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ABSTRAKT 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv 

Studentka: Eliška Kučerová 

Školitel: PharmDr. Kamil Kopecký, Ph.D. 

Název diplomové práce: Dichlorchinoxalindikarbonitril – příprava prekurzoru pro 

chinoxalinoporfyraziny 

 

Tato diplomová práce pojednává o přípravě 2,3-dichlorchinoxalin-6,7-dikarbonitrilu, 

prekurzoru pro syntézu chinoxalinoporfyrazinů. 

V teoretické části je rozebírána metodika přípravy dvou stěžejních sloučenin či jim 

příbuzným derivátům na cestě ke konečnému produktu. V první části jsou popsány 

způsoby syntézy 4,5-diaminoftalonitrilu, u každé z nich jsou naznačeny jejich výhody a 

nevýhody, které jsou dále rozváděny v diskuzi. Část druhá naznačuje možnosti syntézy 

nejrůznějších derivátů chinoxalinu, zdůrazňuje pozitiva i nedostatky jednotlivých 

metod. Jednotlivé postupy jsou systematicky řazeny dle charakteru výchozích látek 

jednotlivých reakcí resp. dle reakčních podmínek.   

Experimentální část ukazuje postupy, které byly použity během zpracovávání této 

práce. Byl připraven 2,3-dichlorchinoxalin-6,7-dikarbonitril kondenzací 4,5-

diaminoftalonitrilu s diethyloxalátem a následnou nukleofílní substitucí produktu 

thionylchloridem. Důraz je pak v této kapitole věnován především optimalizaci syntézy 

benzo[c][1,2,5]thiadiazol-5,6-dikarbonitrilu, ze kterého pak redukcí vzniká 4,5-

diaminoftalonitril. 

V rámci diskuze jsou pak rozebírány poznatky, které vzešly především z provedení 

experimentální části a také ze zpracování rešerše pro část teoretickou. 
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ABSTRACT 

Charles University in Prague  

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Control 

Student: Eliška Kučerová 

Supervisor: PharmDr. Kamil Kopecký, Ph.D. 

Title of diploma thesis: Dichloroquinoxalinodicarbonitrile – the precursor for 

quinoxalinoporhyrazines 

 

This diploma thesis deals with preparation of 2,3-dichloroquinoxaline-6,7-

dicarbonitrile, precursor for synthesis of quinoxalinoporhyrazines. 

In the theoretical part, the main topic is methodology of preparation of two crucial 

compounds or their derivatives to obtain the final product. The ways of synthesis of 4,5-

diaminophthalonitrile are described in the first part together with advantages and 

disadvantages of each of them and they are farther debated in the discussion. The 

second part shows the possibilities of synthesis of various quinoxaline derivatives and 

emphasizes their positives and negatives. Individual methods are systematically 

arranged according to character of initial substances of individual reaction and reaction 

conditions, respectively. 

The experimental part shows procedures, which were used during processing of this 

diploma thesis. 2,3-dichloroquinoxaline-6,7-dicarbonitrile was prepared by 

condensation of 4,5-diaminophthalonitrile and diethyloxalate and by subsequent 

nucleophilic substitution of product by thionyl chloride. This chapter emphasizes 

mainly the optimization of synthesis of benzo[c][1,2,5]thiadiazole-5,6-dicarbonitrile, 

which is farther reduced to 4,5-diaminophthalonitrile. 

Within the discussion part, there is further knowledge put into more details, which 

mainly came as results from experimental part and also from processing of research in 

the theoretical part. 
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1. SEZNAM ZKRATEK 

 

BIm    1-butylimidazol   

[bmim]BF4    1-butyl-3-methylimidazol tetrafluorborát 

CSA „cellulose sulfuric acid“ (kyselina sírová esterově vázaná 

na celulózu) 

Cu(OTf)2    měďnatá sůl kyseliny trifluormethansulfonové 

DABCO    1,4-diazabicyklo[2,2,2]oktan 

DMAC   dimethylacetamid 

DMAP    4-dimethylaminopyridin 

DMF    dimethylformamid 

DMSO    dimethylsulfoxid 

DPPF     bis(difenylfosfino)ferocén 

Et4NBrO3    tetraethylamoniumbromát 

EtOH    ethanol 

Ga(OTf)3   galium triflát 

HDNIB    hydroxy(2,4-dinitrobenzensulfonyloxy)iodbenzen 

IBX    kyselina 2-jodoxybenzoová 

MeOH    methanol 

NBS     N-bromsukcinimid 

NMP    N-methyl-2-pyrrolidinon 

PAS     polyanilinsulfát 

Pd2(dba)3   tris(dibenzylbenzilidenaceton)dipalladium 

Pd(PPh3)4   tetrakis(trifenylfosfin)palladium 
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PMHS    polymetylhydrosiloxan 

PEG-400    polyethylenglykol 400 

SBA-Pr-SO3H, SBSSA  S-sulfonová kyselina na silikagelu 

TfOH     kyselina trifluormethansulfonová 
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2. CÍL A ÚVOD PRÁCE 

 

Svou diplomovou práci jsem zpracovávala na Katedře farmaceutické chemie a kontroly 

léčiv Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, kde je jedním ze středů zájmu syntéza 

pyrazinových analogů ftalocyaninů – azaftalocyaninů z důvodu jejich užití jako 

fotosenzitizérů při fotodynamické léčbě rakoviny nebo jako zhášečů fluorescence při 

některých metodách detekce nebo kvantitativní analýzy DNA (například polymerasová 

řetězová reakce (PCR) nebo hybridizační metody). Dalšími zkoumanými objekty jsou 

sloučeniny příbuzné azaftalocyaninům, a to deriváty chinoxalinových analogů 

ftalocyaninů – azanaftalocyaniny, především pak skupina 

tetra[6,7]chinoxalinoporfyrazinů. Pro jejich získání je využíváno 2,3-dichlorchinoxalin-

6,7-dikarbonitrilu, jehož příprava je klíčových krokem celé syntézy [1, 2, 5].  

Cílem mé diplomové práce bylo vyvinout vhodnou metodu syntézy 2,3-

dichlorchinoxalin-6,7-dikarbonitrilu. Kritickým bodem v cestě k tomuto produktu je 

syntéza 4,5-diaminoftalonitrilu, klíčového meziproduktu pro vznik chinoxalinového 

skeletu. Příprava 4,5-diaminoftalonitrilu byla již několikrát popsána [3, 4] a byla 

vyzkoušena i v pracovní skupině doc. Zimčíka [5, 6]. Z různých příčin ale ani jedna 

z metod nebyla zcela uspokojivá; problémem byly především nízké výtěžky nebo velká 

spotřeba finančně náročných reagencií.  

Právě z těchto důvodů jsem se v rámci své práce soustředila především na ty mezikroky 

v cestě syntézy 2,3-dichlorchinoxalin-6,7-dikarbonitrilu, které vedou k přípravě 4,5-

diaminoftalonitrilu a pokusila jsem se optimalizovat podmínky jeho přípravy, a to 

zejména kyanace 5,6-dibrombenzo[c][1,2,5]thiadiazolu na benzo[c][1,2,5]thiadiazol-

5,6-dikarbonitril, ze kterého následnou redukcí 4,5-diaminoftalonitril vzniká.    
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Možné cesty přípravy 4,5-diaminoftalonitrilu 

 

Bylo provedeno několik syntéz 4,5-diaminoftalonitrilu cestou Rosemund-von Braunovy 

reakce – nukleofilní substituce arylhalogenidů kyanidem měďným v prostředí polárního 

rozpouštědla za zvýšené teploty. Tyto metody se shodovaly v tom, že Rosemund-von 

Braunova reakce nebo i jiné mezikroky přípravy často neprobíhaly v příliš vysokých 

výtěžcích. Dalším problémem některých ze zvolených postupů byla nutnost odstranění 

reziduí mědi nebo železa chelatovaných produkty reakce, velká spotřeba reakčních 

činidel nebo jejich finanční náročnost [3-6]. 

3.1.1  Kyanace 4,5-dibrombenzen-1,2-diaminu 

 

Schéma 1. Kyanace 4,5-dibrombenzen-1,2-diaminu 

Volné aminoskupiny o-fenylendiaminu jsou za pokojové teploty chráněny reakcí 

s tosylchloridem a následuje provedení substituce bromem v kyselině octové do poloh 4 

a 5 aromatického diaminu. Reakcí s kyselinou sírovou při 120 °C dochází k odchránění 

aromatických aminoskupin a vzniku 4,5-dibrombenzen-1,2-diaminu. Tyto tři reakční 

mezikroky probíhají v dobrých výtěžcích, které se pohybují v rozmezí 80 – 98%. 4,5-

dibrombenzen-1,2-diamin je dále rozpuštěn ve směsi dimethylformamidu (DMF) a 

nitrobenzenu a podroben kyanaci kyanidem meďným. Produktem je 4,5-

diaminoftalonitril, výtěžek činil 25% [3, 6]. 
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3.1.2  Kyanace 4,5-dibrom-2-nitroanilinu a následná redukce nitroskupiny 

 

 

Schéma 2. Kyanace 4,5-dibrom-2-nitroanilinu a redukce nitroskupiny 

V další možné cestě syntézy 4,5-diaminoftalonitrilu se vychází z 1,2-dibromobenzenu, 

který po dobu 12 hodin reaguje s nitrační směsí za vzniku 4,5-dibrom-1,2-

dinitrobenzenu. Výtěžek je 35%. Následně je jedna z nitroskupin substituována 

plynným amoniakem v prostředí ethanolu, tento mezikrok trvá 3 hodiny a výtěžek je 

48%. Poté 4,5-dibrom-2-nitroanilin v prostředí DMF a nitrobenzenu během 4 hodin při 

190 °C reaguje s kyanidem měďným za vzniku 4-amino-5-nitroftalonitrilu (výtěžek 

44%). Tento je následně za teploty 70 °C 20 minut redukován chloridem cínatým 

v kyselém prostředí. Ve finálním kroku syntézy je takto získáno 95% teoretického 

výtěžku 4,5-diaminoftalonitrilu [3].  

3.1.3  Kyanace 4,5-dijodbenzen-1,2-diaminu 

 

 

Schéma 3. Kyanace 4,5-dijodbenzen-1,2-diaminu 
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Další syntetická cesta přípravy začíná oxidací 2-nitroanilinu perboritanem sodným 

v prostředí kyseliny octové za vzniku 1,2-dinitrobenzenu. Výtěžek tohoto mezikroku je 

53%.  

1,2-dinitrobenzen je následně substituován jodem za oxidačního působení olea. Reakce 

probíhala 75 minut při 120 °C a výsledkem je 4,5-dijod-1,2-dinitrobenzen, výtěžek činí 

32%. 

4,5-dijod-1,2-dinitrobenzen je dále rozpuštěn v ethanolu a v přítomnosti kyseliny 

chlorovodíkové je směs zahřívána k varu. Po dobu 45 minut zahřívání je po částech 

přidáváno železo a 4,5-dijod-1,2-dinitrobenzen je redukován na vznikající 4,5-

dijodbenzen-1,2-diamin, který je získán v 66% teoretického výtěžku. 

Tento produkt je následně rozpuštěn v N-methyl-2-pyrrolidinonu (NMP) a v tomto 

polárním prostředí reaguje s kyanidem měďným (120 °C, 3 hod). Substitucí vzniká 4,5-

diaminoftalonitril v množství 55% teoretického výtěžku [4, 5].  

3.1.4  Kyanace 5,6-dibrombenzo[c][1,2,5]thiadiazolu 

 

 

Schéma 4. Kyanace 5,6-dibrombenzo[c][1,2,5]thiadiazolu 

Jako v jednom z výše popsaných postupů se zde vycházelo z 4,5-dibrom-1,2-

diaminobenzenu. Ten reagoval s thionylchloridem v dichlormethanu a přítomnosti 

triethylaminu za vzniku 5,6-dibrombenzo[c][1,2,5]thiadiazolu (66%), který byl následně 

podroben Rosemund-von Braunově reakci (66%). Thiadiazolový kruh kyanovaného 

produktu benzo[c][1,2,5]thiadiazol-5,6-dikarbonitrilu byl dále redukčně štěpen 

tetrahydridoboritanem sodným (NaBH4) v ethanolu, vznikal 4,5-diaminoftalonitril ve 

výtěžku 53% [3]. 
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3.2 Možné cesty přípravy derivátů chinoxalinu 

3.2.1 Příprava cyklokondenzací  

Nejčastější postup přípravy derivátů chinoxalinu tvoří kondenzace aromatické α-

diaminové a α-dikarbonylové sloučeniny – Hinsbergova kondenzace [7]. Jednotlivé 

reakce se mezi sebou liší v reakčních podmínkách a použitých katalyzátorech či jejich 

absenci. 

 

Schéma 5. Hinsbergova kondenzace 

Touto metodou lze získat velmi široké spektrum různě substituovaných derivátů 

chinoxalinu. V polohách 2 a 3 budou navázány substituenty pocházející z α-

dikarbonylu, v polohách 5, 6, 7 a 8 pak substituenty od o-fenylendiaminu (analogicky 

toto platí i pro ostatní sloučeniny kondenzující s o-fenylendiaminem).  

 

V případě kondenzace asymetricky substituovaného o-fenylendiaminu s asymetrickými 

α-dikarbonylovými sloučeninami pak vznikají směsi polohových izomerů chinoxalinu. 

 

Schéma 6. Vznik izomerů při kondenzaci asymetrických molekul 

Reakce tohoto typu jsou typické například pro aldehydokyseliny nebo ketokyseliny, 

analogicky platí i pro asymetrické dioly, epoxidy, α-hydroxyketony a další. 

To, jaký izomer bude vznikat, může být ovlivněno druhem substituentu. Tento jev byl 

popsán např. při syntéze chinoxalinu z α-halogenketonů za účasti 1,4-
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diazabicyklo[2,2,2]oktanu (DABCO). Rozhodující vliv má substituent v poloze 4 o-

fenylendiaminu. Pokud je navázána skupina s kladným mezomerním efektem, je 

posíleno nukleofilní působení aminoskupiny v poloze para vůči tomuto substituentu, a 

tudíž tato aminoskupina reaguje rychleji než aminoskupina druhá. Naopak substituent 

odčerpávající elektrony z benzenového kruhu pak oslabuje nukleofilní atak 

aminoskupiny v para poloze. V prvém případě tak vzniká chinoxalin se substituenty 

v polohách 2 a 7, ve druhém v polohách 2 a 6 chinoxalinového skeletu (schéma 7.). 

Tento jev neplatí pro substituenty se slabým mezomerním efektem (např. methylovou 

skupinu), vzniká pak právě směs polohových izomerů [8]. 

 

Schéma 7. Vliv substituce o-fenylendiaminu na charakter výsledného produktu 

Právě nedostatek regioselektivity při reakci asymetrických výchozích látek je hlavním 

nedostatkem této metody přípravy derivátů chinoxalinu [9]. 

3.2.1.1  Příprava kondenzací o-fenylendiaminu s 1,2-dikarbonylovými 

sloučeninami 

3.2.1.1.1 Kondenzace výchozích látek za pokojové teploty bez přítomnosti 

katalyzátoru  

Benzil reaguje 2,5 hodiny s ekvimolárním množstvím o-fenylendiaminu za pokojové 

teploty. Cyklokondenzací vzniká odpovídající derivát chinoxalinu – 2,3-

difenylchinoxalin (schéma 8.). Rozpouštědlem byl methanol, nebylo třeba použít žádný 

katalyzátor. Výtěžek činil 88% [10].  
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Schéma 8. Nekatalyzovaná kondenzace benzilu a o-fenylendiaminu za pokojové teploty 

Tato metoda byla aplikována jak u aromatických, tak i alifatických a heterocyklických 

diketonů, je tudíž možné takto získat širokou škálu derivátů chinoxalinu v dobrých 

výtěžcích od 78% do 88% [10]. 

3.2.1.1.2 Kondenzace výchozích látek za zvýšené teploty bez přítomnosti 

katalyzátoru 

3,6-dibrom-1,2-benzendiamin reaguje s glyoxalem za vzniku příslušného derivátu 

chinoxalinu – 5,8-dibromchinoxalinu. Výchozí látky byly rozpuštěny ve směsi vody a 

ethanolu, 3 hodiny vařeny pod zpětným chladičem. Výtěžek byl 71%. Podobnými 

reakcemi je možno získat nejrůznější 2,3-nesubstituované deriváty chinoxalinu [11].  

 

Schéma 9. Nekatalyzovaná kondenzace 3,6-dibrom-1,2-benzendiaminu s glyoxalem za 

zvýšené teploty 

Reakcí nesubstituovaného o-fenylendiaminu s fenylglyoxalem jemožné připravit 2-

substituovaný fenylderivát chinoxalinu. Reaguje také 4,5-dichlor-o-fenylendiamin při 

55 °C v methanolu za vzniku 5,6-dichlor-2-fenylchinoxalinu; výtěžek reakce je 73% 

[11].   

Významnou výhodou posledně zmíněné přípravy je možnost dalších strukturálních 

obměn produktu nukleofilní substitucí. 

3.2.1.1.3 Kondenzace za pokojové teploty v přítomnosti katalyzátoru 

Reakcí 4-substituovaného o-fenylendiaminu a symetrické 1,2-dikarbonylové sloučeniny 

v kyselině octové za přítomnosti kyseliny 2-jodoxybenzoové (IBX) vzniká 
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trisubstituovaný derivát chinoxalinu. Reakce probíhá za pokojové teploty, bez vzniku 

vedlejších produktů. Celý proces trvá od 5 do 15 minut dle použitých derivátů 

výchozích látek. Výtěžky se pohybují kolem 98%. Další z výhod této metody je to, že 

po zakoncetrování produktu na vakuové odparce není nutné další čištění, metoda je 

levná a šetrná k životnímu prostředí. 

Byl takto připraven např. 2,3-bis(p-methoxyfenyl)-6-nitrochinoxalin ve výtěžku 98% 

[12] (schéma 10). 

 

Schéma 10. Kondenzace katalyzovaná kyselinou 2-jodoxybenzoovou 

Při přípravě 2,3-difenylchinoxalinu za pokojové teploty jsou reaktanty benzil a o-

fenylendiamin v ekvimolárním množství. Tato syntéza byla provedena již mnohokrát, 

jednotlivé metody se lišily především v použitém katalyzátoru a rozpouštědle a v době 

reakce (Tab. 1). Uvedené metody se shodují v tom, že jejich největší výhodou jsou 

velmi dobré výtěžky získávané většinou za krátký čas za mírných podmínek. Často jsou 

to metody levné (například kyselina šťavelová, jód nebo bentonit), šetrné k životnímu 

prostředí (například síran měďnatý, hydrogensíran draselný nebo 1-butyl-3-

methylimidazol tetrafluorborát ([bmim]BF4)), některé z katalyzátorů se musejí zvlášť 

připravovat před reakcí, je ale možné je pak použít několikrát při zachování dobré 

aktivity (například galium triflát (Ga(OTf)3), S-sulfonová kyselina na silikagelu (SBSSA 

a SBA-Pr-SO3H) nebo také kyselina sírová esterově vázaná na celulózu (CSA)). 
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Tab. 1 Katalyzátory pro kondenzaci o-fenylendiaminu a benzilu při 25 °C 

Katalyzátor Rozpouštědlo  Čas reakce (min) Výtěžek (%) 

(NH4)6Mo7O24.4H2O EtOH/H2O 3:1 15 95 [13] 

Kyselina šťavelová EtOH/H2O 1:1 10 93 [14] 

ZnCl2 EtOH/H2O 3:1 300 80 [13] 

MnCl2 EtOH 17 94 [15] 

(NH4)H2PW12O40 dichlorethan 15 98 [16] 

Ga(OTf)3 CH3CN, MeOH, EtOH 5 >99 [17] 

I2 DMSO 35 95 [18] 

I2 CH3CN 3 98 [19] 

Et4NBrO3 H2O 20 92 [20] 

SBA-Pr-SO3H CH2Cl2 10 95 [21] 

SBSSA EtOH 12 97 [22] 

Bentonit EtOH 20 95 [23] 

CuSO4 EtOH nebo H2O 15 97 resp. 96 [24] 

[bmim]BF4 - 25 93 [25] 

CSA EtOH 60 93 [26] 

H6P2W18O62.24H2O CH3COOH 5 98 [27] 

KHSO4 EtOH 15 99 [28] 

Sůl PAS  H2O 40 95 [29] 

ZnO-beta zeolit EtOH 8 98 [30] 

ultrazvuk CH2Cl2, MeOH, 

CH3CN, DMSO,… 

60 92 – 97 [31] 
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3.2.1.1.4 Kondenzace pomocí mikrovlnného reaktoru 

 

Touto metodou byla připravena široká škála substituovaných derivátů chinoxalinu. 

Jedním z nich byl například 2-fenylchinoxalin připravený ve výtěžku 99%. O-

fenylendiamin kondenzoval s ekvimolárním množstvím fenylglyoxalu. Jako katalyzátor 

byl využit jod, reakčním prostředím byla zvolena směs vody/ethanolu v poměru 1:1. 

Tato konkrétní reakce trvala pouhých 30 sekund při výkonu 300 W. 

 

Výhodou této cesty syntézy chinoxalinu je to, že dosahuje velmi dobrých, nezřídka 

téměř kvantitativních výtěžků (85 – 99%), trvá velmi krátkou dobu (v řádech sekund až 

minut) a není škodlivá vůči životnímu prostředí [32]. 

 

Jako vhodný katalyzátor byl ověřen i kyselý oxid hlinitý, v jehož přítomnosti byly v 

čase tří minut pod mikrovlnným zářením (900 W) ze substituovaného o-fenylendiaminu 

a benzilu připraveny různé 2,3-difenylderiváty chinoxalinu [33]. 

 

Deriváty chinoxalinu je možné syntetizovat pomocí mikrovlnné techniky i bez 

přítomnosti katalyzátoru, takto byl připraven např. 2-methylchinoxalin, a to kondenzací 

methylglyoxalu a o-fenylendiaminu ve výtěžku 95% (150 W, 2 min) [34] (Schéma 11), 

úspěšně byla tato metoda použita i pro syntézu dalších, různě substituovaných derivátů 

chinoxalinu, například 2,3-bis(4-chlorfenyl)chinoxalin byl připraven za 3 min, při 

teplotě 120 °C a výkonu 150 W ve výtěžku 93% [35] (schéma 11). 

 

 

Schéma 11. Syntéza derivátů chinoxalinu pomocí mikrovlnného reaktoru 
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3.2.1.2  Příprava reakcí o-fenylendiaminu s α-hydroxykarbonylovými 

sloučeninami 

O-fenylendiamin kondenzuje s 2-hydroxy-1,2-difenylethanonem (benzoinem) 

v kyselém prostředí za vzniku 2,3-difenylchinoxalinu (schéma 12). Byla vyzkoušena 

termální metoda (var pod zpětným chladičem), která trvala dvě hodiny, a bylo dosaženo 

výtěžku 96%; pro srovnání pak byla provedena i reakce na mikrovlnném reaktoru; ta 

probíhala 3 minuty s výtěžkem 98%. Podobných výsledků bylo dosaženo i u dalších 

aromatických derivátů α-hydroxyketonů [36]. 

 

Schéma 12. Kondenzace α-hydroxykarbonylové sloučeniny a o-fenylendiaminu 

 

Syntéza derivátu chinoxalinu z α-hydroxykarbonylové sloučeniny a 1,2-diaminu byla 

výhodně provedena i v přítomnosti různých katalyzátorů. Uvedeny jsou příklady 

přípravy 2-fenylchinoxalinu katalytickou oxidační cyklokondenzací 2-

hydroxyacetofenonu s o-fenylendiaminem v ekvimolárním množství (Tab. 2). 

 

Tab. 2 Katalyzátory pro kondenzaci 2-hydroxyacetofenonu a o-fenylendiaminu 

Katalyzátor Rozpouštědlo Čas reakce (min)/ 

teplota (°C) 

Výtěžek (%) 

PbO EtOH 50/60 93 [37] 

CuCl2 toluen 180/100 94 [38] 

MnO2 (klasické zahřívání) CH2Cl2 180/100 88 [39] 

MnO2 (MW) - 1/70* 81 [39] 

Tab. 2 

* výkon 0-300 W, dle kolísaní teploty  
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3.2.1.3  Příprava reakcí o-fenylendiaminu s dikarboxylovými kyselinami 

nebo jejich diestery 

Takto byl připraven 1,4-dihydrochinoxalin-2,3-dion (schéma 13.). Výhodou této 

metody je to, že probíhá za vstupu jen minimálních množství reaktantů; nejsou nutná 

žádná rozpouštědla ani katalyzátory. 

 

Schéma 13. Kondenzace kyseliny šťavelové a o-fenylendiaminu 

 

Postupuje se tak, že kyselina šťavelová je za pokojové teploty a za přístupu vzduchu 

důkladně drcena v třence s o-fenylendiaminem až do doby, kdy směs začne tát, dále je 

drcena už jen příležitostně po dobu 30 minut. Po následné krystalizaci je získán čistý 

produkt ve výtěžku 98% [40]. 

 

Reakce byla prováděna s několika deriváty o-fenylendiaminu, např. 4,5-

dichlorofenylen-1,2-diamin reaguje s kyselinou šťavelovou za vzniku 6,7-dichloro-1,4-

dihydrochinoxalin-2,3-dionu, výtěžek je v tomto případě nižší, a to 76% [40]. 

2,3-dioxoderivát chinoxalinu byl výhodně připraven také reakcí diaminu s diesterem 

dikarboxylové kyseliny, konkrétně kondenzací 4,5-diaminoftalonitrilu 

s diethyloxalátem (schéma 14.). Výtěžek 2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydrochinoxalin-5,6-

dikarbonitrilu byl 75% [1].  

 

Schéma 14. Kondenzace 4,5-diaminoftalonitrilu a diethyloxalátu 

3.2.1.4  Příprava reakcí o-fenylendiaminu s diolem 

Reakcemi s nejrůznějšími deriváty ethylenglykolu byly připraveny především 2-

substituované chinoxaliny. Například byl takto v dobrém výtěžku 82% syntetizován 2-
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fenylchinoxalin. O-fenylendiamin reaguje s 1-fenyl-1,2-ethandiolem v molárním 

poměru 1:2 (schéma 15.). Reaktanty jsou rozpuštěny v diglymu v přítomnosti silné báze 

(KOH). Reakce probíhá za katalýzy rutheniové sloučeniny, která právě v kombinaci se 

silnou bází zajišťuje prvotní oxidaci diolu na α-dikarbonyl a umožňuje tak jeho 

následnou kondenzaci s α-diaminem. Tento oxidační účinek je zesílen přidáním 

benzylidenacetonu do reakční směsi (transfer vodíku z diolu na dvojnou vazbu). 

Nevýhodou této metody je delší čas reakce, směs byla zahříváma za varu kolem 20 

hodin [41]. 

 

Schéma 15. Reakce 1-fenyl-1,2-ethandiolu s o-fenylendiaminem 

3.2.1.5  Příprava reakcí o-fenylendiaminu s ketonem 

Přípravu derivátů chinoxalinu lze uskutečnit i pomocí sloučenin s pouze jednou 

karbonylovou skupinou – z ketonů. Byly provedeny syntézy chinoxalinových derivátů, 

při kterých se vždy vycházelo z aromatického ketonu, který v acetonitrilu při 80 °C 

reagoval s katalyzátorem reakce, a to hydroxy(2,4-

dinitrobenzensulfonyloxy)iodbenzenem (HDNIB) po dobu 6 hodin. Katalyzátor reaguje 

s α-uhlíkem ketonu za vzniku intermediátu důležitého pro další průběh reakce (schéma 

16.). Na α-uhlíku tak esterově vázaná 2,4-dinitrobenzensulfonylová skupina vytvoří 

dostatečně silný parciálně kladný náboj důležitý pro následnou kondenzaci s 1,2-

diaminem, většinou o-fenylendiaminem. Po odstranění acetonitrilu a přidání o-

fenylendiaminu spolu s uhličitanem sodným už příprava probíhá v polyethylenglykolu 

400 (PEG-400) za pokojové teploty (30 min). PEG-400 zde funguje jako rozpouštědlo i 

aktivátor kondenzace. Výtěžky byly výborné (84-92%), výhodou je také 

recyklovatelnost PEG-400 a ekologická šetrnost. 

Touto cestou byl připraven například 2-fenylchinoxalin ve výtěžku 91% [42].   
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Schéma 16. Syntéza 2-fenylchinoxalinu vycházející z ketonu 

Z ketonů je možno syntetizovat chinoxalin také za přítomnosti KOH v PEG-400. Při 

této metodě se vycházelo jak z aromatických, tak i z alifatických ketonů a bylo 

připraveno množství různých derivátů chinoxalinu, ovšem v nižších výtěžcích 

(průměrně okolo 60%) [43]. 

3.2.1.6  Příprava reakcí o-fenylendiaminu s β-diketonem 

β-diketon nebo β-ketoester je ve vodě při 70 °C bromován pomocí N-bromsukcinimidu 

(NBS). In situ vzniká meziprodukt reakce – α-halogen-β-diketon resp. α-halogen-β-

ketoester, který posléze kondenzuje s o-fenylendiaminem. Tuto metodu lze použít pro 

přípravu nejrůzněji substituovaných derivátů chinoxalinu v polohách 2, 3, 6 i 7 (výtěžky 

70-88%), navíc v případě, kdy se vychází z β-ketoesteru, vzniká chinoxalin nesoucí 

v poloze 2 esterovou skupinou, čili místo pro případné další strukturální obměny. 

Takto byl syntetizován např. 1-(3-methylchinoxalin-2-yl)ethanon ve výtěžku 85% [44] 

(schéma 17.).  

 

Schéma 17. Příprava derivátu chinoxalinu kondenzací β-diketonu a o-fenylendiaminu 
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3.2.1.7  Příprava reakcí o-fenylendiaminu s α-halogenketony  

Z α-halogenketonů byly deriváty chinoxalinu připraveny různými cestami. Jednou 

z nejvýhodnějších je syntéza probíhající v prostředí PEG-400, který je recyklovatelný a 

pro tento postup už pak nejsou třeba žádná další rozpouštědla ani katalyzátory. Opět lze 

tuto metodu využít pro přípravu mnohých derivátů chinoxalinu, které jsou takto 

získávány v dobrých výtěžcích (79 - 90%). Například 2-fenylchinoxalin byl připraven 

tak, že o-fenylendiamin reagoval s 2-bromacetofenonem v prostředí PEG-400 po dobu 8 

hodin při 80 °C, výtěžek takto provedené nukleofilní substituce následované 

cyklokondenzací byl 90% [45] (schéma 18). 

 

Schéma 18. Cyklokondenzace 2-bromacetofenonu s o-fenylendiaminem 

Reakce 2-bromacetofenonu s o-fenylendiaminem byly provedeny i za jiných podmínek 

– při pokojové teplotě a v přítomnosti katalyzátorů, a to například komplexů zlata, 

konkrétně dihydrátu tetrachlorzlatitanu sodného (NaAuCl4.2H2O), kdy se při přípravě 

stejného produktu (tedy 2-fenylchinoxalinu) dosahovalo také výtěžku 90%, ovšem za 

poloviční reakční čas než v předešlém případě [46]. Za zmínku stojí i další 

z vyzkoušených katalyzátorů, a to kyselina chloristá na silikagelu (HClO4.SiO2), kdy 

byl 2-fenylchinoxalin připraven za 15 minut ve výtěžku 94% [47], nebo 1,4-

diazabicyklo[2,2,2]oktan (DABCO), kdy se získalo 90% teoretického výtěžku 2-

fenylchinoxalinu za 30 min [8].  

Poměrně novou metodou syntézy derivátů chinoxalinu z α-halogenketonů je využití β-

cyklodextrinů ve vodném prostředí. Hydrofobní kavita β-cyklodextrinů pojme 

aromatické jádro derivátu halogenketonu, ten pak ve vodném prostředí vytvoří s β-

cyklodextrinem komplex (viz obr. 1). V rámci tohoto komplexu získá karbonylový 

uhlík i α-uhlík vázající brom silnější parciálně kladný náboj a je tak usnadněn přístup 

nukleofilního činidla. Celý proces je pak opět zakončen cyklokondenzací.                
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Obr. 1 Kondenzace v přítomnosti β-cyklodextrinů [48] 

Touto cestou bylo připraveno velké množství 2-substituovaných derivátů chinoxalinu ve 

výtěžcích v rozmezí 82 – 92%. Doba reakce se pohybovala mezi 2 a 3 hodinami a 

probíhala při 70 °C [48].   

3.2.1.8  Příprava reakcí o-fenylendiaminu s epoxidem 

Reakcí o-fenylendiaminu s epoxidem byly připraveny 2,3-disubstituované nebo 2-

monosubstitované deriváty chinoxalinu (schéma 19.). Důležitým aspektem této reakce 

je přítomnost katalytického systému, a to bismutového prášku, kyslíku a DMSO, který 

zajišťuje oxidační otevření epoxidového kruhu a umožňuje tak jeho následnou 

kondenzaci s o-fenylendiaminem. Je rovněž nutné použití aditiva (Lewisovy kyseliny) 

v závislosti na typu epoxidu; měďnatá sůl kyseliny trifluormethansulfonové (Cu(OTf)2) 

pro monosubstituované epoxidy nebo deriváty cyklohexan-epoxidů a kyselina 

trifluormethansulfonová (TfOH) pro ostatní epoxidy. Tato příprava derivátů chinoxalinu 

probíhá s výtěžky 53-70%. Problémem této metody je možná polymerizace epoxidu, 

což přirozeně snižuje výtěžky a vede ke tvorbě vedlejších produktů [49]. 

 

 

Schéma 19. Reakce o-fenylendiaminu s epoxidy 
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3.2.2 Příprava cyklizací o-fenylendiaminu s terminálním alkynem mechanismem 

nukleofilní adice a kondenzace 

Po optimalizaci reakčních podmínek o-fenylendiamin v toluenu cyklizuje se čtyřikrát 

větším molárním množstvím fenylacetylenu (schéma 20.). Reakce probíhá za katalýzy 

mědi, která aktivuje trojnou vazbu pro adici o-fenylendiaminu, a v přítomnosti 

anorganické i organické báze - uhličitanu cesného a 4-dimethylaminopyridinu (DMAP). 

Tímto způsobem byl připraven 2-fenyl-3-(2-fenylethinyl)chinoxalin. Výtěžek byl 86% 

[50]. 

Tento postup byl použit i pro jiné deriváty acetylenu (vždy se však jednalo o terminální 

alkyn), výtěžky se pohybovaly v rozsahu od 52% do 99% [50].  

 

Schéma 20. Příprava 2-fenyl-3-(2-fenylethinyl)chinoxalinu reakcí o-fenylendiaminu s 

fenylacetylenem 

Jako další možná cesta syntézy chinoxalinu vycházející z alkynu byla vyvinuta metoda, 

při které je naopak využíváno molekul s vnitřní trojnou vazbou. Ty ve směsi PEG-

400/H2O (8:2) vlivem katalyzátoru PdCl2/CuCl2 oxidují na příslušný 1,2-diketon a 

v dalším kroku kondenzují s o-fenylendiaminem (schéma 21.). Oba dva kroky probíhají 

za pokojové teploty. Při kondenzaci s o-fenylendiaminem vznikají 2,3-disubstituované 

deriváty chinoxalinu,  dle typu alkynu je jeden ze substituentů alifatický či 

aromatický, druhý je vždy fenyl. Výtěžky dosahovaly 75-80%. Nevýhodou je časová 

náročnost, a to 22-34 hodin [51]. 
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Schéma 21. Oxidace alkynu na 1,2-diketon a jeho následná kondenzace s o-

fenylendiaminem 

 

3.2.3  Příprava adicí 1,2-diaminu na 1,2-diaza-1,3-butadien 

Při této reakci (typu Michaelovy adice) o-fenylendiamin figuruje jako nukleofilní 

činidlo reagující s α,β-nenasyceným esterem – přesněji řečeno s diethoxyfosforyl nebo 

difenylfosforylderivátem ethylesteru kyseliny 1,2-diaza-1,3-butadienové. O-

fenylendiamin nejprve jednou svou aminoskupinou atakuje terminální uhlík 1,2-diaza-

1,3-butadienového skeletu, poté druhá aminoskupina aduje na hydrazonový uhlík 

intermediátu reakce, odštěpuje se ethylester kyseliny hydrazinkarboxylové. Výsledkem 

je příslušný derivát buď chinoxalin-2-fosfinoxidu, nebo chinoxalin-2-fosfonátu. Reakce 

probíhá v dichlormethanu při pokojové teplotě, výtěžky se pohybují mezi 77% a 98%. 

Výhodou této metody je přítomnost fosfonátu v poloze 2 chinoxalinového skeletu, tudíž 

prostoru pro další strukturální obměny; syntetizován byl např. i produkt substituovaný 

chlorem v poloze 6 a 7 chinoxalinového skeletu, který nabízí podobné možnosti. 
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Byl takto připraven např. (3-methylchinoxalin-2-yl)difenylfosfinoxid ve výtěžku 81% 

[52]. 

 

 

Schéma 22. Syntéza derivátu chinoxalinu adičním mechanismem 
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3.2.4  Příprava intramolekulární cyklizací  

3.2.4.1   Příprava redukční (nukleofilní) cyklizací  

Tímto způsobem byl připraven 7-chlor-6-ethyl-1,4-dihydro-5-nitrochinoxalin-2,3-dion 

(6a) a 6-brom-7-ethyl-1,4-dihydro-5-nitrochinoxalin-2,3-dion (7a) (schéma 23.).  

 

 

Schéma 23. Příprava derivátu chinoxalinu redukční cyklizací 

Příprava 2,5-dichlorethylbenzenu (1) spočívá v redukci 2´,5´-dichloracetofenonu 

v přítomnosti směsi zinku a chloridu rtuťnatého v kyselině chlorovodíkové. Výhodou je 

relativně krátká doba a jednoduchost přípravy (4 hodiny pod zpětným chladičem a 

extrakce produktu), nevýhodou toxicita chloridu rtuťnatého a poměrně nízký výtěžek 

28%. 

 

2,5-dichlor-4-ethylnitrobenzen (2) je získán provedením nitrace na poloze 4 

dichlorovaného ethylbenzenu (1) použitím nitrační směsi kyseliny sírové a dusičnanu 

draselného. Reakce sice probíhá několik hodin (přes noc), je ale opět nenáročná co do 

technického provedení a výtěžek činí 92%. 
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Při přípravě 3-brom-4-ethyl-6-nitroanilinu (3) se nejdříve vychází z 3,4-

disubstituovaného anilinu, který je podroben nitraci do polohy 2 nitrační směsí kyseliny 

sírové a dusičnanu draselného za chránění volné aminoskupiny. K tomuto účelu je 

použita směs kyseliny trifluoroctové a anhydridu kyseliny trifluoroctové. Hydrolýzou 

meziproduktu 4-brom-5-ethyl-2-(trifluoracetamido)nitrobenzenu je pak získán 3-brom-

4-ethyl-6-nitroanilin (3), výtěžek této části reakce je 49%. 

 

V dalším mezikroku je připraven klíčový prekurzor pro vznik chinoxalinového skeletu 

N-(4-chlor-5-ethyl-2-nitrofenyl)glycinát sodný (4a). Reakce, která probíhá na atomu 

chloru v poloze 2 sloučeniny 2, má charakter nukleofilní aromatické substituce. 

Reakčním činidlem zde je glycinát sodný. Průběh je časově náročný, protože se reakční 

směs nechává vařit pod zpětným chladičem dva dny, výsledkem je pouze nízký výtěžek 

13%. 

Alternativní cestou přípravy může být syntetizován odlišně substituovaný N-

nitrofenylglycinát, a to ethyl N-(3-brom-4-ethyl-6-nitrofenyl)glycin (4b). Výchozí látka 

3 zde funguje jako nukleofilní činidlo při substituci na ethylbromacetátu. Reakce sice 

trvá tři dny, na druhé straně je ale výborný výtěžek, činí 100%. 

Následuje příprava 7-chlor-6-ethyl-3,4-dihydrochinoxalin-2(1H)-onu (5a) redukcí 4a 

pomocí dihydrátu chloridu cínatého v ethanolu. Výtěžek je zde 72%. Při přípravě 6-

brom-7-ethyl-3,4-dihydrochinoxalin-2(1H)-onu (5b) se analogicky vychází z 4b, reakce 

probíhá za přítomnosti stejného redukčního činidla, výtěžek činil také 72%, postup 

přípravy se nicméně trochu odlišuje. 

Syntéza 7-chlor-6-ethyl-1,4-dihydro-5-nitrochinoxalin-2,3-dionu (6a) i 6-brom-7-ethyl-

1,4-dihydro-5-nitrochinoxalin-2,3-dionu (6b) již probíhá v obou případech totožně. 

K oxidaci a regiospecifické nitraci do polohy 5 sloučenin 5a i 5b je využita kyselina 

trifluoroctová a dýmavá kyselina dusičná. Výtěžek reakce je 44% [53]. 

Výhodou této reakce oproti většině ostatním způsobů přípravy chinoxalinu je to, že je i 

při reakci asymetrických výchozích látek zaručena regioselektivita a nevzniká směs 

polohových izomerů chinoxalinových derivátů. 
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3.2.4.2  Příprava oxidační (elektrofilní) cyklizací a cyklizací radikálovou  

Radikálovým mechanismem probíhá cyklizace α-aryliminooximů α-dikarbonylových 

sloučenin. Výchozí látka N-(2-hydroxyimino-1,2-difenylethyliden)anilin (7) je několik 

hodin vařena pod zpětným chladičem za přítomnosti anhydridu kyseliny octové, 

výsledkem je vytvoření esteru 8 - intermediátu reakce (schéma 24.). Zahříváním dojde 

k cyklizaci přes iminový radikál a vzniku 2,3-difenylchinoxalinu (9). Výtěžek takto 

provedené přípravy derivátu chinoxalinu je 57% [9, 11]. 

2,3-difenylchinoxalin-1-oxid (10) byl připraven z 7 za oxidačního působení octanu 

olovičitého v dichlormethanu, opět za varu pod zpětným chladičem (schéma 24.). 

Výtěžek činil 48%. Pro stejnou reakci lze použít i jiná oxidační činidla, např. 

jodbenzendiacetát. Dosahuje se pak vyšších výtěžků, a to 60-75% [11, 63]. 

 

 

Schéma 24. Příprava derivátu chinoxalinu radikálovou a elektrofilní cyklizací 

Pro oba způsoby platí, že pokud substituenty R3 a R4 budou rozdílné a zároveň 

substituent R3 nebude vodík, nebo R3 bude vodík a R4 nebude vodík, ale zároveň R1 ≠ 

R2, budou vznikat dva polohové izomery, výtěžky se pak pro oba izomery pohybují od 

54 – 79% [9, 11]. 
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. 

 

 

Mechanismus radikálové cyklizace se vyskytuje také při přípravě chinoxalinu nebo jeho 

6-substituovaných derivátů z α-aryliminofenylhydrazonů α-dikarbonylových sloučenin - 

konkrétně z N-(2-(2-fenylhydrazono)ethyliden)anilinu (11) vakuovou destilací (schéma 

25.). Reakce ale probíhá za extrémních podmínek 600 °C, dosahuje výtěžku pouhých 

35% teoretického výtěžku [9, 11, 54]. 

 

Schéma 25. Cyklizace radikálovým mechanismem 

 

Další z možných příprav derivátu chinoxalinu mechanismem elektrofilní 

intramolekulární cyklizace je použití substituovaného derivátu N-(1-(methylsulfanyl)-2-

nitrovinyl)anilinu. Ten po zahřátí v acetonitrilu a za přítomnosti POCl3 po 4 hodinách 

cyklizuje za vzniku příslušného derivátu 2-chlor-(3-methylsulfanyl)chinoxalinu 

(schéma 26.). Nejlepších výtěžku je dosahováno u těch derivátů výchozí látky, kdy je 

para poloha vůči uhlíku, který měl vytvořit budoucí vazbu C-N, obsazena substituentem 

s kladným mezomerním efektem, což usnadňuje cyklizaci. Byl takto připraven např. 2-

chlor-6-methoxy-(3-methylsulfanyl)chinoxalin ve výtěžku 70% [55].  
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Schéma 26. Cyklizace elektrofilním mechanismem 

Výhodou je možnost dalších strukturních obměn; chlor nebo methylsulfanyl skupina 

nabízejí prostor pro další substituci v poloze 2 a 3 chinoxalinového skeletu [55].  
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

Všechna použitá organická rozpouštědla byla analytické kvality. Všechny chemikálie 

použité během jednotlivých syntéz byly zakoupeny od uznávaných dodavatelů (Aldrich, 

Acros, Merck, TCI Europe) a použity bez dalšího zpracování. 

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. 

Pro sloupcovou chromatografii byl použit Merck Kieselgel 60 (0.040-0.063 mm).  

Teploty tání byly měřeny pomocí přístroje Electrothermal IA9200 Series Digital 

Melting Point apparatus (Elect rothermal Engineeering Ltd., Southend-on-Sea, 

Essex,Velká Británie) a nebyly korigovány.  

Infračervená spektra byla měřena IR spektrofotometrem Nicolet 6700 (v ATR módu) 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 (
1
H 

NMR) a 75,43 (
13

C NMR). Chemické posuny byly udávány relativně 

k tetramethylsilanu a vztaženy na signál rozpouštědla. 

  



34 

4.1 Syntéza 3,4-dibrom-N,N´-bis(p-toluensulfonyl)-o-fenylen-1,2-diaminu 

 

 

25 g N,N´-bis(p-toluensulfonyl)-o-fenylen-1,2-diaminu (60,02 mmol) bylo rozpuštěno 

ve 100 ml kyseliny octové. Následně bylo přidáno 7,8 g bezvodého octanu sodného a po 

kapkách 6,17 ml elementárního bromu (120,14 mmol). Celá reakční směs se vařila pod 

zpětným chladičem po dobu 2 hodin. Poté se nechala zchladnout na pokojovou teplotu. 

Bylo přidáno 300 ml destilované vody a roztok byl umístěn do lednice. Krystalky byly 

po vypadnutí odsáty a promyty vodou pro odstranění ve vodě rozpustných nečistot. 

Pro důkladnější vyčištění bylo využito rekrystalizace s ethanolem. Připraveno bylo 

31,2781 g 3,4-dibrom-N,N´-bis(p-toluensulfonyl)-o-fenylen-1,2-diaminu ve formě 

bílých krystalků, výtěžek byl 91 %.  

Teplota tání 221-223 °C (lit. 221-224 °C) [54]. 
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4.2 Syntéza 4,5-dibromfenylen-1,2-diaminu 

 

 

 

15,0 g 3,4-dibrom-N,N´-bis(p-toluensulfonyl)-o-fenylen-1,2-diaminu (26,12 mmol) bylo 

suspendováno ve 40 ml koncentrované kyseliny sírové. Tato směs byla následně 

míchána po dobu 16 hodin. Roztok byl nalit na led z destilované vody, načež bylo 

přidáno cca 1000 ml čištěné vody a hydroxid sodný do bazické reakce. Takto 

zalkalizovaná směs byla třikrát extrahována s ethylacetátem (3 x cca 400 ml). Před 

každým dělením bylo nutné vodnou frakci znovu zalkalizovat pomocí hydroxidu 

sodného, aby produkt zůstal v neionizovaném stavu a koncentroval se v organické fázi. 

Spojené organické fáze byly vysušeny bezvodým síranem sodným. Roztok byl 

přefiltrován přes fritu a rozpouštědlo bylo oddestilováno na vakuové odparce. Bylo 

získáno 6,7 g 4,5-dibromfenylen-1,2-diaminu, což představovalo 96% výtěžek. 

Vzhledem se jednalo o červeno-hnědé krystalky. 

Produkt je poměrně nestabilní, je vhodné ho neprodleně zpracovat, případně alespoň 

uchovávat ve tmě a v chladu, ideálně v argonové atmosféře. 
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4.3 Syntéza 5,6-dibrombenzo[c][1,2,5]thiadiazolu 

 

  

 

6,7 g 4,5-dibromfenylen-1,2-diaminu (22,19 mmol) bylo spolu s 14,6 ml triethylaminu 

(66,21 mmol) rozpuštěno v bezvodém dichlormethanu (cca 90 ml). K roztoku bylo za 

stálého míchání postupně přidáváno 2,76 ml thionylchloridu (56,30 mmol). Reakční 

směs byla za varu míchána 3,5 hodiny pod zpětným chladičem. Po zchladnutí na 

pokojovou teplotu byl produkt extrahován v dělící nálevce. Nejprve byl vytřepáván 

s vodou a organická fáze dále ještě dvakrát se slanou vodou. 

Organická fáze byla následně vysušena bezvodým síranem sodným, poté zfiltrována 

přes fritu za sníženého tlaku. Pro oddestilování organického rozpouštědla byla využita 

vakuová odparka.  

5,6-dibrombenzo[c][1,2,5]thiadiazol byl následně přečištěn rekrystalizací z ethanolu, 

vzniklé oranžové krystalky poté ještě z acetonu. Po filtraci byly výsledkem žluté až 

světle oranžové krystalky produktu, u kterých byla stanovena teplota tání 130 - 131 °C 

(lit.: 130-134 °C). 

Pro další charakterizaci bylo provedeno TLC, mobilní fází byl chloroform. 

Výtěžek reakce byl 5,785 g, tedy 78%. 

Alternativou k popsanému postupu bylo použití pyridinu místo triethylaminu. Směs 

25,0 ml thionylchloridu (31,09 mmol) a 1,6 ml pyridinu (46,78 mmol) byla za chlazení 

ledem míchána a po částech k ní bylo přidáváno 3,7 g 4,5-dibrom-o-fenylendiaminu 

(13,91 mmol). Dále se postup příliš nelišil. Reakční směs byla 4 hodiny za míchání 

zahřívána pod zpětným chladičem, rozpouštědla odpařena na vakuové odparce. Pevný 

podíl byl rozpuštěn v chloroformu, produkt byl extrahován vytřepáváním se slanou 

vodou (třikrát), spojené vodné fáze poté byly ještě vytřepány chloroformem. Organické 

fáze byly spojeny a vodná rezidua odstraněna pomocí bezvodého síranu sodného. Byla 

provedena filtrace za sníženého tlaku a rozpouštědlo bylo oddestilováno na vakuové 

odparce.  
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5,6-dibrombenzo[c][1,2,5]thiadiazol byl opět přečištěn rekrystalizací z ethanolu a poté z 

acetonu. Produkt měl vzhled oranžových, respektive žluto-oranžových krystalků. 

Teplota tání byla změřena na 129,4-130,7 °C (lit. 130-134 °C). 

Opět bylo provedeno TLC, mobilní fází byl chloroform. 

Bylo získáno 3,344 g 5,6-dibrombenzo[c][1,2,5]thiadiazolu, což přestavuje 82% 

výtěžek. 

Produkt byl dále potvrzen pomocí spektrálních metod a naměřené hodnoty byly 

porovnány s údaji v literatuře. 

13
C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 153,7; 127,2; 124,9; 123,0 ppm. 

1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 8,38 (s, 2H) ppm. 

IČ (ATR) 3077; 3061; 2364; 1712; 1579; 1512; 1430; 1415; 1261; 1095 cm
-1

. 
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4.4 Syntéza benzo[c][1,2,5]thiadiazol-5,6-dikarbonitrilu 

 

4.4.1 Syntéza benzo[c][1,2,5]thiadiazol-5,6-dikarbonitrilu termální metodou pod 

zpětným chladičem 

 

 

 

1,0433 g 5,6-dibrombenzo[c][1,2,5]thiadiazolu (3,55 mmol) bylo rozpuštěno ve 20 ml 

bezvodého DMF. Bylo přidáno 1,0428 g kyanidu měďného (11,64 mmol) a celá reakční 

směs byla po 3 hodiny míchána za varu pod zpětným chladičem. Reakce probíhala 

v argonové atmosféře. Po ukončení zahřívání se nechala reakční směs zchladnout na 

laboratorní teplotu. Bylo přidáno 7,0 g síranu železitého Fe2(SO4)3.9H2O (12,46 mmol) 

pro vychytání vznikajícího kyanovodíku (HCN). Poté byly přidány 2 ml kyseliny 

chlorovodíkové a menší množství destilované vody a reakční směs byla míchána a 

zahřívána na 70 °C další jednu hodinu. Po ukončení míchání byla směs nejprve 

vytřepána třikrát s cca 70 ml dichlormethanu. Organické fáze, ve kterých se produkt 

koncentroval, byly spojeny a následně opět vytřepány; tentokrát s 50 ml 6M HCl a poté 

ještě dvakrát se slanou vodou. Zbytky vody byly z organické fáze odstraněny pomocí 

bezvodého síranu sodného, který byl následně odfiltrován za sníženého tlaku přes fritu. 

Ze získaného filtrátu byla rozpouštědla odstraněna na vakuové odparce. 

Substituční reakcí bylo získáno 0,4878 g směsi. Ta byla vyčištěna pomocí sloupcové 

chromatografie. Jako mobilní fáze byl použit čistý chloroform. Chromatografií byl 

oddělen monosubstituovaný kyanoderivát benzo[c][1,2,5]thiadiazolu od kýženého 

disubstituovaného produktu - benzo[c][1,2,5]thiadiazol-5,6-dikarbonitrilu. 

Toho se po přečištění získalo 0,2979 g, což činí výtěžek reakce 44%. Vzhledem se 

jednalo o světle žluté až bílé krystalky. 

Teplota tání byla naměřena na 203 – 205 °C (lit. 201 – 203 °C) [61, 62].  
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Totožnost produktu byla potvrzena spektry: 

13
C NMR (75 MHz, DMSO) δ 153,9; 130,7; 115,9; 112,8 ppm. 

1
H NMR (300 MHz, DMSO) δ 9,18 (s, 2H) ppm. 

IČ (ATR) 3091; 3017; 2923; 2238; 1815; 1493; 1452; 1352; 1271; 1148; 909; 874; 829; 

740 cm
-1

. 

 

4.4.2 Optimalizace syntézy benzo[c][1,2,5]thiadiazol-5,6-dikarbonitrilu 

 

Jelikož výtěžek reakce nebyl zcela uspokojivý, byla prováděna série pokusů o 

optimalizaci metody kyanace 5,6-dibrombenzo[c][1,2,5]thiadiazolu pomocí 

mikrovlnného reaktoru. 

Při prvním pokusu bylo naváženo 0, 2941 g 5,6-dibrombenzo[c][1,2,5]thiadiazolu (1,00 

mmol). Jako katalyzátory byly použity bis(difenylfosfino)ferocén (DPPF) v množství 

0,0158 g (0,0285 mmol) a 0,0214g tris(dibenzylbenzilidenaceton)dipalladium 

(Pd2(dba)3) (0,0234 mmol). Reakčním činidlem byl v mírném molárním nadbytku vůči 

5,6-dibrombenzo[c][1,2,5]thiadiazolu při tomto pokusu kyanid zinečnatý (Zn(CN)2), 

kterého bylo použito 0,140 g (1,19 mmol). Vše bylo rozpuštěno ve směsi rozpouštědel, 

a to ve 2 ml dimethylacetamid (DMAC) a 20 µl polymetylhydrosiloxanu (PMHS) [57]. 

Směs reagovala při 170 °C 25 min, ale výsledek byl neuspokojivý. Podle TLC bylo 

zřejmé, že monosubstituovaný a disubstituovaný derivát produktu nebude možné 

extrahovat; směs obsahovala příliš velké množství vedlejších produktů reakce. 

Pro neúspěch reakce bylo nutné hledat alternativní způsoby. 

Nejprve bylo zkoušeno provedení reakce se stejnými reaktanty, ovšem v o řád menších 

množstvích (Tab. 3). 
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Tab. 3 Optimalizace kyanace 5,6-dibrombenzo[c][1,2,5]thiadiazolu I. 

Látka Hmotnost (mg) Objem (µl) Látkové množství 

(mmol) 

5,6-dibrombenzo[c] 

[1,2,5]thiadiazolu 

20,5 - 0,070 

Zn(CN)2 10,0 - 0,085 

DPPF  2,0 - 3,61.10
-3

 

Pd2(dba)3 3,5 - 3,82.10
-3

 

DMAC - 200 - 

PMHS - 1,5 - 

 

Při teplotě 170 °C, tlaku 15 bar a maximálního výkonu 200 W probíhala reakce ve třech 

zkumavkách 10, 15 resp. 20 minut. Po provedení charakteristiky dle TLC se standardy 

monosubstituovaného a disubstituovaného derivátu benzo[c][1,2,5]thiadiazolu bylo 

zjištěno, že i při menším množství výchozích látek vzniká nespočet vedlejších produktů 

reakce, což je přirozeně nežádoucí. 

Při dalších pokusech došlo k výměně katalyzátoru - bylo využito 

tetrakis(trifenylfosfin)palladium (Pd(PPh3)4) [58] namísto Pd2(dba)3 s DPPF. Dále bylo 

zvýšeno poměrné množství kyanidu zinečnatého vůči 5,6-

dibrombenzo[c][1,2,5]thiadiazolu, a to na molární dvojnásobek (Tab. 4).  
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Tab. 4 Optimalizace kyanace 5,6-dibrombenzo[c][1,2,5]thiadiazolu II. 

Látka Hmotnost (mg) Objem (ml) Látkové množství 

(mmol) 

5,6-dibrombenzo[c] 

[1,2,5]thiadiazolu 

15,0 - 0,051 

Zn(CN)2 13,5 - 0,115 

Pd(PPh3)4 2,5 - 3,63.10
-3

 

DMAC - 3 - 

 

Reakce probíhala v mikrovlnném reaktoru ve čtyřech zkumavkách po dobu 2, 3, 4 resp. 

5 minut při 170 °C, pod tlakem 15 bar, za maximálního výkonu 100 W. TLC ukazovalo, 

že při reakci nevznikají žádné nežádoucí vedlejší produkty a jen minimum 

monosubstituovaného kyanoderivátu benzo[c][1,2,5]thiadiazolu, majoritním produktem 

reakce byl disubstituovaný produkt - benzo[c][1,2,5]thiadiazol-5,6-dikarbonitril.  

Další možností, jak lze provést kyanaci 5,6-dibrombenzo[c][1,2,5]thiadiazolu, je použití 

hexakyanoželeznatanu draselného (K4[Fe(CN)6]) [59, 60] jako kyanačního činidla 

namísto kyanidu zinečnatého. Reakce byla nově katalyzována jodidem měďným a 1-

butylimidazolem (BIm) [59]. Pro srovnání se souběžně nechala probíhat reakce, kde 

jako katalyzátor bylo použito Pd(PPh3)4. Jako rozpouštědla byla zvolena DMAC nebo 

N-methyl-2-pyrrolidon (NMP). Množství reagencií ve zkumavkách je uvedeno v Tab. 5. 
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Tab. 5 Optimalizace kyanace 5,6-dibrombenzo[c][1,2,5]thiadiazolu III.  

Látka Zkumavka č. 1 Zkumavka č. 2 Zkumavka č. 3 

5,6-dibrombenzo[c] 

[1,2,5]thiadiazol 

0,0304 g 0,0325 g 0,0322 g 

K4[Fe(CN)6]  0,0394 g 0,0179 g 0,0197 g 

Pd(PPh3)4  0,0060 g - - 

BIm  - 26,3 µl 26,3 µl 

CuI  - 0,0047 g 0,0039 g 

DMAC  3,0 ml 3,0 ml - 

NMP - - 3,0 ml 

 

Reakce probíhala pod mikrovlnným zářením 3 minuty, pod tlakem 15 bar, za 

maximálního výkonu 120 W. 

 

Po 3 minutách bylo z TLC patrné, že ve zkumavce č. 1 probíhá reakce neuspokojivě. 

Vedle nezreagované výchozí látky, monosubstituovaného a disubstituovaného 

kyanoderivátu benzo[c][1,2,5]thiadiazolu, bylo přítomno několik vedlejších produktů. 

Ve zkumavkách č. 2 a 3 nebyly žádné vedlejší produkty pozorovány, ovšem přeměna 

výchozí látky v disubstituovaný benzo[c][1,2,5]thiadiazol byla pouze minimální. Proto 

se směsi v těchto dvou zkumavkách nechaly reagovat po dalších 5 a následně ještě 45 

minut, ale bohužel nenastala žádná větší změna a zůstávala nezreagována většina 

výchozí látky. 

 

Z provedených pokusů se jako nejslibnější jevil ten, kdy byly využity Zn(CN)2 jako 

kyanační činidlo, Pd(PPh3)4 jako katalyzátor a celá směs byla rozpuštěna v DMAC. 

Proto byl tento postup následně aplikován i při větších navážkách a v otevřené baňce 

(tzv. metoda „open vessel“), opět na mikrovlnném reaktoru (Tab. 6).  
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Tab. 6 Optimalizace kyanace 5,6-dibrombenzo[c][1,2,5]thiadiazolu – „open vessel“ 

Látka Hmotnost (g) Látkové množství 

(mmol) 

5,6-dibrombenzo[c] 

[1,2,5]thiadiazolu 

2,5044 8,52 

Zn(CN)2 2,0051 17,04 

Pd( PPh3)4 0,1015 0,0878 

 

 

Po 5 minutách působení mikrovlnných vln (při podmínkách: teplota 170 °C, maximální 

výkon 170 W) bylo dle TLC zřejmé, že přeměna výchozí látky na 

benzo[c][1,2,5]thiadiazol-5,6-dikarbonitril sice probíhá bez vzniku vedlejších 

nežádoucích produktů reakce, bylo ovšem stále přítomné poměrně velké množství 

monosubstituovaného kyanoderivátu benzo[c][1,2,5]thiadiazolu (intenzita skvrn na 

TLC byla téměř totožná u všech tří sloučenin). Proto se nechala reakce probíhat po 

dalších 10 minut při stejné teplotě a maximálním výkonu 200 W, nedošlo ovšem 

k žádné markantní změně. 

 

V důsledku toho bylo přidáno dalších 0,1041g Pd(PPh3)4 (0,09 mmol) a takto se směs 

nechala reagovat dalších 10 min. Tentokrát další přeměna výchozí látky již nastala. 

Nejslabší intenzitu měla skvrna představující právě výchozí látku, naopak intenzivnější 

se stala skvrna odpovídající disubstituovanému kyanoderivátu 

benzo[c][1,2,5]thiadiazolu. Reakční směs se tedy opět v tomto složení nechala reagovat 

dalších 15 min, ke zlepšení přeměny již ale nedocházelo. 

 

Opět bylo tedy přidáno ještě další množství katalyzátoru - 0,1009g Pd(PPh3)4 (0,09 

mmol). Po 15 min na mikrovlnném reaktoru (stále při teplotě 170 °C a maximálním 

výkonu 200 W) další změna už bohužel nenastala, a to ani poté, co se směs nechala 

reagovat ještě dalších 30 min. Zůstal tak stále poměrně velký podíl 

monosubstituovaného kyanovaného derivátu benzo[c][1,2,5]thiadiazolu i 5,6-

dibrombenzo[c][1,2,5]thiadiazolu. 



44 

 

Po přečištění směsi pomocí sloupcové chromatografie bylo tzv. metodou „open vessel“ 

získáno 0,4164 g  6-brombenzo[c][1,2,5]thiadiazol-5-karbonitrilu (výtěžek 20 %) a 

0,3729 g benzo[c][1,2,5]thiadiazol-5,6-dikarbonitrilu (výtěžek 23%).  

 

Následně se zkoušelo přeměnit získaných 0,4164 g 6-brombenzo[c][1,2,5]thiadiazol-5-

karbonitrilu (1,74 mmol) reakcí s přibližně ekvimolárním množstvím kyanidu 

zinečnatého (0,2081 g, 1,77 mmol). Jako katalyzátor byl opět využit Pd(PPh3)4 (0,0605 

g, 0,05 mmol). Vše bylo rozpuštěno v cca 4 ml DMAC. Reakce probíhala dvakrát po 

dobu 5 min při teplotě 170 °C, tlaku 15 bar a maximálním výkonu 200 W. Výsledky 

byly ale oproti očekávání velmi neuspokojivé, vznikaly vedlejší produkty reakce a 

nebylo možné získat významnější množství benzo[c][1,2,5]thiadiazol-5,6-

dikarbonitrilu. 

 

4.4.3 Syntéza benzo[c][1,2,5]thiadiazol-5,6-dikarbonitrilu za optimálních 

podmínek 

 

Na základě výsledků vyzkoušených reakcí jsme usoudili, že nejlepším způsobem 

využití mikrovlnného reaktoru k provedení kyanace 5,6-

dibrombenzo[c][1,2,5]thiadiazolu je ten, kdy se využívá Pd(PPh3)4, kyanidu 

zinečnatého a DMAC, ovšem pouze při menších navážkách výchozí látky.  

 

Nakonec se tedy pracovalo s celkovým množstvím 2,4776 g 5,6-

dibrombenzo[c][1,2,5]thiadiazolu (8,43 mmol) rozděleného v přibližně stejných 

množstvích do 10 zkumavek, a to zhruba po 0,300 g (1,02 mmol) na jednu zkumavku. 

Jednotlivé zkumavky byly následně doplněny průměrně 0,240 g kyanidu zinečnatého 

(2,04 mmol), 0,042 g Pd(PPh3)4 (0,0363 mmol) a 6 ml DMAC. Reakce se nechala 

probíhat 5,5 min při 170 °C, tlaku 15 bar a maximálním výkonu 200W. Směs byla 

převedena do velkého objemu destilované vody a nechaly se vypadnout krystalky 

produktu. Ten byl následně zfiltrován přes fritu, nechal se vyschnout a poté byl 

přečištěn od zbytků reaktantů pomocí sloupcové chromatografie. Zároveň došlo také 

k oddělení monosubstituovaného kyanoderivátu benzo[c][1,2,5]thiadiazolu - 6-

brombenzo[c][1,2,5]thiadiazol-5-karbonitrilu.  
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Bylo získáno 1,1895 g benzo[c][1,2,5]thiadiazol-5,6-dikarbonitrilu, výtěžek takto 

provedené kyanace činil 76% teoretického výtěžku, což je mnohem více než výtěžek, 

kterého bylo dosaženo při syntéze pod zpětným chladičem. Jednalo se o bílou až 

nažloutlou krystalickou pevnou látku. 

 

Během tohoto reakčního kroku byla k charakterizaci získaných sloučenin využívaná 

TLC chromatografie, k přečištění látek chromatografie sloupcová. V obou případech 

byl mobilní fází čistý chloroform a standardy sloučenin izolované a charakterizované po 

první reakci. 
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4.5 Syntéza 4,5-diaminoftalonitrilu 

 

 

 

0,4783 g benzo[c][1,2,5]thiadiazol-5,6-dikarbonitrilu (2,56 mmol) bylo za tepla 

rozpuštěno v 60 ml ethanolu. Pro redukční štěpení thiadiazolového kruhu bylo použito 

0,3944 g tetrahydridoboritanu sodného (10,42 mmol), který byl postupně a za míchání 

přidáván do ethanolického roztoku výchozí látky. Vznikl fialový roztok, který byl 

míchán při pokojové teplotě v argonové atmosféře po dobu přibližně 17 hodin. Produkt 

začal vznikat již po první hodině míchání, a jelikož se jedná o nestabilní látku, bylo 

nutno zabránit působení světla. Dále bylo do reakční směsi přidáno 10 ml nasyceného 

roztoku chloridu amonného. Celá směs se zahřívala a míchala ještě dalších 30 minut. 

Poté byl produkt extrahován vytřepáváním v dělící nálevce, a to čtyřikrát 

s dichlormethanem (4 x 15 ml); spojené organické fáze byly následně spojeny a dvakrát 

vytřepány se slanou vodou. Zbylá voda byla odstraněna vysušením pomocí bezvodého 

síranu sodného. Po filtraci přes fritu za sníženého tlaku bylo rozpouštědlo oddestilováno 

na vakuové odparce. Bylo získáno 0,3474 g 4,5-diaminoftalonitrilu, výtěžek byl tedy 

86%. 

 

K charakterizaci byla využita TLC chromatografie, mobilní fází byla směs 

chloroformu/ethylacetátu v poměru 1:1. 

 

Jak již bylo řečeno výše, 4,5-diaminoftalonitril je málo stabilní sloučeninou, a jelikož 

byl popsán v literatuře, byl dále zpracován ihned po izolaci. 
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4.6 Syntéza 2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydrochinoxalin-6,7-dikarbonitrilu 

 

 

 

 

1,0383 g 4,5-diaminoftalonitrilu (6,56 mmol) bylo za horka rozpuštěno v ethanolu. 

K roztoku bylo přidáno 40 ml diethyloxalátu (294,51 mmol). Směs byla za stálého 

míchání zahřívána na magnetické míchačce 8 hodin při 140 °C. Reakce probíhala 

v otevřené baňce, zpětný chladič nebyl použit, aby se ethanol mohl postupně odpařovat. 

Po ukončení zahřívání se směs nechala volně zchladnout na pokojovou teplotu, 

následně byla zfiltrována přes fritu za sníženého tlaku a promyta toluenem. Výsledkem 

byly hnědé krystalky 2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydrochinoxalin-6,7-dikarbonitrilu, jejichž 

hmotnost byla 0,450 g; výtěžek tedy činil 32%. 
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4.7 Syntéza 2,3-dichlorchinoxalin-6,7-dikarbonitrilu 

 

 

 

0,1231 g 2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydrochinoxalin-6,7-dikarbonitrilu (0,58 mmol) bylo 

rozpuštěno ve 2 ml 1,2-dichlorethanu, následně bylo přidáno 0,34 ml thionylchloridu 

(4,62 mmol). Nakonec byl postupně přikapáván katalyzátor, a to 5 l 

dimethylformamidu (DMF) (0,06 mmol). Reakční směs se nechala vařit po dobu 3 

hodin pod zpětným chladičem, načež se nechala zchladnout na laboratorní teplotu. Poté 

byla směs zbavena rozpouštědel na vakuové odparce. Celá směs byla za tepla třikrát 

extrahována tetrahydrofuranem (3 x 40 ml). Rozpouštědla byla opět odpařena. Bylo 

získáno 0,1739 g produktu, který ale obsahoval nežádoucí příměsi. Byl tudíž následně 

přečištěn pomocí sloupcové chromatografie, jako mobilní fáze byla použita směs 

toluen/chloroform v poměru 2:1, stejně jako při TLC. Po vyčištění bylo získáno 0,0143 

g žluto-oranžových krystalků 2,3-dichlorchinoxalin-6,7-dikarbonitrilu. Výtěžek byl 

10%. 

 

Reakce byla provedena i ve větším množství výchozí látky, produkt nebyl ale nakonec 

přečištěn z důvodu nízké rozpustnosti a špatné separovatelnosti. Jeho identita byla 

ověřena pomocí TLC oproti standardu, mobilní fází byla opět směs toluen/chloroform 

v poměru 2:1. 
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5. DISKUZE 

 

Během své diplomové práce jsem se pokoušela objevit alternativy pro syntézu 

prekurzorů chinoxalinoporfyrazinů, látek, které jsou na Katedře farmaceutické chemie a 

kontroly léčiv velmi intenzivně zkoumány z důvodu možného použití jako 

fotosenzitizéry při nové metodě terapie rakoviny – fotodynamické terapii - nebo jako 

zhášeče fluorescence. 

Syntéza 4,5-diaminoftalonitrilu byla popsána třemi hlavními metodami, z nichž všechny 

byly založeny na principu Rosemund-von Braunovy reakce. Při reakcích 4,5-

dibromderivátu o-fenylendiaminu nebo 2-nitroanilinu byly problémem především nízké 

výtěžky a chelatace iontů mědi z kyanačního činidla aromatickými aminoskupinami [3]. 

Při syntéze 4,5-diaminoftalonitrilu alternativní cestou se vycházelo z reaktivnějšího 

dijodderivátu o-fenylendiaminu, ovšem problémy s nízkými výtěžky a chelatujícími 

aromatickými aminoskupinami přetrvaly (tentokrát byly chelatovány i ionty železa) [4, 

5]. 

Posledně zmíněná metoda syntézy 4,5-diaminoftalonitrilu přes dijodovaný diamin byla 

vyzkoušena i na Katedře farmaceutické chemie a kontroly léčiv. Čtyřkroková syntéza 

probíhala s výtěžky od 42 do 72%, největším problémem byla ale velká spotřeba 

finančně náročného olea při jodaci 1,2-dinitrobenzenu [5]. Byla zde taktéž provedena i 

syntéza vycházející z 4,5-dibrom-1,2-diaminobenzenu, jak již bylo ale řečeno výše, 

tento postup je zatížen nízkými výtěžky. Ty byly navýšeny po optimalizaci metody 

v mikrovlnném reaktoru, problémem ovšem bylo finální přečištění produktu pomocí 

sloupcové chromatografie [6]. 

Pokoušela jsem se o modifikaci syntézy tohoto klíčového prekurzoru. Vycházelo se 

z 4,5-dibrom-1,2-diaminobenzenu, stejně jako u některých z již popsaných metod [3], 

ovšem místo přímé substituce atomů bromu aromatického diaminu byl nejprve uzavřen 

thiadiazolový kruh reakcí s thionylchloridem. Tím došlo k chránění aromatických 

aminoskupin a znemožnění chelatace iontů mědi z kyanačního činidla, v této chvíli 

teprve přišla řada na kyanaci [3]. 

Nejprve byl proveden postup využívající klasického zahřívání pod zpětným chladičem. 

Problémem bylo, že vznikal významný podíl pouze monosubstituovaného 



50 

kyanoderivátu benzo[c][1,2,5]thiadiazolu, a výtěžek benzo[c][1,2,5]thiadiazol-5,6-

dikarbonitrilu byl tudíž poměrně nízký, a to 44%.  

Dále bylo tedy vyzkoušeno substituovat atomy bromu 5,6-

dibrombenzo[c][1,2,5]thiadiazolu pomocí mikrovlnného reaktoru. Byla provedena série 

pokusů o optimalizaci metody kyanace pomocí mikrovlnného záření, během níž byly na 

základě rešerše vyzkoušeny různé druhy a kombinace katalyzátorů, kyanačních činidel i 

rozpouštědel. Z katalyzátorů to byly především palladiové sloučeniny, a to 

tetrakis(trifenylfosfin)palladium (Pd(PPh3)4) [58], 

tris(dibenzylbenzilidenaceton)dipalladium ((Pd2(dba)3) s bis(difenylfosfino)ferocénem 

(DPPF) [57], poté i butylimidazol s jodidem měďným [59]. Jako kyanační činidlo byl 

většinou zkoušen kyanid zinečnatý [57, 58], který je ale toxický, tudíž byl při jednom 

z pokusů využit i méně toxický K4[Fe(CN)6] [59, 60]. Z rozpouštědel to pak byly 

dimethylacetamid (DMAC) [57],  polymetylhydrosiloxanu (PMHS) [57] a N-methyl-2-

pyrrolidon (NMP) [59].  

Při metodě katalýzy Pd2(dba)3 s DPPF vznikalo velké množství vedlejších produktů 

kyanace. Reakce s použitím jodidu měďného a butylimidazolu jako katalyzátorů a 

K4[Fe(CN)6] jako kyanačního činidla byla vzhledem k nedostatěčné přeměně 5,6-

dibrombenzo[c][1,2,5]thiadiazolu na disubstituovaný produkt benzo[c][1,2,5]thiadiazol-

5,6-dikarbonitril taktéž shledána jako nevhodná.  

Z provedených pokusů byla jako nejlepší metoda kyanace 5,6-

dibrombenzo[c][1,2,5]thiadiazolu určena ta, při které byl jako katalyzátor využit 

Pd(PPh3)4, jako kyanační činidlo kyanid zinečnatý a jako rozpouštědlo DMAC. 

Nejlepších výsledků bylo dosaženo při provedení reakce v uzavřených vialkách a 

dílčích navážkách okolo dvou až tříset miligramů výchozí látky, reakce trvala 5,5 

minuty při teplotě 170 °C, pod tlakem 15 bar a za maximálního výkonu 200W. Za 

účelem ověření, zda lze aplikovat tento postup i při syntéze větších množstvích 

produktu, byla tato reagencia vyzkoušena i při metodě „open vessel“, ale bylo tak 

vytěženo více monosubstituovaného derivátu benzo[c][1,2,5]thiadiazolu než kýženého 

disubstituovaného, následný pokus o přeměnu 6-brombenzo[c][1,2,5]thiadiazol-5-

karbonitrilu na benzo[c][1,2,5]thiadiazol-5,6-dikarbonitril nebyl možný, při kyanaci 

monosubstituovaného derivátu benzo[c][1,2,5]thiadiazolu vznikalo velké množství 

vedlejších produktů reakce a z této směsi nebylo možné izolovat větší množství 
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benzo[c][1,2,5]thiadiazol-5,6-dikarbonitrilu. Pokud srovnáme tyto dvě metody 

z pohledu výše výtěžků, tak optimální kyanace probíhala s výtěžkem 75% (izolovaného 

produktu) a postup metodou „open vessel“ končil s výtěžkem o více než 50% nižším. 

Oproti kyanaci prováděné klasickou termální metodou pod zpětným chladičem pak bylo 

při optimalizované kyanaci dosaženo o více než 30% vyššího výtěžku. 

Redukční štěpení thiadiazolového kruhu benzo[c][1,2,5]thiadiazol-5,6-dikarbonitrilu 

probíhalo s dobrým výtěžkem 86% a získaný 4,5-diaminoftalonitril byl využit 

k následné kondenzační reakci s diethyloxalátem a syntéze chinoxalinu, která byla již 

popsaná [1]. Provedení reakce s tímto diesterem je výhodné i z toho důvodu, že 

kondenzací s 4,5-diaminoftalonitrilem poskytuje 2,3-dioxoderivát chinoxalinu. Ten pak 

díky nízké hustotě elektronů na uhlících v polohách 2 a 3 chinoxalinového skeletu 

poskytuje prostor pro nukleofilní atak chloru a vznik 2,3-dichlorchinoxalin-6,7-

dikarbonitrilu, konečnému produktu mé diplomové práce. Z toho pak po substituci 

dalšími nukleofily vzniká finální prekurzor pro cyklotetramerizaci a tvorbu 

porfyrazinového jádra [5]. Bohužel ale dva poslední reakční kroky mé práce probíhaly 

s nízkými výtěžky.  

Při druhém pokusu o chloraci 2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydrochinoxalin-6,7-dikarbonitrilu 

ve větších množstvích a dosažení lepších výtěžků nebyl produkt nakonec podroben 

čištění pomocí sloupcové chromatografie. Tato planární sloučenina je velmi špatně 

rozpustná a obtížně separovatelná a během čištění dochází k velkým ztrátám. Možný 

postup je takový, že se nepřečištěný 2,3-dichlorchinoxalin-6,7-dikarbonitril substituuje 

nukleofilním činidlem, například diethylaminem [1]. Výsledný rozpustnější produkt je 

již vhodnější pro čištění sloupcovou chromatografií.  
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6. ZÁVĚR 

 

V průběhu zpracování zadaného tématu této diplomové práce se podařilo připravit 

kýžený produkt - 2,3-dichlorchinoxalin-6,7-dikarbonitril, připravený pro další 

zpracování a získání substituovaných derivátů tetra[6,7]chinoxalinoporfyrazinů. Byla 

optimalizována metoda syntézy benzo[c][1,2,5]thiadiazol-5,6-dikarbonitrilu, ze kterého 

následnou redukcí vzniká klíčový meziprodukt pro přípravu 2,3-dichlorchinoxalin-6,7-

dikarbonitrilu, a to 4,5-diaminoftalonitril.   
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