∆Et  energie tripletového stavu 

Hp  hematoporfyrin, („hematoporphyrin“) 

HpD  hematoporfyrinové deriváty 

mALA  methylester 5-aminolevulinové kyseliny 
1O2  singletový kyslík 
3O2  tripletový stav kyslíku 

Pc  ftalocyaniny 

PDT  fotodynamická terapie, („photodynamic therapy“) 

PS  fotosenzitizér, („photosensitizer“) 

TBAH  tetrabutylammonium hydroxid 

THF  tetrahydrofuran 

Φt  kvantový výtěžek tripletového stavu, („triplet-state quantum yield“) 

Φ∆  kvantový výtěžek singletového kyslíku („singlet oxygen quantum yield“) 
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2. CÍL PRÁCE 

Cílem mé diplomové práce byla syntéza aktivní části 3. generace asymetrických 

fotosenzitizérů založených na azaftalocyaninovém jádře. Z předchozích diplomových 

prací na Katedře farmaceutické chemie a kontroly chemických léčiv bylo zjištěno, že 

látka struktury uvedené na Obr. 1 má výhodné fotofyzikální vlastnosti, díky kterým je 

kvalitním fotosenzitizérem, jenž by se po napojení na vhodné nosiče mohl stát 

fotosenzitizérem 3. generace s cílenější distribucí. Mou prací bylo hledat nejvhodnější 

postupy pro syntézu cílové látky typu A3B. 
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Obr. 1 Vzorec a molekulový model asymetrického azaftalocyaninu 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Úvod do PDT 

Fotodynamická terapie (PDT) je metoda léčby různých nemocí, jež je zaměřená 

zejména na léčbu rakoviny. Spočívá v kombinaci fotosenzitizéru (PS), světla a molekuly 

kyslíku, jejichž kombinací vzniká singletový kyslík, který je hlavním zprostředkovatelem 

smrti nádorových buněk.1 Tyto složky PDT jsou jako samostatné, tzn. bez přítomnosti 

ostatních, netoxické. Pro léčbu je důležité, aby se přednostně likvidovaly buňky 

nádorové, nikoli buňky zdravých tkání. Zvýšené selektivity v zásahu na cílové buňky je 

dosaženo přednostní kumulací PS v nádorových buňkách a také následným ozářením 

pouze cílených oblastí.2 

V dnešní době je PDT dobře zavedenou metodou především pro léčbu rakoviny jícnu, 

průdušek a močového měchýře. Je využívána také pro léčbu neonkologických 

onemocnění, jako je na věku závislá makulární degenerace3 a je také úspěšná při léčbě 

kožních nádorů jako neinvazivní terapeutická metoda. Nemůže však vyléčit pokročilé 

roztroušené choroby, protože není možné ozářit celé tělo v požadované dávce. Přesto 

může u některých rozvinutých chorob prodloužit život a zlepšit jeho kvalitu.4 

3.2 Historie PDT 

V roce 1900 zjistil německý student medicíny Oskar Raab, který pracoval pro profesora 

Hermana von Tappeinera v Mnichově, že působení světla a akridinové červeně na 

Paramecium (trepku) má smrtelný efekt.5 Tento experiment prováděl náhodně během 

bouřky, jež byla zdrojem velmi neobvyklého okolního světla. V následujících 

experimentech zjistil, že použitím samotného světla nebo samotné akridinové červeně 

nedojde k tak významnému efektu jako při jejich kombinaci. Stanovil, že toxicita in vitro 

je výsledkem fluorescence způsobené přenosem energie ze světla na chemikálii. 

Zanedlouho předpověděl profesor von Tappeiner budoucnost fluorescentních látek 

v medicíně. 
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Ve stejném roce zveřejnil francouzský neurolog Prime studii, při které zjistil, že 

u pacientů, kterým byl podáván eosin na epilepsii a zároveň byli vystaveni slunci, 

vznikají fotosenzitivní reakce na ozářených částech těla.6 Následkem toho provedl 

von Tappeiner a dermatolog Jesionek první klinickou studii, při které použili k léčbě 

kožních nádorů bílé světlo s lokálně podaným eosinem.7 

V roce 1904 von Tappeiner a Jodlbauer zjistili, že nedílnou základní součástí těchto 

fotosenzitivních reakcí je kyslík a v roce 1907 použili termín fotodynamický efekt.8,9 

Tappeiner a Jodlbauer potom definovali PDT jako dynamickou interakci mezi světlem, 

fotosenzitizačním lékem a kyslíkem, jejichž společná kombinace má za následek ničení 

tkáně.9 

Ačkoliv Tappeiner a Jesionek byli první, kdo léčili kožní nádory použitím topického 

eosinu v kombinaci s bílým světlem, byl to Lipson a kol., kteří zavedli v roce 1950 na 

Mayově klinice v USA PDT pro klinické použití.10 

V roce 1975 Dougherty a kol.11 zjistil, že lze kombinací hematoporfyrinových derivátů 

(HpD) a červeného světla úplně zlikvidovat bujení prsního nádoru u myší. Následně byly 

zahájeny klinické zkoušky s HpD pro léčbu pacientů s rakovinou močového měchýře a 

nádorů pokožky.12,13 Po těchto zkouškách následovaly další úspěšné studie a početné 

testy zabývajícími se různými druhy rakovin a PS.14 

3.3 Základní principy PDT 

PDT spočívá v cílené distribuci PS do nádorové tkáně, která se následně ozáří světlem 

vhodné vlnové délky. Při absorpci světla dochází k aktivaci PS z jeho základního stavu 

(1PS) do excitovaného singletového stavu (1PS*, Obr. 2). Z tohoto stavu se může látka 

rozložit ihned zpět do základního stavu vyzařováním fluorescence, což je schopnost, 

která se může klinicky využít pro fotodetekci. Nicméně, pro docílení terapeutického 

fotodynamického účinku musí dojít k elektronové spinové přeměně PS na jeho tripletový 

stav (3PS*). Tato excitovaná molekula (3PS*) může za přítomnosti kyslíku reagovat 

přímo se substrátem, protonem či přenašečem elektronů, tvořit radikály či radikální ionty, 

které mohou společně s kyslíkem produkovat reaktivní formy kyslíku (reakce typu I, 

Obr. 2). 
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Nejničivější látkou vytvořenou během PDT je singletový kyslík, který vzniká přenosem 

energie uvolněné při excitaci PS přímo na kyslík (reakce typu II, Obr. 2).15 

 
Obr. 2 Principy PDT14 

3.4 Fotofyzikální vlastnosti fotosenzitizér ů 

Základní fotofyzikální parametry, které určí fotosenzitizační schopnost PS jsou: 

� Kvantový výtěžek singletového kyslíku (Φ∆): je pravděpodobnost, že se PS po 

absorpci světla přemění na 3PS*, který předá svoji nadbytečnou energii 3O2 a tím 

způsobí vznik 1O2; 

� Výtěžek tripletového stavu (Φt): je pravděpodobnost, že se PS po absorpci světla 

převede na 3PS*; 

� Energie tripletového stavu (∆Et): je rozdíl mezi energiemi 1PS a 3PS*- stavů 

fotosenzitizéru; 

� Poměr konstant (kht): je poměr konstant pro zhášení PS v tripletovém stavu 

kyslíkem 3O2; 

� doba života tripletového stavu (τt); 

� Někdy je stanovena také fotodynamická účinnost PS (α): představuje schopnost 

PS tvořit po ozáření 1O2 a zároveň určuje koncentraci PS; 

� Kvantový výtěžek fluorescence (ΦF): je kvantifikován jako množství (výtěžek) 

fluorescence.16 
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3.5 Mechanismus PDT in vivo 

Fototerapie (léčba světelnými paprsky) je metoda využívající fotochemických jevů 

indukovaných světlem pro úpravu onemocnění. Fotochemoterapie je forma léčby 

světelnými paprsky s využitím chemické látky. V PDT se používají v kombinaci O2, 

světlo a fotosenzitizační lék, proto zahrnuje jak fototerapii, tak i fotochemoterapii.17 

PDT je způsob léčby, který by měl ovlivňovat především cílovou nádorovou tkáň. 

Selektivita je založená na rozdílné koncentraci PS mezi normálními a cílovými tkáněmi a 

na distribuci světla do cílové tkáně. Po injekci se PS hromadí v cílové tkáni během 3-96 h 

v závislosti na užitých PS. Po této době akumulace se tkáň ozáří světlem, tím se aktivuje 

PS a v přítomnosti kyslíku v tripletovém stavu (3O2) se vytvoří reaktivní formy kyslíku, 

jež mají za následek destrukci tkáně a ovlivnění funkce buněk.17,18 

Účinnost PDT v léčení rakoviny závisí na typu PS, lékové koncentraci a intracelulární 

lokalizaci PS, dávce světla (plynulosti), intenzitě dávky a dostupnosti kyslíku.19 

3.6 Singletový kyslík a zp ůsob destrukce nádorové tkán ě 

Singletový kyslík (1O2) je silný oxidant, který může reagovat s mnoha druhy 

biomolekul, jako jsou např. nenasycené triacylglyceroly, cholesterol, fosfolipidy, 

aminokyseliny (jako tryptofan, histidin a methionin), stejně jako nukleové kyseliny.16 

1O2 je vysoce reaktivní a existuje velmi krátkou dobu. Může pronikat jen do hloubky 

0,01-0,02 µm, proto by měl být PS v době ozařování lokalizovaný blízko jeho cíle. 

S počátečním cílem zničit specifické nádorové buňky bylo předpokládáno, že optimální 

odezva při ozařování by měla být dosažena v okamžiku, kdy je poměr mezi koncentrací 

léku v nádoru a ve zdravé tkáni nejvyšší. Nicméně, studie na zvířatech20 a klinické údaje 

ukázaly, že koncentrace PS v nádoru v době ozařování předem neurčuje nutně vznik 

odpovědi na PDT. V době ozařování je pro výsledek PDT často důležitější plasmatická 

koncentrace PS, což naznačuje, že buňky nádoru nemusí být vždy přímým cílem PDT, 
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ale mohou být nepřímo zničeny následkem poškození jiných buněčných typů, například 

cévních endoteliálních buňek.14 

Jsou popsány tři hlavní mechanismy, jak singletový kyslík přispívá k destrukci tumorů 

u PDT: přímé buněčné poškození, vaskulární poškození a aktivace imunitní odezvy proti 

nádorovým buňkám.10 Výsledek PDT je závislý na všech těchto mechanismech.19 

3.6.1 Přímý efekt na buňku 

1O2 vytvořený fotochemickou reakcí může přímo zničit buňky nádoru indukcí apoptosy 

a nekrosy.19 Nekrosa je degenerativní buněčná smrt, která vyplývá z rozsáhlého 

celulárního poškození. Apoptosa je mechanismus geneticky naprogramované smrti 

starých buněk ve fyziologických i patologických podmínkách živého organismu.21 

Při apoptose jsou pozůstatky buňky odstraněny organizovaným způsobem bez rozsáhlého 

zánětu.22  

Přímá cytotoxicita je výsledkem inkorporace PS do buňky a účinků následně 

produkovaných reaktivních forem kyslíku. Lipofilní PS se váží na membrány a 

fotoperoxidací či inaktivací membránových enzymů je poškozují. Hydrofilní PS se 

kumulují v lysosómech, jejichž poškozením se uvolňují hydrolytické enzymy a spouští se 

mechanismy vedoucí ke smrti buněk.23 

3.6.2  Zásah do cévního zásobení nádoru 

1O2 také poškozuje cévní zásobení nádoru a sousední tkáně zdravých cév, jež mají za 

následek zabití nádoru indukovanou hypoxií a vyhladověním tkáně.19 Životaschopnost 

nádorových buněk také totiž závisí na množství živin a kyslíku dodávaných cévami. 

Proto je zásah do cévního zásobení slibnou cestou k léčbě nádoru.24 K uzávěru cév 

dochází téměř okamžitě díky vazokonstrikci, která vyplývá z důsledku porušení 

rovnováhy mezi vasoaktivními a vazokonstrikčními faktory.25 Po několika hodinách 

dochází k druhé fázi cévního uzávěru charakterizované tvorbou trombu.26 V důsledku 

toho se do zasažené oblasti nedostávají živiny a to je výrazným přínosem k dlouhodobé 

kontrole nádoru a k jeho zničení.27 
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3.6.3 Imunitní odpověď 

PDT může také zahájit imunitní odpověď organismu na antigen proti zbývajícím 

buňkám nádoru.24 Velice často byla pozorována aktivace imunitního systému a indukce 

silně zánětlivého procesu, jež se také považují za jeden z efektů vedoucích ke zničení 

nádorové tkáně.28 Bylo zjištěno, že napadená tkáň uvolňuje velké množství cytokinů a 

dalších protizánětlivých signálů a po několika minutách ozáření lze sledovat velké 

množství neutrofilů, jež vnikají do poškozeného místa. Ty vylučují lysozomální enzymy 

a reaktivní formy kyslíku, jež ničí endotelové a nádorové buňky.27 

3.7 Aplikace sv ětla 

Výběr světla pro PDT závisí na hloubce penetrace. Ta se zvyšuje ve viditelných a 

blízkých infračervených oblastech.29,30 Podle absorpčního spektra zvoleného PS se volí 

optimální vlnová délka, jež by měla při maximální hloubce průniku produkovat 

maximum singletového kyslíku.31 

Pro aktivaci PS mohou být použity běžné širokospektrální světelné zdroje jako jsou 

např. obloukové lampy. Tyto lampy jsou dostupné a snadno použitelné, ale je obtížné 

zajistit, aby během jejich používání nedocházelo ke snižování jejich optického výkonu. 

Také je obtížné vypočítat efektivně dodanou dávku světla, jež je limitována výstupním 

výkonem na maximum 1 W. Dále jsou potřebné filtry, aby odstranily UV a infračervené 

záření způsobující ohřev.32 Nelaserové světelné zdroje jsou primárně používány 

v dermatologii.33 

Důležitým průlomem v PDT byl vývoj laserů, které emitují světlo daných vlnových 

délek v  soustředěných paprscích. První lasery byly drahé, velké a nepřenosné stroje.32 

V průběhu let bylo používáno více druhů laserů, např. barvivové lasery nebo plynové 

lasery.33 

V důsledku vývoje polovodičových diod vznikly levnější zdroje, které jsou kompaktní 

i přenosné a přitom si stále udržují vysoký výstupní výkon. Většina z nich obsahuje 

vnitřní jednotku pro dozimetrický výpočet a má implementovány léčebné programy, což 

zjednodušuje a zpříjemňuje jejich použití. Nicméně, laserová dioda je zdrojem pouze 

jediné výstupní vlnové délky. 
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Pro klinické použití jsou také užitečné LEDs (Light emitting diodes). Jsou méně 

nákladné než světelné zdroje popsané výše, jsou malé a mohou poskytovat výstupní 

výkon až do 150 mW/cm2 ve vlnových délkách v řadě 350-1100 nm.32 

V PDT hraje vývoj technologie optických vláken důležitou roli.32 Úspěšnost PDT 

spočívá v distribuci světla ze zdroje k cíli a v jeho stálosti. Optická vlákna byla podle 

přání přizpůsobená k tomu, aby splnila požadavky pro ozařování různých lokalizací. 

Pro povrchové ozáření, např. ústní sliznice, jsou používána optická vlákna s čočkou 

umístěnou na vrcholu vlákna pro rozšíření světla do cílového prostoru. V dutých 

orgánech, např. průdušky, jícen a močový měchýř, je osvětlování často prováděno 

pomocí válcovitých rozptylovačů, jež jsou kombinovány s nafouknutými balony pro 

jednotnou distribuci světla.14 

3.8 Fotosenzitizéry (PS) 

PS jsou látky schopné absorbovat světlo specifické vlnové délky a přeměnit jej na 

užitečnou energii. Klíčovou charakteristikou kteréhokoliv PS je jeho schopnost 

preferenční kumulace v nemocné tkáni s následnou produkcí cytotoxických produktů a 

indukcí požadovaných biologických efektů,34 i když v poslední době se dá problém 

distribuce PS do požadovaných tkání obejít několika způsoby (lipozómy, konjugace 

s biomolekulami, aj.)2. Konjugace PS s biomolekulami nebo jinými přenašeči výrazně 

zvyšuje citlivost PS směrem k nádorovým buňkám.1 Biomolekuly (cukry, steroidní 

hormony, aminokyseliny, proteiny...) jsou kovalentně vázané s PS buď pomocí přímé 

vazby nebo užitím spojovacích můstků a musí zajistit distribuci PS bez ztrát na jeho 

aktivitě.1 
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3.8.1 Charakteristika ideálních PS: 

o Ideální PS je prioritně chemicky čistá sloučenina se známým a stálým 

složením. Toto je problém u HpD (hematoporphyrin derivative), kde se jedná 

o směs mono-, di- a oligomerů derivatizovaného hematoporfyrinu. 

U novějších PS se jedná již většinou o dobře charakterizované látky.2 

o Za nepřítomnosti světla není toxický. To by měl být až selektivně v cílové 

tkáni jako je potenciální nádor, a to pouze po aktivaci světlem vhodné vlnové 

délky. Bez této aktivace jsou jeho biologické účinky považovány 

za nežádoucí.2 

o Neměl by se kumulovat v těle. PS by měl vykazovat selektivní kumulaci 

v nádorové tkáni.2 

o Jeho Φt by měl být vysoký, energie tripletového stavu ∆Et by měla být větší 

než energie singletového kyslíku ∆E∆ (94 kJ.mol-1). 

o Měl by také absorbovat světlo dostatečně dlouhých vlnových délek tak, aby 

byl léčebný efekt PDT tak hluboký, jak je to možné. Použité světlo by nemělo 

způsobovat fotosenzitizaci zdravé tkáně. Nicméně, absorpce vlnové délky by 

neměla být příliš dlouhá, protože jinak by ∆Et mohla být příliš nízká pro 

tvorbu 1O2.
18 Nejlepší by bylo, kdyby PS neabsorboval světlo v oblasti 

400–600 nm tak, aby riziko celkové fotosenzitivity způsobené slunečním 

světlem bylo malé a přijatelné. Když vzrůstá absorpce vlnové délky, snižuje 

se také světelná stálost sloučeniny.18 

o Při vlnové délce vyšší než 850-900 nm nemají fotony dostatečnou energii 

proto, aby se mohly účastnit chemických reakcí. Proto tedy byla vlnová délka 

v rozmezí mezi 600-800 nm vytčená jako „terapeutické okno“ pro klinickou 

PDT.35 
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o Silná absorpce světla použitého v PDT snižuje množství PS nutného pro 

určitý léčebný účinek. Na druhé straně tato silná absorpce PS může bránit 

penetraci světla do tkáně a tak redukovat léčebnou hloubku. Tento fenomén je 

známý jako samostínění.36 

o Měl by být vyloučen z těla dostatečně rychle a vyhnout se celkové 

fotosenzitizaci pokožky. 

o Syntéza PS by měla být relativně snadná a výchozí materiály běžně dostupné. 

Jeho velkovýroba by také měla být proveditelná a nákladově efektivní a také 

široce aplikovatelná.22 

o Důraz je kladen na ty PS, které mohou být snadno připravené z běžně se 

vyskytujících přírodních prekurzorů, protohemů a chlorofylů. Takový důraz 

může být ospravedlněný ekonomickými a ekologickými důvody. Když PS, 

např. porfyriny, jsou připravovány celkovou syntézou, zůstává výtěžek často 

nízký, má za následek hodně chemického odpadu a vysoké ceny za konečný 

výrobek. Tyto stinné stránky mohou být minimalizovány, pokud je PS 

přírodní sloučenina či může být připravený z přírodního prekurzoru snadnými 

syntetickými procedurami.16 

o PS by měl být dost stabilní, aby se zabránilo štěpným procesům, např. 

vyblednutí (photobleaching). Nicméně, tento jev může být výhodou, protože 

může zkrátit délku celkové fotosenzitivity a také proto, že může zvýšit 

léčebnou selektivitu.17 Důsledkem pro PDT je, že PS už poté neabsorbuje 

světlo, kterému je tak umožněno proniknout do hlubších vrstev. Na druhou 

stranu, rozložený PS je již neaktivní a nemůže vykazovat žádné fototoxické 

vlastnosti.22 Photobleaching se může také podílet na rychlejším vylučování PS 

z těla díky jeho rozkladu v kůži.37 
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3.8.2 Typy fotosenzitizérů: 

V současné době jsou známé tři generace PS. První generaci tvoří pravděpodobně 

pouze HpD a vyznačuje se některými nevýhodnými vlastnostmi, kvůli nimž byly 

připraveny látky generace druhé. Kromě látek odvozených od porfyrinů sem patří i látky 

jiných chemických struktur. Třetí generaci tvoří PS generace druhé spojené s některými 

biomolekulami umožňujícími tak cílenější biodistribuci v těle. 

3.8.2.1 První generace PS 

HpD (porfimer sodný, Photofrin®, Photohem®, Photosan®) 

Během roku 1961–1983 byly HpD nejběžněji užívanými PS ve výzkumu PDT. Z toho 

důvodu zahrnují tyto tetrapyrroly první generaci PS.17 

HpD (z angl. Hematoporphyrin derivative) je směs produktů, jež vznikají přípravou 

z hematoporfyrinu izolovaného nejprve z hemu (barevné části hemoglobinu, červeného 

krevního barviva). Hem se zbavuje centrálního atomu železa působením HBr v kyselině 

octové. Během tohoto procesu dochází k adici HBr na periferní dvojné vazby, avšak 

během dalšího kroku dochází ve vodném prostředí k hydrolýze bromidu za vzniku 

vlastního hematoporfyrinu (viz. Obr. 3, rce I). Hematoporfyrin se ze začátku používal 

také jako PS,38 ale později bylo zjištěno, že fototoxicita je způsobena oligomerními 

složkami HpD,22 nikoliv samotným hematoporfyrinem. Působením kyseliny sírové 

v prostředí kyseliny octové (viz. Obr.3, rce II) a následnou neutralizací hydroxidem 

sodným (viz. Obr.3, rce III) se monomerní frakce hematoporfyrinu obohacují o složité 

směsi dimerů a oligomerů, jejichž jednotky jsou pospojovány buď esterovými nebo 

éterovými vazbami. Tato směs se stala základem Photofrinu®. 
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Obr. 3 Syntéza HpD2 

Schopnost HpD vystupovat jako PS in vivo je hlavně díky jeho oligomerním složkám. 

Při vstříknutí do organismu se určité oligomerní složky HpD nahromadí v nádoru 

v takovém rozsahu, že to může být vizualizováno fluorescenční endoskopií. Pouze však 

jen 0,1-3% HpD se hromadí v nádoru39 a zbytek se hromadí jinde v těle. V kůži jsou tyto 

komponenty příčinou celkové fotosenzitivity, která trvá 1–2 měsíce po injekci. 

Dlouhodobá fotosenzitivita je příčinou ztíženého života pacientů a proto limituje počet 

léčení.21 Avšak, i přes své nevýhodné vlastnosti, zůstává HpD stále dosud 

nejrozšířenějším a nejpoužívanějším PS vzhledem k tomu, že je dosud 

nejprozkoumanější.2 

Oligomery z HpD mohou tvořit 2–10 porfyrinových jednotek spojených dohromady 

éterem, esterem nebo uhlíkatými můstky.17 Průměrná molekulární hmotnost HpD bývá 

odhadem rovna asi čtyřem porfyrinovým jednotkám. 
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3.8.2.2 Druhá generace PS 

Látky druhé generace jsou již chemicky jednotné a snadno charakterizovatelné. Patří do 

skupiny porfyrinů, ftalocyaninů, texafyrinů, porfycenů a dalších. Porfyrinům jsou velice 

příbuzné chloriny a bakteriochloriny, které mají o jednu (chloriny), příp. dvě 

(bakteriochloriny) konjugované vazby v makrocyklu méně (viz. Obr. 4).2 

NH

N

N

NH

Bakteriochlorin

NH

N

N

NH

Chlorin

NH

N

N

NH

Porfyrin  
Obr. 4 Struktura porfyrinu, chlorinu a bakteriochlorinu16 

Druhá generace PS byla vyvinuta pro zdokonalení PDT. Ve srovnání s PS 1.generace, 

absorbuje většina z nich světlo delších vlnových délek. Tyto sloučeniny mají určité 

charakteristické rysy, které je dělají zvláště vhodnými pro PDT. Důležitou vlastností je 

jejich dobrá schopnost vytvářet singletový kyslík 1O2, jejich přiměřená stabilita a nízká 

toxicita za nepřítomnosti světla.17,40,41 

5-aminolevulinová kyselina (ALA) a její estery 

V roce 1999 byla schválena ALA (kyselina-5-aminolevulinová) pro léčbu 

rakoviny.42Jedná se o endogenní látku, která je součástí biosyntetické cesty hemu. Tato 

cesta je kontrolována negativní zpětnou vazbou, při které vyšší koncentrace hemu 

inhibuje konverzi glycinu a sukcinylkoenzymu A na ALA (viz. Obr. 5). Exogenní dodání 

ALA umožňuje obejít tento kontrolní mechanismus a dochází k syntéze 

protoporfyrinu IX, který poté funguje jako účinný PS.2 
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Protoporphyrin IX  
Obr. 5 Syntéza protoporfyrinu z ALA2 
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Použití ALA v PDT má několik výhod oproti PDT s HpD: má větší clearance 

(fotosenzitivita pokožky je limitována na 1-2 dny), může být aplikována topicky pro 

léčbu rakoviny kůže a perorálně pro rakovinu v dutině ústní či zažívacím ústrojí a je 

dosažena větší selektivita nádoru. Nevýhoda ALA je, že je silně hydrofilní.43 Proto se 

vzhledem k nízké lipofilitě do terapie dostaly také estery ALA (viz. Obr. 6), které lépe 

pronikají do tkání a po hydrolýze uvolňují ALA.2 
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Obr. 6 Estery ALA2 

Temoporfin (mTHPC, Foscan®) 

Temoporfin (viz. Obr. 7) je zástupce skupiny chlorinů, který byl syntetizován již v roce 

1989 jako součást skupiny porfyrinů, ze které se ukázal být nejúčinnější.44 V současné 

době je užíván pro systémové užití v léčení rakoviny, je účinný pro paliativní léčbu 

rakoviny hlavy a krku. V roce 2001 byl schválený v Evropě pro tuto indikaci. Avšak, 

stejně jako HpD, je temoporfin rovněž spojovaný s výraznou fotosenzitivitou pokožky a 

má nízkou citlivost mezi nádorem a zdravou tkání.43 
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Obr. 7 Temoporfin2 
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Verteporfin  

Derivát benzoporfyrinu (Obr. 8) byl rovněž vyzkoušený nedávno, ale byl vyvinutý 

pouze pro léčbu na věku závislé makulární degeneraci oka a nebyl indikovaný pro 

rakovinu. Je velice rychle absorbován nádorovou tkání, avšak také velice rychle 

vylučován jak z těchto tkání, tak z těla (kožní fotosenzitivita přetrvává pouze pár dní). 

Nejlepší poměr mezi nádorovými a ostatními tkáněmi je dosažen přibližně po 30-150 

minutách a pak koncentrace v tumorech velmi rychle klesá.45 I když lze adekvátní PDT 

odpověď získat přibližně po 2-3 hodinách po injekční aplikaci, selektivita není ideální 

vzhledem k tomu, že v krevním oběhu cirkuluje velké množství látky.2 
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Obr. 8 Verteporfin 2 

Ftalocyaniny (Pc) 

Ftalocyaniny (Obr. 9) jsou nejnadějnějšími PS druhé generace. Byly objeveny v roce 

1907 Brownem a Tscherniakem během syntézy o-kyanobenzamidu z ftalimidu a kyseliny 

ftalové.1 
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Obr. 9 Ftalocyanin2 
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Nevýhodou některých Pc je jejich velice špatná rozpustnost nejen ve vodě, ale i 

v organických rozpouštědlech. Z toho následně vyplývají problémy v jejich aplikaci. 

To však lze zlepšit buď modifikací skeletu na periferii nebo inkorporací do lipozómů.46 

Aby se zabránilo problémům s jejich rozpustností způsobenými jejich vysokou 

lipofilitou, jsou Pc často substituovány polárními substituenty.17 Rozpustnost se dá zvýšit 

sulfonací, ale problémem je, že vzniká špatně separovatelná směs sulfonovaných 

produktů. Bylo zjištěno, že nejúčinnější jsou disulfonované deriváty.46 

Protože tyto sloučeniny silně absorbují světlo dlouhé vlnové délky, mohou být použity 

v malých dávkách. Ftalocyaniny neabsorbují silně světlo ve vlnových délkách  

400–600 nm, proto je u nich riziko celkové fotosenzitivity přímým slunečním světlem 

mnohem menší než u porfyrinů.18,47 

Kinetika Pc v těle je mnohem rychlejší než u HpD.21 Maximální koncentrace v nádoru 

dosahují 1-3 hod. po injekci. Jejich vyloučení z těla probíhá do 24 hod. a kožní 

fotosenzitivita je jen přechodná. 

Pro komerční produkci byl vyvinut nesubstituovaný ZnPc. Protože je však velmi 

hydrofobní, používají se jako jeho přenašeče v těle liposomy.17 Ozáření nádoru je potom 

provedeno 24–72 hod. po injekci PS. ZnPc způsobuje jen mírnou citlivost na světlo.48 

3.8.2.3 Třetí generace PS zaměřená na Pc konjugované s biomolekulami 

Třetí generaci tvoří PS generace druhé, spojené s některými biomolekulami, 

umožňujícími tak cílenější biodistribuci v těle.1 

Hledání nové, třetí-generace PS stále pokračuje. Výzkum se směruje zvláště na látky, 

jež mohou být aktivované světlem delší vlnové délky, jež vyvolají kratší celkovou 

fotosenzitivitu a mají lepší nádorovou specifitu. Ačkoli již vstoupilo do klinických 

zkoušek mnoho nových PS, bylo dosud publikováno málo výsledků. 

Protože součástí mé diplomové práce jsou Pc, bude tato kapitola zaměřena na Pc 

konjugované s biomolekulami. Díky vazbě Pc na vektor, se může buď upravovat 

lipofilita a zvýšit rozpustnost těchto sloučenin v biologickém médiu a zabránit tak jejich 
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agregaci (pasivní cílení) nebo podpořit rozpoznání cílených buněk (aktivní cílení), které 

vede ke zvýšení biologické účinnosti. 

Několik těchto cílených strategií poskytuje výhodu transportu PS přes buněčnou 

plasmatickou membránu, jež vyplývá z hromadění Pc a takto zlepšuje fotodynamickou 

účinnost.1 

Pc konugované se sacharidy 

Pro PDT použití bylo široce studováno spojení Pc makrocyklů s molekulami sacharidů. 

Pro zlepšení rozpustnosti Pc ve vodě, pro zlepšení jejich logP a pro lepší interakci 

s buněčnými membránami byly v nedávné době syntetizovány první glykokonjugáty s Pc 

(viz. Obr. 10).49 
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Obr. 10 Vzorec glykovaného Pc s ß-cyklodextrinem1 

Pc konjugované s aminokyselinami nebo peptidy 

Hydrofobní Pc mohou být pro úpravu rozpustnosti spojeny také s jednou nebo několika 

aminokyselinami (AMK). Gu a kol. následovaný Dongem a kol. připravili první, ve vodě 

rozpustné Pc, modifikované aminokyselinami (viz.Obr. 11).50,51 Drechsler a kol. zvýšili 

rozpustnost ve vodě vazbou AMK na periferii Pc makrocyklu.52 Tyto sloučeniny 

vykazují dobrou nebo velmi dobrou rozpustnost ve vodě a slabé tendence ke shlukování 

v roztoku. Nicméně, při studiu fototoxicity výsledky ukázaly, že Pc substituované čtyřmi 

aminokyselinami mají velmi slabý účinek na buňky lidského prsního karcinomu a 

deriváty serinu vykazují nejasnou toxicitu.53 
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Obr. 11 ZnPc konjugovaný s AMK1 

Pc konjugované s proteiny 

• Sérové proteiny 

Bylo zjištěno, že většina léčiv se v krvi váže pomocí slabých nekovalentních interakcí 

(H-můstky, van der Waalsovy interakce, hydrofobní interakce,...) s různými sérovými 

proteiny a s HDL a LDL lipoproteiny. Touto nekovalentní vazbou PS s těmito přenašeči 

mohou zvýšit jejich fotodynamickou aktivitu a intracelulární akumulaci prostřednictvím 

receptorem zprostředkované endocytózy.34 

• Adenoviry a adenovirové proteiny 

Allen a kol. zjistili, že pro zvýšení selektivity Pc lze také použít virové proteiny,54 jež 

jsou významnými vektory genové terapie. Ukázalo se také, že adenoviry (Ad) mohou 

vstoupit do buňky skrz receptorem zprostředkovanou endocytózu. Při infekci buněk 

efektivně rozbijí endozomy (buněčné organely vzniklé spojením lysosomu 

s fagocytovaným obsahem, slouží k další úpravě fagocytovaného materiálu,)55 a proto lze 

očekávat, že dvojice Ad-Pc bude mnohem více cílit buněčné jádro, než samotný Pc. Toto 

cílení jádra má za následek 2,5 krát vyšší fotodynamickou aktivitu Pc ve srovnání 

s lokalizací v cytoplasmě.54 
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• Monoklonální protilátky (MAbs) 

Fotoimunoterapie kombinuje fototoxicitu PS se selektivitou monoklonálních protilátek 

(MAbs), jež působí proti antigenům nádoru. Byla vyvinuta asi před 20 lety k tomu, aby 

zlepšila nádorovou selektivitu PS a pro léčbu rozsáhlých vnějších oblastí tkání. 

Předpokládá se, že se použitím konjugátu MAbs-PS zvýší selektivita PS k nádorovým 

buňkám.56 

Pc konjugované se steroidními hormony 

• Cholesterol 

Cholesterol je sloučenina s chemickou strukturou odvozenou od steroidního jádra. 

Je zajímavou biomolekulou pro cílení Pc rakovinných buněk. Protože je cholesterol 

součástí eukaryotických buněk stejně jako předchozí popsané konjugáty, může být rychle 

navázán na rakovinné buňky.57 Díky tomu bylo objeveno, že kovalentní spojení 

cholesterolu s Pc molekulou (viz. Obr. 12) může spojením s LDL příznivě zvýšit 

fotodynamickou účinnost.1 
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Obr. 12 AlPc konjugovaný s cholesterolem1 

• Estradiol a estron 

S úmyslem zlepšit distribuci Pc do endokrinního nádoru provedli van Lier a kol. 

syntézu Pc-estradiol konjugátů s použitím Pd katalyzátoru. Tak připravili řadu lipofilních 

Pc-estradiol konjugátů (viz. Obr. 13) a srovnali jejich biologickou aktivitu s hydrofilními, 

ve vodě rozpustnými trisulfonovými konjugáty. Největší vazba na receptor byla 
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pozorována s lipofilními konjugáty spojenými poměrně dlouhými vazbami, zatímco 

sulfonované konjugáty vykazovaly velmi malou vazebnou energii. Nečekaně však ale, 

hydrofilní trisulfonované Pc vykazovali nejvyšší fototoxicitu, zvláště po 24 hodinové 

inkubační době.58 
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Obr. 13 Konjugovaný Zn(II) tri(terc-butyl)Pc s estradiolem1 

Pc konjugované s jinými biomolekulami 

• Biotin 

Biotin, nazývaný také jako vitamin H nebo jako vitamin B8, je přijímán s jídlem nebo 

vzniká v lidském těle díky střevním bakteriím. Zavedením dvou molekul biotinu do Pc 

(viz. Obr. 14) se převážně zvyšuje lipofilita Pc. Tyto konjugáty PS byly poprvé testovány 

in vitro na lidských prsních rakovinných buňkách. Byla pozorována LD50 pro 

dibiotinylovaný Pc, jež byla 20 krát nižší než u nekonjugovaného Pc.1 
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Obr. 14 Pc konjugovaný s dvěma molekulami biotinu1 
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• Oligodeoxyribonukleotidy a nukleové base 

Koval a kol. byli první, kdo v roce 2001 poprvé připravili oligonukleotidový-Pc 

konjugát pro úpravu DNA in vitro a in vivo.59 Později, Hammer a kol. připravili 

asymetrický, ve vodě rozpustný Pc konjugovaný s oligonukleotidy přes 

isothiokyanátovou skupinu (viz. Obr. 15). Tato barviva mají příznivé fotofyzikální 

vlastnosti a výbornou rozpustnost ve vodě, která je řadí mezi potenciální fluorescenční 

sondy pro genetickou analýzu.60 

V tom samém roce, Li a kol. připravili první adenin-Pc konjugát.61 V důsledku 

přítomnosti Pc jádra a adeninového substituentu vykazují tyto sloučeniny silnou 

intermolekulární interakci, jež má za následek špatnou rozpustnost v běžných 

organických rozpouštědlech a neobvyklé spektrální vlastnosti (navzdory výrazné 

agregaci je pozorována emisní fluorescence). Biologický účinek zatím nebyl 

vyhodnocen.62 

Velmi nedávno, za účelem ovlivnění agregačních vlastností PS, Sessler a kol. připravili 

Pc spojené s cytidinovými deriváty a studovali jejich supramolekulární chování použitím 

UV-vis a fluorescenční spektroskopie.62 

Dosud nebyl potvrzen význam těchto sloučenin pro využití u PDT.63 
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Obr. 15 Konjugovaný ZnPc s oligonukleotidem1 
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4. METODICKÁ ČÁST 

Ftalocyaniny (phthalocyanines, Pc) jsou 18π-elektronové aromatické makrocykly, jež 

ve své molekule obsahují čtyři isoindolinové jednotky spojené v polohách 1 a 3 

dusíkovými můstky. Delokalizované π elektrony takto vzniklého makrocyklického útvaru 

dávají těmto látkám jejich jedinečné fyzikální vlastnosti využitelné v mnoha oblastech.64 

Pc jsou schopné koordinovat ve svém centru více než 70 odlišných kovových a 

nekovových kationtů. Jejich molekuly je možné obměňovat substitucí na periferii cyklů, 

které mohou pozměnit elektronovou strukturu systému. Pokud jsou substituenty objemné 

nebo se jedná o dlouhé alifatické řetězce, mohou sloužit ke zvýšení rozpustnosti Pc 

v běžných organických rozpouštědlech. Jiná metoda použitá pro modulaci vlastností Pc je 

racionální modifikace jejich skeletu. Tyto strukturální změny kruhu vedou k různým Pc 

analogům.65 

Struktura azaanalogů ftalocyaninů (azaphthalocyanines, AzaPc) je odvozena od Pc 

izosterní náhradou methinové skupiny (-CH=) v benzenových podjednotkách dusíkovými 

atomy. Díky této příbuznosti vycházejí jejich syntézy z již prozkoumané skupiny 

ftalocyaninů. Vychází se většinou z různě 5,6-disubstituovaných derivátů pyrazin-2,3-

dikarbonitrilu. Ty za použití různých postupů tetramerizují za vzniku makrocyklického 

systému AzaPc. AzaPc jsou tedy po chemické stránce různě substituované 

tetrapyrazinoporfyraziny, popř. tetrapyridinoporfyraziny apod.66,67 

Narozdíl od symetrických syntéz, kdy se pro cyklizaci používá pouze jedna látka jako 

prekurzor, při nesymetrických syntézách Pc a AzaPc spolu reagují minimálně dva 

prekurzory (A a B). Tyto prekurzory se mohou lišit pouze rozdílnou substitucí 

v postranním řetězci, kdy jejich základní skelet zůstává shodný anebo se do molekuly 

makrocyklu zabudovává jednotka se strukturou zcela odlišnou od ostatních jednotek 

makrocyklu. Nevýhodou asymetrických syntéz je vznik řady vedlejších produktů, které 

se při reakci tvoří. Abychom získali požadovaný produkt, musí po cyklizaci většinou 

následovat separační metody. S oblibou se využívají především metody 

chromatografické. Problém velkého počtu vedlejších produktů, a tudíž i značné snížení 

výtěžků, byl částečně odstraněn vyvinutím specifických metod syntéz asymetrických 

Pc.68,69 
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4.1 Syntéza nesymetrických ftalocyanin ů 

4.1.1 Syntéza A3B ftalocyaninů 

Ftalocyaniny složené ze tří jednotek A a jedné jednotky B lze získat několika postupy, 

které se výrazně liší jak reakčním schématem tak specifitou vznikajícího produktu a 

mírou vzniku vedlejších produktů. 

Metoda statistické kondenzace  

Tato metoda je nejjednodušší postup přípravy Pc, jež vychází ze syntézy symetricky 

substituovaných Pc, při níž dochází k cyklické tetramerizaci výchozích produktů. 

Nejsnadnější metoda přípravy nesymetrických Pc nesoucích různé substituenty je 

smíšená kondenzace dvou různých prekurzorů (viz. Schéma 1). 

 
Schéma 1: Statistická kondenzace67 

Z principu tohoto mechanismu vyplývá, že tato neselektivní metoda poskytuje směs 

šesti produktů s různě nakombinovanými výchozími substituenty A a B (AAAA, AAAB, 

AABB, ABAB, ABBB, BBBB). Pro izolaci požadovaných makrocyklů je tedy nutné 

použití chromatografických metod. Avšak takovéto statistické směsi jsou obtížně 

separovatelné vzhledem k tendenci ftalocyaninových molekul se agregovat. 

Aby se tvořil přednostně derivát A3B, musí být použity přiměřené stechiometrické 

poměry reaktantů A a B. Statistická kondenzace předpovídá, že reakce mezi dvěma 

odlišnými ftalonitrilovými deriváty stejné reaktivity v poměru 3:1 poskytne směs 

produktů v následujících procentech: A4 33 %, A3B 44 % a ostatní produkty kondenzace 

23 %. Použití molárních poměrů 3:1 umožňuje výtěžky požadovaných sloučenin 
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10-20 %. Je vždy lepší použít ftalonitrilové deriváty s odlišnou charakteristikou 

rozpustnosti. To umožní separaci nesymetrických Pc na základě rozdílných rozpustností 

sloučenin přítomných ve výsledné statistické směsi. Izolaci A3B produktů usnadňuje 

substituce terc-butylovými skupinami nebo uhlovodíkovými řetězci na 3,6 pozicích 

jednoho z výchozích prekurzorů (obvykle ten použitý v nadbytku). Tyto substituenty 

totiž poskytují dobrou rozpustnost Pc a nepodporují agregaci makrocyklů. Výborná 

chromatografická separace může být dosažena u komplexních směsí Pc, jež se liší 

stupněm alkyl- a oligo-oxyethylenové substituce, vzhledem k odlišným polaritám těchto 

dvou typů postranních řetězců. Přítomnost větvených substituentů usnadňuje separaci 

požadovaného A3B Pc.70,71,72,73 

Cook a kol použili 3,6-disubstituované ftalonitrily (A) v poměru 9:1 s ohledem na 

druhý ftalonitril (B). Ačkoliv tento poměr vede ke zvýšení množství A4 a snižuje 

množství požadovaného A3B, netvoří se žádné další produkty statistické kondenzace. 

Z této jednoduché směsi může být potom požadovaná sloučenina (A3B) snadno 

separována.74,75 Tento stechiometrický poměr 9:1 je také vhodný v případě, pokud je B 

reaktivnější než A. V tomto případě se redukují výtěžky produktů, jež mají více než 

jednu B podjednotku.65 

Subftalocyaninová metoda 

Tato metoda selektivní syntézy nesymetricky substituovaných Pc typu A3B byla 

vyvinutá v roce 1980 Kobayashimem a kol.76 Je založena na rozšíření kruhu 

subftalocyaninu (SubPc) jeho reakcí se sukcinimidem nebo diiminoisoindolem 

(viz. Schéma 2). 
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Schéma 2: Subftalocyaninová metoda65 
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V jádru SubPc dochází ke geometrickému pnutí, z toho důvodu se SubPc v přítomnosti 

diiminoisoindolinu snadno rozštěpí a diiminoisoindolin je následně včleněn do struktury 

makrocyklu. Vzniká tak Pc, jehož struktura odpovídá typu A3B. Tato reakce je na rozdíl 

od předchozí metody vysoce selektivní a umožňuje přípravu Pc, které byly dříve 

nedosažitelné.77,78 

Metoda s využitím pevné fáze 

Další metoda pro selektivní přípravu A3B ftalocyaninů, jež byla vyvinuta Leznoffem, je 

syntéza na pevné fázi.79 Vhodně substituovaný 3-amino-1-iminoisoindol (B) navázal na 

polymerní pevnou fázi. K tomuto nerozpustnému prekurzoru přidal odlišně substituovaný 

volný 3-amino-1-iminoisoindol (A), čímž získal A3B ftalocyanin navázaný na pevnou 

fázi (viz Schéma 3). V reakční směsi současně vzniklý A4 lze snadno oddělit 

promýváním pevné fáze vhodným rozpouštědlem. Požadovaný A3B Pc následně odštěpil 

z polymerní fáze. Podmínkou této metody je přítomnost vhodné funkční skupiny 

k navázání na pevnou fázi a následné snadné odštěpení z pevné fáze.79,80 
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Schéma 3  

Výtěžek nesymetricky substituovaného Pc je okolo 20-25%.81 Podmínkou této metody 

je přítomnost vhodné funkční skupiny k navázání na pevnou fázi a následné snadné 

odštěpení z pevné fáze. Toto je velmi slibná cesta pro selektivní syntézu nesymetricky 

substituovaných A3B ftalocyaninů.65 
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5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Teploty tání byly stanoveny na digitálním přístroji pro stanovování teplot tání 

ELECTROTHERMAL IA9200 a jsou nekorigovány. Průběh reakcí a čistota produktů a 

meziproduktů byly kontrolovány tenkovrstvou chromatografií na deskách Merck 

Silikagel 60 F254. Detekce byla prováděna světlem vlnové délky 254 nm a 366 nm. 

Vyvíjecí soustavy jsou uvedeny u jednotlivých reakcí. Sloupcová chromatografie byla 

prováděna na silikagelu Merck Kieselgel 60 (0,040-0,063 mm). Infračervená spektra (IČ) 

byla měřena IČ spektrofotometrem NICOLET IMPACT 400 na KAOCH FaF UK 

v Hradci Králové. Vlnočty jsou uvedeny v cm-1. NMR spektra byla měřena na přístroji 

VARIAN MERCURY VxBB 300 na KAOCH FaF UK v Hradci Králové. 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. Spektrum ve viditelné oblasti bylo změřeno na 

přístroji SHIMADZU UV 2401 PC: UV-VIS recording spectrophotometer. MALDI-TOF 

hmotnostní spektra byla měřena na hmotnostním spektrometru Voyager-DE STR 

(Applied Biosystems, Framingham, MA, USA). 

Některé výchozí látky pro syntézu byly připraveny již dříve na KFCHKL podle 

publikovaných postupů: 

5,6-bis(terc-butylsulfanyl)pyrazin-2,3-dikarbonitril 82 

2,3-dikyanochinoxalin-6 karboxylová kyselina 83 



 33 

5.1 Obecné schéma reakcí 
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Schéma 4 Syntéza prekurzoru B2 
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Schéma 6: Příprava symetrického AzaPc 

5.2 Reakce 

5.2.1 Syntéza butanolátu hořečnatého 

K naváženému hořčíku se přidá bezvodý butanol a pro lepší průběh reakce pár zrníček 

nastrouhaného jódu. Reakce probíhá pod zpětným chladičem při teplotě 135 °C na 

glycerinové lázni. Nad chladič je nutné dát sušící rourku pro odnímání vlhkosti. Reakce 

probíhá za varu 2-3 hodiny. 

5.2.2 Syntéza butylesteru kyseliny 2,3-dikyanochinoxalin-6-

karboxylové 

N

N CN

CN
O

OC4H9  

Kyselinu 2,3-dikyanochinoxalin-6-karboxylovou (448 mg, 2 mmol) jsem rozpustila 

v bezvodém THF (10 ml), přidala bezvodý toluen (10 ml) a thionylchlorid (1,5 ml, 

0,2 mmol). Směs jsem zahřívala na glycerinové lázni pod zpětným chladičem při teplotě 

100 °C po dobu 3 hodin. Poté jsem za sníženého tlaku oddestilovala rozpouštědla a 

zbytek rozpustila v bezvodém toluenu (30 ml). Přidala jsem bezvodý butanol (1,83 ml, 
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20 mmol) a bezvodý pyridin (0,21 ml, 2,6 mmol) a směs zahřívala pod zpětným 

chladičem při teplotě 120 °C po dobu 3 hodin. Reakci jsem monitorovala pomocí TLC 

s chloroformem jako mobilní fází. 

Po ukončení reakce jsem vytřepala organickou fázi 3× vodou a po oddělení jsem 

organickou fázi vysušila (Na2SO4) a odpařila rozpouštědlo. Produkt jsem přečistila 

sloupcovou chromatografií, jako vyvíjecí soustavu jsem použila benzin/diethylether 

(2:1). Po odpaření rozpouštědla z frakcí obsahujících čistou látku jsem získala žluté 

krystalky, které jsem překrystalizovala z benzinu. Vyvíjecí soustava benzin/diethylether 

(2:1) nebyla pro sloupec vhodná, protože se produkt v benzínu nerozpouštěl a držel se na 

silikagelu, proto nedošlo k dobré separaci. Znečištěné frakce jsem spojila s matečným 

louhem z krystalizace a podruhé přečistila sloupcovou chromatografií s mobilní fází 

toluen/dichlormethan (2:3). Celkový výtěžek butylesteru kyseliny 

2,3-dikyanochinoxalin-6-karboxylové byl 250 mg (t.j. 56 % výtěžku). T.t. 104,6-

105,8 °C. Elementární analýza: nalezeno: C 63,97; H 4,35; N 20,08%; vypočítáno pro 

C15H12N4O2 : C 64,28; H 4,32; N 19,99%.) IČ νmax (KBr)/cm-1 3085, 3063, 2980, 2963, 

2868, 1718s (C=O), 1621, 1557, 1462, 1438, 1350, 1229, 1259, 1187, 1141, 1096, 999, 

967, 943, 913, 857, 764. 1H NMR δ/ppm (CDCl3) 1,16 (t, 3H, J=7 Hz, CH3), 1,53 (sex, 

2H, J=7 Hz, CH2), 1,84 (p, 2H, J=7 Hz, CH2), 4,47 (t, 2H, J=7 Hz, OCH2), 8,33 (dd, 1H, 

J1=0,5 Hz, J2=9 Hz, H8), 8,66 (dd, 1H, J1=2 Hz, J2=9 Hz, H7), 8,91 ppm (dd, J1=0,5 Hz, 

J2=2 Hz, H5). 13C NMR δ/ppm (CDCl3) 13,7; 19,2; 30,6; 113,03; 113,06; 130,3; 131,3, 

131,9; 134,5; 136,4; 141,2; 143,1; 164,1 ppm. 
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5.2.3 Syntéza asymetrického AzaPc1 
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5.2.3.1 Metoda A 

Do baňky k butanolátu hořečnatému připraveného jak je popsáno výše z hořčíku 

(672 mg, 27,6 mmol) a butanolu (35 ml) jsem přidala kyselinu B1 (228 mg, 1 mmol) a 

látku A (944 mg, 3 mmol). Směs jsem vařila pod zpětným chladičem 3 hodiny při teplotě 

137 °C. Poté jsem odpařila rozpouštědlo, přidala 50% kyselinu octovou pro vymytí 

přebytečného hořčíku a 30 minut míchala při pokojové teplotě. Produkt jsem přefiltrovala 

přes skládaný filtr. Baňku jsem ještě jednou promyla zředěnou kyselinou octovou. 

Filtrační koláč jsem několikrát promyla vodou a přenesla do Erlenmayerovy baňky. 

Zbytek na filtračním papíře jsem rozpustila v chloroformu a kvantitativně převedla také 

do baňky. Poté jsem si připravila dvě vyvíjející soustavy: (1) chloroform/ethyl-acetát 

(15:1), kterou jsem používala pro detekci vznikajícího kongeneru A4 a (2) 

chloroform/aceton/methanol (15:2:2), kterou jsem používala pro detekci kongeneru A3B 

a jako vyvíjecí soustavu pro sloupcovou chromatografii. Použitá vyvíjecí soustava (2) 

však byla pomalá a produkt se zachytil na silikagelu v koloně. Připravila jsem rychlejší 

soustavu chloroform/pyridin (5:1), ale protože byla opět pomalá, musela jsem soustavu 

urychlit zředěním na (2:1) a nakonec na (1:1). Protože byl produkt stále držen na sloupci, 

zkusila jsem použít ještě rychlejší soustavu, a to pyridin/methanol (6:1). Ani přes tyto 

pokusy se nepodařilo získat větší množství produktu, takřka všechen výsledný produkt se 

zachytil na sloupci a množství získaného AzaPc bylo minimální. Tento postup syntézy a 

purifikace byl zavržen. 



 37 

5.2.3.2 Metoda B 

Do baňky k butanolátu hořečnatému připraveného jak je popsáno výše z hořčíku 

(67 mg, 2,76 mmol) a bezvodého butanolu (4 ml) jsem přidala látku A (61 mg, 0,2 mmol) 

a látku B2 (56 mg, 0,2 mmol). Cyklizace probíhala při teplotě 137 °C pod zpětným 

chladičem 3 hodiny. Vznikl zelený produkt, ze kterého jsem odpařila rozpouštědlo, 

přidala 50% kyselinou octovou a míchala při pokojové teplotě 30 minut. Poté jsem 

produkt odfiltrovala, promyla několikrát vodou a nechala vyschnout. Produkt se ze 

získané pevné látky vyextrahoval acetonem a chloroformem. Rozpouštědla jsem odpařila. 

Následně jsem provedla hydrolýzu vzniklého AzaPc3 na AzaPc1 v THF 

pomocí tetrabutylammonium hydroxidu (0,1 M roztok v toluenu/methanolu). Na TLC 

s mobilní fází chloroform/aceton/methanol (15:2:2) jsem zjistila, že hydrolýza 

neproběhla, proto jsem po odpaření rozpouštědla zkusila rozpustit AzaPc3 v THF a 

provézt hydrolýzu s 0,1 M KOH rozpuštěném v ethanolu/vodě (10:1), která ovšem také 

neproběhla. 

5.2.4 Syntéza asymetrického AzaPc2 
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K butanolátu hořečnatému připraveného z hořčíku (67,2 mg) a bezvodého butanolu 

(4 ml) reakcí již popsanou výše, jsem přidala kyselinu B1 (45 mg, 0,2 mmol) a 15 minut 

jsem zahřívala při teplotě 136 °C. Navážku látky A (61 mg, 0,2 mmol) jsem rozdělila na 

třetiny. Po 15 minutách jsem přidala první třetinu navážky a vždy po 30 minutách další 

třetiny. Zahřívala jsem při teplotě 136 °C ještě 1 hodinu po přidání poslední navážky. 

Vznikl zelený produkt, ze kterého jsem odpařila rozpouštědlo, přidala 50% kyselinu 

octovou a míchala při pokojové teplotě 30 minut. Poté jsem produkt odfiltrovala a 

promyla několikrát vodou a nechala vyschnout. Získanou směs AzaPc jsem rozpustila 
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v chloroformu a acetonu a přefiltrovala. Tím jsem se zbavila nepotřebných podílů dalších 

kongenerů. Filtrát jsem odpařila na odparce a rozpustila ho v chloroformu a THF 

(v poměru 1:1) (10 ml). 

Dále jsem odstranila centrální hořčík z AzaPc. Kyselinu p-toluensulfonovou (190 mg, 

1 mmol) jsem rozpustila v THF (57 ml) pod ultrazvukem a přidala k ní výše zmíněný 

roztok směsi AzaPc. Tuto reakční směs jsem míchala 1,5 hodiny při pokojové teplotě. 

Poté jsem odpařila rozpouštědlo, produkt promyla vodou a přefiltrovala. Pomocí TLC 

chloroform/ethyl-acetát (2:1) jsem zjistila, že je stále v molekule AzaPc centrální hořčík, 

proto jsem postup zopakovala stejným způsobem podruhé, ale reakční směs jsem míchala 

2 hodiny. Po ukončení míchání jsem odpařila rozpouštědla, promyla vodou a 

přefiltrovala. Výtěžek směsi meziproduktů bez centrálního kovu byl 25,8 mg. 

Meziprodukt AzaPc (25,8 mg) jsem rozpustila v pyridinu (5 ml), přidala k němu 

bezvodý octan zinečnatý (44,3 mg, 0,24 mmol) a za stálého míchání jsem reakční směs 

míchala asi 3 hodiny při teplotě 130 °C pod zpětným chladičem. Po ukončení reakce jsem 

odpařila pyridin a produkt rozpustila v chloroformu. Do děličky jsem si připravila 

1% roztok kyseliny chlorovodíkové ve vodě, kterým jsem chloroformový roztok AzaPc 

vytřepala. Vodnou fázi jsem oddělila a organickou fázi promyla vodou a nakonec ještě 

nasyceným roztokem NaCl ve vodě. Nakonec jsem roztok konečného produktu vysušila 

pomocí Na2SO4, přefiltrovala přes skládaný filtr a filtrát jsem odpařila do sucha. 

Výsledek reakce jsem zhodnotila na TLC s mobilní fází chloroform/pyridin (2:1). Na 

TLC byl vidět převážně symetrický AzaPc A4 a pouze nepatrné množství produktu 

AzaPc2. Tento postup proto také není vhodný pro syntézu AzaPc2. 
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5.2.5 Syntéza 2,11(12),20(21),29(30)-

tetrakis(butoxykarbonyl)tetra[2,3]chinoxalinoporfyrazinato 

hořečnatého komplexu (AzaPc4) 
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Nejprve jsem připravila butanolát hořečnatý z hořčíku (110 mg, 4,5 mmol) a bezvodého 

butanolu (6 ml) reakcí, která je popsaná výše. K butanolátu hořečnatému jsem do baňky 

přisypala látku B2 (183,3 mg, 0,65 mmol) a zahřívala jsem při teplotě 137 °C po dobu 

24 hod. pod zpětným chladičem. Po proběhlé cyklizaci jsem odpařila butanol a vzniklý 

produkt jsem půl hodiny míchala na míchačce s 50% kyselinou octovou (50 ml). Poté 

jsem produkt přefiltrovala přes fritu a promyla ho nejprve vodou, potom acetonem. 

Produkt jsem rozpustila v pyridinu, přefiltrovala a odpařila rozpouštědlo, ještě jednou 

promyla acetonem, ve kterém se AzaPc nerozpustil a vzniklou mikrosuspenzi jsem 

přefiltrovala přes skládaný filtr. Výtěžek symetrického AzaPc4 byl 46,3 mg modré pevné 

látky, (tj. 18,8 % výtěžku). Elementární analýza: nalezeno: C 60,68; H 4,87; N 18,47%; 

vypočítáno pro C60H48MgN16O8+2H2O: C 61,00; H 4,44; N 18,97%. IČ νmax (KBr)/cm-1 

2959, 2872, 1719s, 1636, 1558, 1458, 1309, 1255, 1225, 1173, 1088, 966, 849, 754, 710. 

UV-vis λmax(pyridin)/nm (ε/M-1 cm-1) 727 (133000), 660sh, 494 (20000), 390 (78800), 

360 (82300). 1H NMR δ/ppm ([D5]-pyridin) 0,74-1,19 (m, 12H, CH3), 1,30-1,60 (m, 8H, 

CH2), 1,63-2,03 (m, 8H, CH2), 4,20-4,62 ppm (m, 8H,O-CH2) (aromatické signály nebyly 

detekovány). 13C NMR δ/ppm ([D5]-pyridin) 14,0; 19,6; 30,9; 65,8 ppm (aromatické 

signály nebyly detekovány). MALDI-TOF m/z (s TFA): 1145 [M+H]+. m/z (MALDI-

TOF) (bez TFA): 1111 [M-C4H9+Na]+, 1145[M+H]+, 1167 [M+Na]+, 1183 [M+K]+, 

1190 [M+2Na]+, 1206 [M+Na+K]+, 1222 [M+2K]+, 2311 [2M+Na]+, 2327 [2M+K]+, 

2334 [2M+2Na]+, 2350 [2M+Na+K]+, 2366 [2M+2K]+, 2389 [2M+2K+Na]+. 



 40 

5.2.6 Syntéza 2,11(12),20(21),29(30)-

tetrakis(butoxykarbonyl)tetra[2,3]chinoxalinoporfyrazinato 

zinečnatého komplexu (AzaPc5) 
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AzaPc4 (41 mg, 0,035 mmol) jsem rozpustila v chloroformu (20 ml) a THF (20 ml). 

Navážku kyseliny p-toluensulfonové (140 mg, 0,7 mmol) jsem rozpustila v THF (10 ml) 

a přilila ji do baňky k AzaPc4 a 30 minut jsem míchala na míchačce při pokojové teplotě. 

Rozpouštědlo jsem odpařila na odparce a přebytek kyseliny vymyla vodou a přefiltrovala 

přes skládaný filtr. Výsledný meziprodukt jsem rozpustila v pyridinu, přefiltrovala a 

zahustila na odparce. 

Bezvodý octan zinečnatý (65 mg, 0,36 mmol) jsem přisypala do varné baňky 

k meziproduktu AzaPc v pyridinu a nechala jsem reakci probíhat po dobu 2,5 hodin při 

teplotě 130 °C za stálého míchání pod zpětným chladičem. Po proběhlé reakci jsem 

odpařila produkt do sucha a octan jsem vymyla vodou, přefiltrovala a promývala jsem 

acetonem, dále etherem a ještě jednou zfiltrovala. Odpařila jsem rozpouštědla. Výtěžek 

symetrického AzaPc5 byl 20,2 mg, (t.j. 49 % teoretického výtěžku). Elementární 

analýza: nalezeno: 58,07; H 4,79; N 18,30%; vypočítáno pro C60H48N16O8Zn+3H2O: 

C 58,09; H 4,39; N 18,06%. IČ νmax (KBr)/cm-1 2962, 2945, 2872, 1720s (C=O), 1627, 

1608, 1501, 1465, 1401, 1382, 1310, 1253, 1226, 1174, 1089, 772, 754, 709. UV-vis 

λmax(pyridin)/nm (ε/M-1 cm-1) 720 (140000), 682sh, 655sh, 485 (11000), 369 (83600). 
1H NMR δ/ppm ([D5]-pyridin) 0,68-1,11 (m, 12H, CH3); 1,14-1,51 (m, 8H, CH2); 1,59-

1,95 (m, 8H, CH2); 4,04-4,59 ppm (m, 8H,O-CH2) (aromatické signály nebyly 

detekovány). 13C NMR δ/ppm ([D5]-pyridine) 13,9; 19,5; 30,8; 65,7 ppm (aromatické 

signály nebyly detekovány). MALDI-TOF m/z (s TFA): 1185 [M+H]+. MALDI-TOF 

m/z (bez TFA): 1151 [M-C4H9+Na]+, 1167 [M-C4H9+K]+, 1185[M+H]+, 1207 [M+Na]+, 
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1223 [M+K]+, 1230 [M+2Na]+, 1246 [M+Na+K]+, 1262 [M+2K]+, 2385 [2M+H]+, 2391 

[2M+Na]+, 2407 [2M+K]+, 2414 [2M+2Na]+, 2430 [2M+Na+K]+, 2437 [2M+3Na]+, 

2446 [2M+2K]+, 2453 [2M+2Na+K]+, 2460 [2M+4Na]+, 2469 [2M+2K+Na]+. 
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6. VÝSLEDKY A DISKUZE 

Protože základní molekula Pc má planární strukturu, dochází k agregaci a tvorbě 

dimerů, způsobenou π-π interakcí planárních makrocyklických molekul. Agregace je 

nežádoucí děj, jenž snižuje rozpustnost Pc, ztěžuje jejich separaci a čištění na 

chromatografické koloně. Zavedením dlouhého alkylového řetězce nebo objemného 

substituentu na periferii se sníží jejich agregace tím, že dojde k uspořádání těchto 

substituentů nad a pod rovinu molekuly. 

Jako objemný substituent jsem použila terc-butylsulfanylovou skupinu (prekurzor A). 

Jako další substituent na periferii jsem zavedla karboxylovou skupinu (prekurzor B1), 

která by umožnila další vazbu vzniklého AzaPc na nosič za vzniku PS třetí generace. 

Syntéza AzaPc1 

Syntéza nesymetrického AzaPc1 cyklizací v butanolátu hořečnatém (metoda A) 

probíhala bez problémů. Ty však nastaly v okamžiku, kdy bylo třeba provézt separaci 

vzniklé směsi kongenerů. Sloupcová chromatografie s mobilní fází 

chloroform/aceton/metanol (15:2:2) byla dost pomalá a produkt se držel na silikagelu 

ve sloupci. Proto jsem zkusila použít rychlejší soustavu s mobilní fází chloroform/pyridin 

(5:1), (2:1) a (1:1) a dále pyridin/metanol (6:1), ale ani jedna z těchto fází nebyla pro 

sloupcovou chromatografii vhodná, protože produkt byl stále držen na sloupci, 

pravděpodobně kvůli přítomné COOH skupině nebo chinoxalinovému jádru. Výtěžek 

AzaPc1 byl dle TLC v porovnání se symetrickým AzaPc typu AAAA velice nízký, 

nejspíše pro nižší reaktivitu látky B1, proto jsem zkusila přidávat látku A do cyklizační 

reakce postupně, nicméně ani tenhle postup nezlepšil výtěžek. 

AzaPc1 jsem zkusila připravit také z AzaPc3, jež měl na periferii cyklu místo 

karboxylové skupiny její ester. Předpokládala jsem, že by mohlo dojít k menší vazbě 

AzaPc na silikagel. Pro tuto reakci jsem připravila prekurzor B2 z látky B1 esterifikací 

karboxylové kyseliny butanolem přes chlorid kyseliny. Při přípravě prekurzoru B2 jsem 

nenarazila na výraznější problémy. Při jeho čištění sloupcovou chromatografií jsem 

použila nejprve jako mobilní fázi benzin/diethylether (2:1). Tato soustava byla dobrá pro 

TLC, nikoliv však pro chromatografii. Protože B2 byl nerozpustný v benzínu docházelo 

k jeho postupnému vymývání ze stratu a ke špatné separaci. Při další sloupcové 
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chromatografii jsem jako mobilní fázi použila toluen/dichlormethan (2:3). Tato soustava 

již byla vhodná pro separaci. Při syntéze jsem zjistila dobrou rozpustnost B2 v acetonu, 

toluenu a v etheru. 

Po syntéze prekurzoru B2 jsem cyklizační reakcí s prekurzorem A připravila AzaPc3 

(metoda B) ve formě esteru. Protože Rf kongenerů A4 a A3B byli stejné, neseparovaly se 

a proto původní nápad o lepší izolaci kongeneru A3B ve formě esteru není realizovatelný. 

Pokusila jsem se proto o jeho hydrolýzu na AzaPc1. Ovšem hydrolýza AzaP3 na 

AzaPc1 v tetrabutylammonium hydroxidu a ani v KOH neproběhla (TLC s mobilní fází 

chloroform/aceton/metanol 15:2:2). 

Syntéza symetrického AzaPc 

Cyklizací prekurzoru B2 jsem při zkoumání vlastností tetrachinoxalinoporfyrazinového 

jádra připravila také symetrický AzaPc4 a jeho Zn analog AzaPc5. Zjistila jsem, že 

AzaPc5 je rozpustný v pyridinu, chloroformu a dimethylformamidu. Díky silné adsorpci 

na silikagelu nebylo možné tyto AzaPc přečistit sloupcovou chromatografií. Promývání 

rozpouštědly, ve kterých nebyly tyto AzaPc rozpustné, ovšem nakonec vedlo 

k dostatečně čistým produktům. 
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7. ZÁVĚR 

V rámci mé diplomové práce jsem připravila: 

- Butylester kyseliny 2,3-dikyanochinoxalin-6-karboxylové (250 mg, t.j. 56 % 

teoretického výtěžku). 

- Symetrický hořečnatý AzaPc4 (46,3 mg, tj. 18,8 % teoretického výtěžku) a jeho 

zinečnatý analog AzaPc5 (20,2 mg, tj. 49 % teoretického výtěžku). 

Dále jsem se pokusila o syntézu nesymetrického AzaPc1 a jeho Zn analogu AzaPc2. 

Tyto AzaPc se mi nepodařilo navrženými postupy připravit. 



 45 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

KATEDRA FARMACEUTICKÉ CHEMIE A KONTROLY LÉČIV 

Název práce: 
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Rok: 2009 

Abstrakt: 

Fotodynamická terapie (PDT) je významná metoda pro léčbu řady nemocí, především 

však rakoviny. Kombinací světla, kyslíku a fotosenzitizéru (PS) dochází k poškození 

nádorové tkáně. Důležitým krokem výzkumu PDT je hledání nových PS, zlepšení jejich 

fotofyzikálních a optických vlastností a především také možnosti jejich syntézy. 

V mé diplomové práci jsem připravila butylester kyseliny 2,3-dikyanochinoxalin-6-

karboxylové esterifikací této kyseliny přes její chlorid. Tento butylester jsem následně 

použila k syntéze symetrických a nesymetrických AzaPc. Důvod použití butylesteru byl 

ten, že syntéza nesymetrických AzaPc, se zavedením karboxylové skupiny na makrocykl, 

nevedla k žádným výtěžkům, neboť při separaci kongeneru A3B docházelo k jeho 

adsorpci na silikagel. Nicméně, ani zavedení butylesteru nevedlo k výsledkům, neboť 

neproběhla hydrolýza butylesteru na kyselinu. 

Dále jsem připravila symetrický AzaPc s butyloxykarbonylovými skupinami na 

makrocyklu. Stejně jako u nesymetrického AzaPc jsem připravila zinečnatý makrocykl 

přes jeho hořečnatý analog. Tato syntéza vedla k dostatečně čistým analogům. 
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Title: 

Synthesis of the 3rd generation of photosensitizers based on azaphthalocyanine core. 

Author's name: Vendula Stará 
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Abstract: 

Photodynamic therapy (PDT) is a new significant treatment modality for several 

diseases, most notably cancer. Light, oxygen and photosensitizing drug (PS) are 

combined to produce a selective therapeutic effect. An important breakthrough in PDT is 

searching for a new PS, modification of their photophysical and optical properties. 

In this my diploma thesis I synthesized butyl 2,3-dicyanoquinoxaline-6-karboxylate 

acid by esterification of carboxyl group through its chloride. I used this butylester to 

synthesize the symmetric and asymmetric AzaPc. The synthesis of the asymmetric AzaPc 

with one carboxy group in the structure was not possible, because the separation of A3B 

congener was strongly adsorbed on silica. Esterification of the carboxy group did not lead 

to better results. 

Further, I synthesized symmetric AzaPc with butyloxycarbonyl group on the periphery 

of makrocycle. I prepared zinc (II) dye from its metal-free derivative which was prepared 

from magnesium (II) analog. 
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