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1. ABSTRAKT 

 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra  Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv 

Kandidát Lukáš Lochman 

Školitel  Doc. PharmDr. Petr Zimčík, PhD.   

Konzultant PharmDr. Veronika Nováková, PhD.   

Název diplomové práce Syntéza azaftalocyaninů s fotofyzikálními vlastnostmi 

citlivými ke kationtům kovů  

 Azaftalocyaniny (AzaPc) jsou makrocyklické planární sloučeniny se zajímavými 

fotofyzikálními a fotochemickými vlastnostmi. Obvykle absorbují světlo nad 650 nm a vykazují 

vysoké kvantové výtěžky fluorescence a singletového kyslíku. Nicméně, nedávno bylo zjištěno, 

že zavedení alespoň jedné alkylaminové skupiny na periferii AzaPc sníží kvantové výtěžky 

k nule díky intramolekulárnímu přenosu náboje (ICT). Tato vlastnost byla využita v diplomové 

práci pro přípravu fluorescenčního senzoru pro kationty kovů. Detekce kationtů byla založena 

na blokování donoru ICT koordinací kovového kationtu, čímž dojde k nárůstu fluorescence. 

Struktura finálního AzaPc byla navržena s šesti objemnými terc-butylsulfanylovými skupinami, 

které slouží jako antiagregační část. Substituent odvozený od 1-aza-15-crown-5 je vhodný pro 

koordinaci (detekci) sodných a draselných iontů. 

 Příprava příslušně 5,6-disubstituovaných pyrazin-2,3-dikarbonitrilů (A a B), prekurzorů 

AzaPc, byla provedena metodou nukleofilní substituce. Směs hořečnatých kongenerů AzaPc 

byla pak získána jejich statistickou kondenzací (v poměru 3:1). Po odstranění hořečnatého 

kationtu kyselinou p-toluensulfonovou a separací požadovaného kongeneru AAAB pomocí 

chromatografických metod byl získán bezkovový AzaPc, do jehož centra byl koordinován 

zinečnatý a hořečnatý kation. 

 Citlivost finálních senzorů AzaPc k sodným a draselným iontům byla testována 

fotofyzikálními metodami. Intenzita fluorescence vzrostla 1,5-krát v porovnání s volnou 

formou. Velkou výhodou AzaPc je emise při vyšších vlnových délkách (671 nm) v porovnání 

s komerčními senzory. 
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2. ABSTRACT 
 

Charles Univerzity in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Control 

Candidate Lukáš Lochman 

Supervisor  Doc. PharmDr. Petr Zimčík, PhD.   

Consultant  PharmDr. Veronika Nováková, PhD. 

Title of Thesis Synthesis of azaphthalocyanines with photophysical properties 

sensitive to metal cations 

 

Azaphthalocyanines (AzaPc) are macrocyclic planar compounds with interesting photophysical 

and photochemical properties. They usually absorb light over 650 nm and posses high 

quantum yields of fluorescence and singlet oxygen. However, we have recently demonstrated 

that introduction of one alkylamino group on the AzaPc periphery decreases quantum yields to 

zero due to intramolecular charge transfer (ICT). This property was used in the diploma thesis 

for design of a fluorescence sensor for metal cations. Detection of cations is based on blocking 

donor for ICT via its coordination to metal cation leading to restoration of fluorescence. The 

structure of intended AzaPc was designed to have six bulky tert-butylsulfanyl groups as an 

antiaggregation part and 1-aza-15-crown-5 moiety, which is suitable for coordination 

(detection) of sodium and potassium ions. 

Nucleophilic substitution was used for the synthesis of appropriately 5,6-disubstituted 

pyrazine-2,3-dicarbonitriles (A and B), precursors of AzaPc. Mixture of magnesium AzaPc 

congeners was then obtained by their statistical condensation (in ratio 3:1). Removal of 

magnesium ion by p-toluenesulfonic acid and isolation of required congener AAAB by 

chromatographic methods gave metal free AzaPc. Zinc and magnesium was then coordinated 

into its center leading to final unsymmetrical zinc and magnesium AzaPcs. 

Sensitivity of final AzaPcs to sodium and potassium ions was tested by photophysical methods. 

Fluorescence intensity increased 1.5 times in comparison to a free form. The great advantage 

of prepared AzaPc is the emission at longer wavelengths (671 nm) in comparison with 

commercially available sensors. 
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3. SEZNAM ZKRATEK 

AzaPc   azaftalocyanin (Azaphthalocyanine) 

CHF   chloroform 

CSS   charge-separated state 

CTC   charge transfer complex 

DMF   dimethylformamid 

FDA   Správa pro potraviny a léky (Food and Drug Administration) 

FEF   zesilující faktor fluorescence (Fluorescence enhancement factor) 

ICT   intramolekulární přenos náboje (Intramolecular charge transfer) 

IČ   infračervené spektrum 

IUPAC Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii (International Union of 

Pure and Applied Chemistry) 

MeOH   methanol 

MS   hmotnostní spektrometrie (Mass spectrometry) 

NIR   blízká infračervená oblast (Near-infrared region) 

NMR   nukleární magnetická rezonance 

PET   světlem vyvolaný přenos elektronu (Photoinduced electron transfer)  

Rf   retenční faktor 

THF   tetrahydrofuran 

TLC    tenkovrstvá chromatografie (Thin layer chromatography) 

TMS   tetramethylsilan 

TOL   toluen 
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4. CÍL PRÁCE  

 

 Cílem mé diplomové práce byla příprava asymetrického azaftalocyaninu (AzaPc), u 

kterého byly předpokládány fotofyzikální vlastnosti citlivé ke změnám koncentrace kationtů 

kovů. Molekula AzaPc měla vzniknout statistickou kondenzací asymetrického prekurzoru  

5-fenyl-6-(1,4,7,10-tetraoxa-13-azacyklopentadekan-13-yl)pyrazin-2,3-dikarbonitrilu (B) a 

prekurzoru 5,6-bis(terc-butylsulfanyl)pyrazin-2,3-dikarbonitrilu (A) s následnou izolací 

kongeneru AzaPc typu AAAB. Prekurzor (B) měl mít na sobě navázán substituent typu 

terciárního alkylaminu (1-aza-15-crown-5), jež je zodpovědný za přepínání senzoru mezi jeho 

ON/OFF stavem. Prekurzor (A) nesl objemné substituenty (terc-butylsulfanyl) zabraňující 

nežádoucí agregaci (Obrázek č. 1). Látka byla podrobena fotofyzikálním měřením - kvantový 

výtěžek fluorescence (ΦF), dále byl stanoven tzv. zesilující faktor fluorescence (FEF) po navázání 

analytu do senzorické části.  

 

 

Obrázek č. 1: Cílová struktura – požadovaný asymetrický AzaPc 
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5. TEORETICKÁ ČÁST 
 

5.1. Fluorescence 
Fluorescence je fyzikálně chemický jev, který je společně s fosforescencí typem 

luminiscence. Luminiscence je emise světla ze substance, ke kterému dochází při excitovaných 

stavech elektronů (viz dále). Fluorescence je pozorována často u aromatických molekul 

(fluoroforů) např. akridinové oranži, chininu, fluoresceinu či pyridinu1 (Obrázek č. 2). 

 

Obrázek č. 2: Struktury vybraných fluoroforů 

5.1.1. Historie fluorescence 

 První vědecký popis fluorescence byl zaznamenán Sirem Johnem Frederickem 

Williamem Herschelem v roce 18452, avšak tento nezvyklý jev nebylo možné vysvětlit 

vědeckými znalostmi této doby. Sir Herschel si povšiml fluorescence při vystavení roztoku 

chininu slunečnímu světlu. Fenomén fluorescence je běžně pozorován na roztoku chininu ve 

vodě (tzv. nápoj tonic), který je vystaven slunečnímu světlu. Na jeho povrchu je pak možno 

pozorovat slabě modrý svit. Tento jev lze zesílit, pokud je umožněno pozorování ve správném 

úhlu dopadajících paprsků světla či přidáním méně polárního rozpouštědla jako např. alkoholu 

(vlivem poklesu dielektrické konstanty). Chinin obsažený v roztoku je excitován ultrafialovými 

paprsky slunečního světla. Před návratem do původního stavu chinin emituje modré světlo 

s vlnovou délkou okolo 450 nm1. Popis přechodů stavů molekuly, absorpcí a emisí světla je 

znázorněn pomocí Jablonského diagramu (viz níže). 

5.1.2. Princip fluorescence a Jablonského diagram 

O fluorescenci hovoříme, když dochází po absorpci světelné energie k přechodu do 

excitovaných singletových stavů molekuly. Návrat do základního stavu se projeví rychlou emisí 

fotonů - fluorescencí. Čas, po který probíhá fluorescence, je asi 10 ns (10 × 10-9 s)1. 

akridinová oranž 

chinin 

fluorofor odvozený od pyridinu 
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 Jablonského diagram se využívá jako základní schéma k objasnění světelné absorpce a 

emise. Jablonského diagram se často modifikuje pro konkrétní případy, neboť existuje mnoho 

možností, jak mohou molekulární procesy probíhat1. 

Základní Jablonského diagram (Obrázek č. 3) popisuje elektronové stavy S0 (základní 

stav), S1 a S2 (první a druhý excitovaný stav). Pro každý z těchto elektronových energetických 

stavů fluoroforů existuje určitá vibrační energetická hladina, označována 0, 1, 2, atd. Ve 

schématu jsou zobrazeny přechody mezi jednotlivými energetickými hladinami pomocí šipek, 

taktéž jsou popsány děje s nimi spojené jako absorpce, vnitřní konverze, fluorescence, 

mezisystémový přechod či fosforescence. Naopak byly vynechány stavy jako zhášení, 

energetický přenos a interakce rozpouštědla. Přechody v čase okolo 10-15 s mají příliš krátký čas 

pro významný posun jádra – tzv. Franck-Condonův princip1. 

 

Obrázek č. 3: Jablonského diagram – I. Absorpce, II. Vnitřní konverze, III. Fluorescence, IV. 

Mezisystémový přechod, V. fosforescence 

 Absorpce světla (fotonu) je spojena s excitací fluoroforu ze stavu S0 na stav s vyšší 

energetickou hladinou S1 nebo S2 (v čase asi 10-15 s). Návrat do základního stavu S0 ze stavu S1 

probíhá pomocí vyzářením části světelné energie (v čase asi 10-8 s) – tzv. fluorescence. 

Fluorofor přechází vždy před vlastním procesem fluorescence pomocí vnitřní konverze na 

nejnižší energetickou vibrační hladinu stavu S1
1.  

Molekuly v S1 stavu mohou projít spinovou konverzí na první tripletový stav T1 – tzv. 

mezisystémový přechod. Další emisí světla se molekula dostává ze stavu T1 do stavu S0 – tzv. 

fosforescence – spinově zakázaný přechod. U této emise je světlo posunuto k delší vlnové 

délce (nižší energii). Fosforescenci vykazují většinou těžké atomy jako bróm a jód, tyto atomy 

usnadňují mezisystémový přechod a tím i umožňují vyšší kvantové výtěžky fosforescence1. 
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Fluorescenční vlastnosti látek jsou nejčastěji charakterizovány emisními spektry, 

kvantovým výtěžkem fluorescence a tzv. Stokesovým posunem1. Výhodou fluorescence je 

vysoká citlivost detekce, díky čemuž se spektrofluoroskopie stala nepostradatelnou moderní 

metodou v mnoha vědeckých disciplínách jako např. fluorescenční mikroskopie nebo u 

fluorescenčních DNA sond. Avšak s fluorescencí jako takovou a jejím využití se setkáváme i 

v běžném životě např. v zobrazovací technice3. 

Kvantový výtěžek fluorescence (ΦF) je poměr mezi počtem vyzářených fotonů a fotonů 

přijatých po absorpci světelné energie4, 5. Pro jeho kvantifikaci se často využívá srovnání 

s referenční látkou. 

Zesilující faktor fluorescence (FEF) je parametr, který se někdy používá u senzorických látek a 

vyjadřuje účinnost senzoru po navázání příslušného analytu. Je charakterizován jako poměr 

kvantového výtěžku senzoru s navázaným analytem (ΦF(M+)) a kvantovým výtěžkem volné 

formy senzoru ΦF(Free): 
1   FEF = ΦF(M+) / ΦF(Free)  

Posun absorpčního a emisního spektra (tzv. Stokesův posun) 

 Prošetřením Jablonského diagramu se zjistilo, že energie emise je menší než energie 

absorpce. Fluorescence probíhá tedy za nižších energií a tedy vyšších vlnových délek. Rozdíl 

vlnových délek absorpčního a emisního maxima se nazývá Stokesův posun. Energie se ztrácí 

vlivem vnitřní konverze ve stavu S1 na nejnižší vibrační energetickou hladinu. Ztráty energie 

mezi excitací a emisí jsou pozorovány všeobecně u fluorescenčních molekul v roztoku další vliv 

na ztrátu energie má např. reakce v excitovaných stavech, tvorba komplexů nebo přenos 

energie1, 6.  

5.2. Přenos elektronu pomocí mechanismů PET a ICT 
 Kromě luminiscenčních procesů popsaných v předchozím textu existují i další relaxační 

mechanismy, kdy molekuly přechází z excitovaných stavů do stavů základních, jako např. 

přenos elektronu z části donorové na část akceptorovou. Tyto mechanismy jsou v 

kompetitivním vztahu k fluorescenci, pokud probíhají, tak plně nad fluorescencí převažují díky 

svojí výrazně vyšší rychlosti7. 

 Světlem vyvolaný přenos elektronu (PET) – elektrony excitované po absorpci světelné 

energie jsou přeneseny z atomu donoru (nejčastěji dusíku) na akceptor (aromatický kruh). Při 

PET vzniká tzv. „charge transfer complex“ (CTC) a z toho se dostává molekula do základního 

stavu přenosem elektronu dle oxidoredukčního potenciálu mezi základním a excitovaným 

stavem7. To je umožněno na základě toho, že atom dusíku má volný elektronový pár. Při 
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excitovaném stavu je elektronový pár ve vyšším energetickém orbitalu, dokud se neztratí 

energie excitovaných elektronů1. Intramolekulární přenos náboje (ICT) – podmínkou je, že 

donorová a akceptorová část jsou vzájemně v konjugovaném stavu. Během ICT vzniká „charge-

separated state“ (CSS), v oblasti akceptoru se zvýší elektronová hustota7. Stavy CTC a CSS se 

nacházejí energeticky níže než stav S1, to je způsobeno poklesem energie při vzniku právě 

těchto stavů1, 7. Na základě blokování PET a ICT se navrhují a vyvíjejí nové fluorescenční 

senzory (viz kapitola 5.4.). 

 

5.3. Fluorescenční senzory  
  

5.3.1. Zobrazování v medicíně 

Fluorescenční zobrazovací metody zaznamenaly v poslední době velký rozvoj díky 

pokrokům ve vývoji  techniky a chemie a staly se nezanedbatelnou součástí metod (vedle např. 

počítačové tomografie, magnetické rezonance nebo ultrasonografie) moderní medicíny8. 

 Mezi hlavní důvody vývoje fluorescenčních metod patří jejich nesporné výhody. 

Například citlivost srovnatelná se zobrazováním pomocí radionuklidů (avšak bez rizika ozáření 

ionizujícím zářením), selektivita a možnost optické aktivace v určitém cílovém místě in vivo. 

Jistým omezením je zobrazování pouze na povrchu kůže a plytkých tkáních z důvodu nutného 

průniku světla pro aktivaci do tkání8. 

 Z výše popsaných vlastností vyplývá, že zobrazovací metody se dají využít v praxi 

k zobrazování malých nádorů v oblasti lymfatických uzlin nebo prsu, či využít těchto látek při 

endoskopii nebo chirurgii9. 

 

5.3.2. Historie fluorescenčního zobrazování v medicíně 

 I přes dlouhou historii vývoje fluorescenčního zobrazování jsou v současnosti schváleny 

americkou Správou pro potraviny a léky (FDA) pro použití v medicíně pouze dvě látky – 

indocyaninová zeleň (oftalmologie, průkaz funkce jater) a fluorescein (schválen již před 30 lety, 

primárně využíván v oftalmologii). Třetí látkou byl rhodamin B schválený v roce 1966, avšak 

v roce 1987 byl zakázán v souvislosti s rizikem vzniku rakoviny, kterou vyvolával u myší a 

potkanů8.  
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 Dnes jsou využívány tyto dvě látky k získání angiogramu sítnice10, což vyžaduje vysoké 

dávky a je spojeno s možnou alergickou reakcí. Avšak pro molekulární zobrazování je třeba 

nižších dávek s minimálním rizikem toxicity8.  

 

5.3.3. Základní požadavky na fluorescenční senzory v medicíně  

  Vlnová délka - fluorofory pro svou funkci vyžadují excitaci světlem pro umožnění 

následné emise. Excitace světlem v UV oblasti může způsobit přímé poškození tkáně, excitace 

v infračervené oblasti může způsobovat zahřívání11. Fluorofory často vydávají modré nebo 

zelené excitované světlo vhodné pro zobrazování8, avšak je zde problém s vlnovou délkou 

světla, díky které světlo málo prostupuje12. Je to způsobeno především pohlcování tohoto 

světla endogenními chromofory a také vysokým rozptylem světla. Tímto se omezuje využití na 

povrchové struktury a malá zvířata. Fluorofory excitované žlutým nebo červeným světlem 

(okolo 600 nm) jsou problematické z hlediska autofluorescence molekul přirozeně se 

vyskytujících se v lidském těle (např. hemoglobin), protože jsou excitovány světlem o stejných 

vlnových délkách. Ideální excitační vlnová délka fluoroforů je tedy v hluboké červené nebo 

blízko infračervené oblasti (NIR) (650 – 900 nm) z hlediska kombinace výhod tj. dobrá 

prostupnost tkáněmi a malé hodnoty autofluorescence. Při návrhu a vývoji nových 

fluorescenčních senzorů je třeba počítat s posunem absorpčního a emisního spektra (viz výše). 

Pro povrchové aplikace jako je zobrazování tumorů na mukózách nebo epiteliích, jsou vhodné 

molekuly emitující světlo nižší vlnové délky (modré, zelené, žluté) s vysokou kvantovou 

účinností8. 

Intenzita fluorescence - platí pravidlo, čím senzor vykazuje vyšší intenzitu 

fluorescence, tím je umožněna prostupnost signálu hlouběji díky vyššímu poměru signálu k 

šumu. Fluofory s vyššími kvantovými výtěžky potřebují navíc nižší energii excitačního světla pro 

umožnění stejné fluorescence. Avšak se zvýšením „svítivosti senzoru“ se v mnoha případech 

zvyšuje i velikost molekuly, což často znesnadňuje aplikaci látky do organismu a tím klesá tedy 

možnost praktického využití8. 

Stabilita - molekuly fluoroforů jsou ve většině případů stabilní in vitro, ale v případě 

aplikace in vivo je jejich stabilita ohrožena (nejčastěji rozklady např. cyaninové deriváty mimo 

rhodaminu ztrácí v lysozomech během několika dnů fluorescenci). Tento jev spojený s rychlou 

eliminací z organismu může být výhodou, pokud k vyhodnocení dochází po několika minutách 

po aplikaci. Pro dlouhodobá pozorování je však nutné opakované podávání fluoroforů. Taktéž 

platí, že možná stabilita in vitro nemusí znamenat jasný úspěch při aplikaci in vivo. Samozřejmé 
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je, že z hlediska možné exkrece molekuly fluoroforu je jistý stupeň degradace žádoucí. Stabilita 

se týká samozřejmě i konjugované formy fluoroforu a následných procesů spojených s funkcí 

katabolismu buňky8. 

Farmakokinetika - většina malých molekul fluoroforů může změnit farmakokinetiku 

připojením na cílící struktury (např. peptidy nebo proteiny)8. 

 

5.3.4. Rozdělení fluoroforů: 

 

a) Malé molekuly fluoroforů 

Jedná se o syntetické molekuly, ze skupiny komerčně dostupných fluoroforů. Jde o řadu 

nízkomolekulárních fluoroforů v rozmezí 300 – 2000 Da s emisními spektry z modré po NIR 

např. fluorescein, rhodamin nebo cyaninové jádro (Obrázek č. 4). Obecně platí, že látky 

s malou velikostí, dostatečným kontrastem (vysoký poměr signálu k šumu), hydrofilní a bez 

náboje jsou nejlepšími kandidáty pro zobrazování in vivo8. Účinnost fluoroforů může být 

negativně ovlivněna např. jejich pH-senzitivitou, účastí singletového kyslíku nebo dalších 

reaktivních forem kyslíku13. 

 

Obrázek č. 4: Malé molekuly v praxi používaných fluoroforů 

 

 

fluorescein rhodamin 

cyaninové barvivo 
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b) Geneticky kódované fluorofory 

 Geneticky kódované fluorofory produkované buňkami jsou zdroji přirozené 

fluorescence. Stejně tak uměle vytvořené proteiny vykazují emisi vlnových délek, avšak 

nevyskytujících se v přírodě včetně infračervené oblasti. Z proteinů můžeme jmenovat 

zástupce endogenních proteinů: žlutý fluorescenční protein (YFP) a červený fluorescenční 

protein (RFP). Některé z těchto proteinů mají ideální vlastnosti např. vysoký posun absorpčního 

a emisního spektra, schopnost se přepnout určitým pulsem excitačního světla. Avšak limitem 

pro využití proteinů v praxi je jejich velikost asi 30 – 50 kDa, což limituje jejich doručení na 

místo8.  

 

c) Fluorescenční nanokrystaly 

 Nanokrystaly jsou větší, pevné nanočástice, pro které jsou typické vysoké kvantové 

výtěžky a velké molekulární průměry. Vývoj a syntéza nanokrystalů je v současnosti aktuálním 

tématem nanotechnologie. Některé z těchto materiálů mají unikátní optické vlastnosti8.  

Příkladem mohou být kvantové tečky, pro které jsou typické tyto vlastnosti: široká 

excitační škála, užší emisní křivka, stálost proti blednutí a velmi silný kontrast14. Znepokojující 

je však toxicita, kvantové tečky obsahují těžké kovy (kadmium, selen) a jejich velikost je větší 

než limit pro renální exkreci (<6 nm v průměru), a tak jsou odbourávány přes játra žlučí1, 8. 

Další skupinou jsou optické krystaly s unikátní vlastností, emitují světlo při kratších 

vlnových délkách (viditelná oblast a NIR) po excitaci světlem NIR.. 

 

5.4. Fluorescenční senzory založené na principu PET a ICT 
 Probíhá-li v molekule PET nebo ICT, jsou excitované stavy senzoru účinně zhášeny a 

není tedy pozorována žádná fluorescence (tzv. OFF stav). Zablokováním těchto procesů pak 

dochází k opětovné možnosti relaxace molekuly i dalšími kompetitivními procesy jako např. 

právě fluorescencí (tzv. ON stav)1, 15. Právě ovlivnění těchto procesů se tak stalo principem pro 

přípravu řady fluorescenčních senzorů. Molekula fluoroforu se obvykle skládá ze senzorické 

(rozpoznávací, donorové) části, která poskytuje volný elektronový pár pro PET či ICT. Nejčastěji 

je tvořena aminoskupinou. Druhou část pak tvoří signální (akceptorová) část, která je 

zodpovědná za fluorescenci po aktivaci molekuly1. Obvykle se jedná o aromatický cyklus mající 

dostatečnou fluorescenci7. Existuje několik způsobů, jak lze docílit blokování těchto fenoménů 
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- protonizace (pH senzitivní látky) nebo koordinace analytu (senzory pro kationty kovů a další 

malé molekuly)1. 

 Pracovní skupina Doc. Zimčíka se doposud podrobně zabývala využitím prvního ze 

zmíněných možností - blokováním pomocí protonizace - vedoucím k přípravě několika pH-

senzitivních AzaPc (Obrázek č. 5 – A))5. Periferní aminoskupiny byly při nízkém pH 

protonizovány a molekuly vykazovaly fluorescenci (ΦF = 0,13; DMF + 10 % H2SO4). Při vyšším 

pH byly tyto skupiny ve volné formě a fluorescence poklesla v důsledku ICT (ΦF = 0,00095; 

DMF). Nevýhodou této skupiny senzorických AzaPc byla přítomnost více donorových skupin a 

tudíž nižší sensitivita k pH prostředí. Pouze jedno zbývající neprotonizované donorové centrum 

je totiž schopno kompletně zhášet excitované stavy a k emisi fotonů tedy dochází až při 

kompletní protonizaci všech čtyř donorů5. Pro úplnost je možno dodat, že u AzaPc majících více 

(až osm) donorových center na periferii (Obrázek č. 5 –B)) je ICT proces natolik silný, že se nedá 

ovlivnit žádnou změnou okolních vlastností. ICT tak probíhá neustále, nezávisle na okolním 

prostředí. Toho lze využít ve vývoji tzv. zhášečů fluorescence v DNA sondách („quencher“)16, 17. 

V dalším projektu zabývajícím se pH senzitivními látkami proto byly připravovány látky s pouze 

jedním donorovým centrem zajišťující vyšší senzitivitu. Vznikla tak série několika pH 

senzitivních AzaPc (Obrázek č. 5 – C)), které po inkorporaci do lipozomů poskytly nadějné 

fluorescenční senzory pro biologické aplikace, kde je preferována citlivost k nižším pH15. 

 Druhá jmenovaná možnost - blokování koordinací donorového centra - může vést k 

senzorům vhodným k detekci kationtů kovů. Při navázání kationtu kovu je energie 

elektronového páru snížena, přenos elektronů je zablokován, fluorofor není dále zhášen, 

objevuje se fluorescence1. Pro příslušné kationty kovu/kovů jsou voleny rozpoznávací 

substituenty s dostatečně velkou kavitou a tím i citlivostí pro konkrétní kation kovu. Mnoho 

senzorů na tomto principu obsahuje jako receptor kationtů kovu aza-crown s atomem dusíku, 

který je konjugován se skupinou odtahující elektrony18 (Obrázek č. 5 – D)). 
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Obrázek č. 5: Příklady molekul se senzorickou funkcí (struktura A, C, D) nebo využitím jako 

zhášeč fluorescence (struktura B) – viz text 
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6. METODICKÁ ČÁST 
 

6.1. Nukleofilní aromatická substituce 
 Nukleofilní aromatická substituce se týká reakcí, při kterých je substituent navázaný na 

aromatickém jádře nahrazen nukleofilní částicí. Tento typ reakcí neprobíhá většinou snadno u 

benzenového jádra z důvodu stabilního aromatického systému. Výjimkou je ale případ, kdy je 

odstupující skupina dostatečně aktivována substituentem s I- a M- efekty, tyto reakce pak mají 

usnadněný průběh. Dalším ovlivňujícím prvkem je charakter odstupující skupiny např. halogen, 

nitroskupina nebo diazoniový ion odstupují z aromatického kruhu lehce, vodík odstupuje 

z aromatického kruhu poměrně obtížně19.   

Podle průběhu reakce lze nukleofilní aromatickou substituci obecně rozdělit na tyto typy19:  

1) Nukleofilní aromatická substituce monomolekulární (SN1-Ar) 

2) Nukleofilní aromatická substituce bimolekulární (SN2-Ar) – adičně-eliminační 

mechanizmus  

3) Nukleofilní aromatická substituce bimolekulární (SN2-Ar) – eliminačně-adiční 

mechanizmus 

6.1.1. Nukleofilní aromatická substituce monomolekulární (SN1-Ar) 

 Tyto reakce jsou v organické chemii zastoupeny jen vzácně několika málo příklady. 

Označení reakčního mechanismu (obrázek č. 6) dle IUPAC: DN + AN
20. Pro tento typ reakcí jsou 

nejčastější reakce diazoniových solí - jejich rozklad na fenoly a ethery19 (Obrázek č. 7). 

 

Obrázek č. 6: Obecné reakční schéma nukleofilní aromatické substituce monomolekulární (Y je 

nukleofil jako např. OH-, MeO-, apod.) 

 Základní vlastnosti průběhu reakce:  

a) V prvním kroku se jedná o reakci prvního řádu, rychlost reakce je nezávislá na 

koncentraci nukleofilního činidla20. 
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b) Při přidání vysokých koncentrací halogenidových solí, vzniká příslušný arylhalogenid, 

avšak reakční čas není závislý na koncentraci přidané soli20. 

c) Efekt substituentů navázaných na aromatickém kruhu je z hlediska rychlosti 

monomolekulární reakce nevýznamný21. 

d) Pro případ substrátu deuterovaného v ortho poloze, byly zjištěny účinky izotopu na 

stabilitu fenylu. Fenylový kation je stabilizovaný pomocí hyperkonjugace (viz Obrázek 

č. 8), která trvá do chvíle, kdy je vodík fenylu nahrazen deuteriem20.  

e) První krok reakce je vratný. Bylo dokázáno, že první krok reakce je komplikovanější a 

sám se skládá z dalších dvou vratných kroků20 (viz Obrázek č. 6). 

 

 

Obrázek č. 7: Rozklad diazoniových solí 

 

 

Obrázek č. 8: Stabilizace fenylového kationtu 

 

Takto také probíhá hydrolýza arylhalogenidů (Obrázek č. 9) a Schiemannova reakce19 - 

přeměna příslušných arylaminů na arylfluoridy diazotací a následným tepelným rozkladem 

tetrafluoroborátu či hexafluorofosfátu (Obrázek č. 10). Fáze rozkladu může být umožněna také 

fotochemicky22. Při tomto mechanismu hrají důležitou roli indukční a mezomerní efekty 

substituentů navázaných na aromatickém kruhu, I+ a M+ efekty dodávají elektrony do jádra, 

tímto se usnadňuje přechod výchozí látky na arylový kation. Naopak I- a M- efekty substituentů 

podporují stabilitu diazoniových solí a tím ztěžují průběh reakce19. 
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Obrázek č. 9: Hydrolýza arylhalogenidů za vysokých teplot 

 

 

Obrázek č. 10: Schiemannova reakce – tepelný rozklad benzendiazonium-fluoroboratu 

 

6.1.2. Nukleofilní aromatická substituce bimolekulární (SN2-Ar) – adičně-eliminační 

mechanizmus 

 Reakce tohoto typu probíhají adičně-eliminačním mechanismem19, IUPAC označení je 

AN + DN (Obrázek č. 11). Tento mechanizmus se všeobecně uplatňuje tam, kde jsou na kruhu 

přítomny aktivační skupiny. Mechanizmus probíhá ve dvou krocích. První krok většinou určuje 

rychlost průběhu reakce. Nejprve nukleofil atakuje atom uhlíku (uhlík nesoucí v tomto případě 

odstupující skupinu) na aromatickém kruhu, poté následuje eliminace odstupující skupiny a 

regenerace aromatického kruhu20. Při reakci dochází vlivem nukleofilního napadení uhlíku, 

který nese substituent, ke změně hybridizace z planární sp2 na tetraedrickou sp3, vzniká 

intermediát reakce a pak se odstupující skupina oddělí. Dochází tedy k dočasnému narušení 

konjugovaného systému v molekule, elektrony jsou přesunuty především do poloh ortho a 

para19. 

Reakce jsou katalyzovány bázemi (Obrázek č. 12) jen v případě přítomnosti relativně 

špatně odstupující skupiny (př. alkyloxy) a pokud jsou v reakci jako nukleofily relativně 

objemné aminy. Báze nemohou katalyzovat krok 1, ale když vystupují jako nukleofily aminy, 

báze katalyzují krok 220, 23. Další podmínkou katalýzy pomocí bází jsou pouze slabé koncentrace 

bází. Při nízkých koncentracích bází každý přídavek báze zvýší rychlost kroku 2, zvýší frakci 

meziproduktu, který přechází na produkt snadněji než přechod zpět na výchozí látku. Tohle 

probíhá do doby, kdy dojde dosažení jisté koncentrace báze, kdy další přidávání báze již velmi 

neovlivní rychlost reakce. Při vysokých koncentracích báze je proces prakticky dokončen, 

dochází k velmi malému návratu reaktantů a rychlost reakce se stává závislou na kroku 120. 
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Typickou reakcí je Čičibabinova reakce v α-polohách pyridinového nebo chinolinového 

jádra19, reakce je selektivní a jde do polohy 2 (neprobíhá do polohy 4)20.  (Obrázek č. 13), 

takovýto typ reakcí probíhá obecně při nukleofilních substitucích na heterocyklické aromatické 

systémy19. 

 

Obrázek č. 11: Nukleofilní aromatické substituce bimolekulární (SN2-Ar) - adičně-eliminační 

mechanizmus (X je odstupující skupina jako např. Br-, Cl-, apod; Y je nukleofil jako např. OH-, 

MeO- apod.) 

 

 

Orázek č. 12: Příklad katalýzy SN2-Ar pomocí báze (X je odstupující skupina jako např. Br-, Cl-, 

apod.) 

 

Obrázek č. 13: Čičibabinova reakce 

 

6.1.3. Nukleofilní aromatická substituce bimolekulární (SN2-Ar) - eliminačně-adiční 

mechanizmus 

Eliminačně-adiční mechanizmus probíhá při reakci aromátů se silnými bázemi typu 

alkalických amidů a organokovových sloučenin19. Reakce probíhají u arylhalogenidů, které 

nemají aktivační skupiny, reakce probíhají za přítomnosti silnějších bází20. Eliminací v první fázi 

reakce, ke které dochází vlivem působení báze (odštěpení protonu v poloze ortho 

k odstupujícímu substituentu) a následného odstupu substituentu, vzniká reaktivní 

meziprodukt dehydrobenzen. Činidlo se poté aduje na aromát s trojnou vazbou, který vznikl 

v první fázi reakce19 (Obrázek č. 14). Důkazy průběhu mechanismu: 
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a) Pokud arylhalogenidy obsahují dva substituenty v poloze ortho, reakce nemůže 

proběhnout. V poloze ortho tedy chybí proton vodíku, který se v první fázi reakce 

odštěpuje vlivem působení báze24. 

b) Přistupující skupina ne vždy obsadí volné místo, které vzniklo po odstupující skupině – 

důkaz vzniku meziproduktu dehydrobenzenu s trojnou vazbou20. 

c) Platí zásada pořadí reaktivity halogenů v řadě Br > I > Cl > F25. 

Sloučeniny uvedeny typu dehydrobenzenu bývají nazývány jako benzyny (příp. aryny), jde 

o velmi reaktivní meziprodukty reakce, které nebyly dosud za běžných podmínek izolovány26. 

Elektronový pár navíc dehydrobenzenu nenarušuje jeho aromaticitu. Což je vysvětleno tím, že 

dehydrobenzen neobsahuje formální trojnou vazbu, ale nachází se v hybridním stavu20.  

Obrázek č. 14: Nukleofilní aromatická substituce bimolekulární (SN2-Ar) - eliminačně-adiční 

mechanizmus (R je libovolný substituent) 

 

6.2. Ovlivnění reaktivity  
Efekt struktury substrátu v tomto ohledu hraje důležitou roli srovnání reaktivity jedné 

molekuly s druhou a také charakter odstupující skupiny (ve většině se zde vyskytuje pouze 

jedna vhodná odstupující skupina). Menší vliv na reaktivitu u nukleofilní substituce pak má 

orientace molekuly tj. význam polohy substituentu na substrátu20. 

Pro určení vlivu rozpouštědla na průběh reakce je nejprve nutné rozdělit mechanizmus 

na SN1 a SN2. Pro reakce SN1 platí, že vznik nabitých meziproduktů je podporován více 

polárními rozpouštědly. Reakce probíhá rychleji vlivem nižší aktivační energie (zároveň vyšší 

dielektrickou konstantou, která je snížena solvatací rozpouštědlem27. 

U reakcí SN2 hraje vliv, zda je dané rozpouštědlo protické (mají –OH skupiny, např. H2O, 

ROH) nebo aprotické (nemají –OH skupiny, např. CH3-S(O)-CH3, (CH3)2N-CH=O), neprobíhá 
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solvatace aniontů. Nukleofilita aniontu je snížena působením solvatujícího protického 

rozpouštědla, průběh reakce je takto zpomalen. Proto je vhodné užívat při reakcích typu SN2 

rozpouštědla typu aprotického27. 

 SN-Ar s adičně-eliminačním mechanismem jsou usnadňovány skupinami (především 

v polohách para a ortho k odstupující skupině), které odtahují elektrony, a skupiny zabraňující 

přitahování elektronů. Aktivační skupiny také podporují přechod a stabilizaci intermediátů. 

Atomy dusíku působí silně aktivačně hlavně v polohách α a γ, což může být ještě zesíleno 

kvarternizací20, 27.  

 Nejvíce aktivující je skupina N2
+, k aktivaci reakce se využívá jen zřídka či nezáměrně. 

Tento případ nastává například při diazotaci (substrát př. p-nitroanilin, p-chloranilin), kdy para 

poloha k poloze diazoniové skupiny je obsazena OH skupinou z rozpouštědla či halogenem 

z původní diazoniové soli. Nejčastější aktivační skupinou bývá nitroskupina. Pro nukleofilní 

substituci je nevhodný benzen z důvodu nedostatku aktivačních skupin20.  

Při SN-Ar s eliminačně-adičním mechanismem je poloha skupiny přistupující ovlivněna 

směrem, ve kterém se vytváří meziprodukt. To nastane, pokud je volná poloha meta a je 

umožněno vzniku dvou forem arynu (Obrázek č. 15). Více kyselý vodík je odstraněn, to je 

umožněno charakterem (aciditou) navázané skupiny, který se projevuje v odtahování 

elektronu z polohy ortho. Dále může být aryn napaden nukleofily do dvou pozic. Preferovaná je 

pak poloha, kdy vzniká stabilnější intermediát a také závisí na povaze substituentů na 

aromatickém kruhu20.   

 

Obrázek č. 15: Dvě rozdílné cesty vzniku intermediátu (X je odstupující skupina (Cl-, Br apod.); 

Z je vhodný aktivující substituent) 

 

 

Vliv na průběh reakce může mít také efekt odstupující skupiny. Nejčastěji odstupující 

skupiny jsou pro nukleofilní substituci alifatickou i aromatickou stejné halogeny, sírany, 

sulfonáty, atd. U aromatické nukleofilní substituce se ale navíce stávají při ataku aromatického 
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kruhu odstupujícími skupinami i NO2, OR, OAr, SO2R. Snadnost odstupovat může být 

všeobecně vyjádřena řadou: F > NO2 > OTs > SOPh > Cl > Br > I > N3 > NR3 > OAr > OR > SR > 

NH2
20. 

Ovlivňovat reakci může taktéž efekt napadajícího nukleofilu. Není možné stanovit 

pevně řadu nukleofility, neboť se mění s podmínkami reakce (typ substrátu, reakční podmínky, 

apod.). Obecně by se dalo říci, že platí následující řada –NH2 > Ph3C
- > PhNH- > ArS- > R2NH > 

ArO- > -OH > ArNH2 > NH3 > I- > Br- > Cl- > H2O > ROH. Nukleofilita je obecně závislá na síle báze 

a zvýšení nukleofility působením atrakčních atomů směrem dolů ve sloupci periodické tabulky 

prvků20. 

 

6.3. Možné využití informací při řešení mé diplomové práce 
Výše uvedené informace v této kapitole vysvětlují a dokládají, proč právě nukleofilní 

aromatická substituce adičně-eliminačního typu vycházející z 5-chlor-6-fenyl-pyrazin-2,3-

dikarbonitrilu a 5,6-dichlor-pyrazin-2,3-dikarbonitrilu byla vybrána pro přípravu prekurzorů 

zamýšlených v rámci této diplomové práce. Atomy dusíku přítomné v pyrazinovém cyklu a 

nitrilové substituenty zajišťují díky svým elektronovým efektům silný parciální kladný náboj (δ+) 

na uhlíku 5 respektive 5,6 a tím i aktivaci celé molekuly (Obrázek č. 16) pro zmíněné SN-Ar. Jako 

odstupující skupina byl zvolen chloridový anion, atakujícím nukleofilem pak alifatický thiolát, 

respektive sekundárním amin. Dle předchozích publikovaných prací podobné reakce probíhají 

velmi snadno už za laboratorní teploty s vysokými výtěžky5, 15. 

 

Obrázek č. 16: Aktivace substrátů pro SN-Ar zamýšlených pro předkládanou diplomovou práci 
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7. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
 

Výchozí látky a rozpouštědla pro reakce byly zakoupeny od firem Lach-Ner, Penta, 

Sigma-Aldrich nebo Acros. 

Teplota tání sloučenin byla měřena pomocí digitálního přístroje ELECTROTHERMAL 

IA9200. Průběh reakcí a čistota výsledných produktů byly sledovány pomocí tenkovrstvé 

chromatografie (TLC) na deskách Merck Kieselgel 60 F254, detekce UV lampou probíhaly při 

vlnové délce 254 nm nebo 366 nm. Čištění produktů bylo prováděno pomocí sloupcové 

chromatografie na stacionární fázi Merck Kieselgel 60 (0,040-0,063 mm). Mobilní fáze, které 

byly použity, jsou popsány u jednotlivých reakcí níže. Infračervená spektra byla měřena IČ 

spektrofotometrem Nicolet 6700 v ATR módu na Katedře anorganické a organické chemie. 1H 

NMR a 13C NMR spektra byla měřena na přístroji Varian Mercury Vx BB 300 nebo VNMR S500 

na Katedře anorganické a organické chemie. Elementární analýza byla provedena pomocí 

přístroje Automatic Microanalyser EA1110CE. Spektra UV/Vis byla měřena pomocí přístroje 

Shimadzu UV-2401PC spectrophotometer a fluorescenční spektra na AMINCO-Bowman Series 

2 Luminescence Spectrometer na Katedře biofyziky a fyzikální chemie. Hmotnostní 

spektrometrie (MALDI-TOF) byla provedena na přístroji Voyager-DE STR Massspectrometer. 

Přístroj byl kalibrován externě pětibodovou kalibrační metodou pomocí Peptide Calibration 

Mix1 (LaserBioLabs, Sophia-Antipolis, France). Roztok měřeného vzorku v dichlormethanu 

(přibližně 10 μM, 1,5 μl) byl smíchán s matricí (trans-2-[3-(4-terc-butylfenyl)-2-metyl-2-

propenyliden]-malononitril) v dichlormethanu, nanesen na destičku a důkladně vysušen. 
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Schéma prováděných reakcí 
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7.1. Příprava 5-fenyl-6-hydroxypyrazin-2,3-dikarbonitrilu (1) 
 

 

Příprava látky 1 byla založena na postupu popsaném již dříve v literatuře28. K 

diaminomaleonitrilu (8,10 g, 0,075 mol) rozpuštěnému v methanolu (180 ml) byla přidána 

kyselina fenylglyoxalová (11,26 g, 0,075 mol) a následně pomalu přikapávána 15% kyselina 

chlorovodíková (v/v) (30 ml). Směs byla míchána hodinu při laboratorní teplotě. Po uplynutí 

reakční doby byl roztok zahuštěn odpařením methanolu a byla přidána voda (50 ml). Došlo k 

vysrážení produktu, který byl následně odsát na Büchnerově nálevce. Produkt byl sušen 

45 minut v sušárně při 80 °C, následně ponechán v exsikátoru. Produktem byla světle hnědá 

porózní látka 5-fenyl-6-hydroxypyrazin-2,3-dikarbonitril (1). Teplota tání odpovídala hodnotám 

uvedeným v literatuře28. 

 

Výtěžek: 15,82 g (95 %). Molekulová hmotnost 222,21. T.t. 219,0-222,5 °C (dle 

literatury 219-222 °C)28.  
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7.2. Příprava 5-fenyl-6-chlorpyrazin-2,3-dikarbonitrilu (2) 
 

 

 

 

Příprava látky 2 byla založena na postupu popsaném již dříve v literatuře28. Látka 1 

(15,82 g, 0,071 mol) byla přidána k chloridu fosforylu (26,21 ml, 0,285 mol) a zchlazena na 0 °C 

za stálého míchání. Byl přikapáván pyridin (7,86 g, 0,099 mol) za současného chlazení a 

míchání (exotermní reakce). Poté byla směs zahřívána při 90 °C jednu hodinu pod zpětným 

chladičem na olejové lázni. Průběh reakce byl kontrolován pomocí TLC, jako mobilní fáze byla 

použita směs chloroform (CHF)/toluen (TOL) v poměru 2:1 (Rf=0,73). 

Přebytečný chlorid fosforylu byl odpařen na vakuové odparce a za míchání byla 

opatrně přidána voda. Vznikla světle hnědá pevná látka, která byla odsáta na Büchnerově 

nálevce a promyta velkým množstvím destilované vody. Produkt byl převeden do 

Erlenmayerovy baňky, rozpuštěn v acetonu a zfiltrován, aby byly odstraněny nerozpustné 

zbytky. 

Produkt byl odpařen do sucha za sníženého tlaku a následně dvakrát vytřepán mezi 

CHF a solanku (nasycený roztok chloridu sodného ve vodě). Chloroformové fáze byly spojeny, 

vysušeny bezvodým síranem sodným a zflitrovány přes skládaný filtr. CHF byl odpařen na 

vakuové rotační odparce, vznikla hustá suspenze, produkt byl odsát na Büchnerově nálevce – 

frakce 1. Matečný roztok byl odpařen do sucha na vakuové rotační odparce – světle hnědá 

pevná látka – frakce 2. 

U frakce 1 byla provedena krystalizace z ethanolu a následně byly krystaly odsáty na 

Büchnerově nálevce a matečný roztok byl přidán k frakci 2. Vznikla bílá krystalická látka 5-

fenyl-6-chlorpyrazin-2,3-dikarbonitril (2). 

Frakce 2 byla přečištěna sloupcovou chromatografií s mobilní fází TOL/CHF v poměru 

4:1. Produktem byla bílá krystalická látka 5-fenyl-6-chlorpyrazin-2,3-dikarbonitril (2), která byla 

spojena s produktem krystalizace frakce 1. 

 

Výtěžek: 10,48 g (61 %). Molekulová hmotnost 240,65. 
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7.3. Příprava 5-fenyl-6-(1,4,7,10-tetraoxa-13-azacyklopentadekan-13-

yl)pyrazin-2,3-dikarbonitrilu (3) 
Metoda A: Reakce s uhličitanem draselným  v reakčním prostředí tetrahydrofuranu 

(THF). 

 

Látka 2 (50 mg, 0,21 mmol) a 1-aza-15-crown-5 (51 mg, 23 mmol) byly každá odděleně 

rozpuštěny v THF a poté vzájemně smíchány. Směs měla světle žlutou barvu. Průběh reakce byl 

sledován pomocí TLC s mobilní fází ethyl-acetátem (Rf=0,42 produktu). Po 30 minutách byl 

přikapáván vodný roztok uhličitanu draselného, který byl připraven rozpuštěním uhličitanu 

draselného (57 mg, 41 mmol) v malém množství vody. Světle žlutá barva směsi ztmavla. Po 10 

minutách bylo přidáno další množství uhličitanu draselného (58 mg, 42 mmol). Reakce byla 

ponechána ještě hodinu za stejných podmínek. 

 Souběžně s touto reakcí byla provedena kontrolní reakce, kdy spolu reagovaly výchozí 

látka 2 (50 mg, 21 mmol) (rozpuštěna v THF) a uhličitan draselný (57 mg, 41 mmol) rozpuštěný 

v malém množství vody. Po přikapání vodného roztoku uhličitanu draselného k látce 2 směs 

ztmavla do šedé barvy. 

 

Metoda B: Reakce s uhličitanem draselným  v reakčním prostředí dimethylformamidu (DMF). 

 

K látce 2 (506 mg, 2,10 mmol) rozpuštěné v DMF (10 ml) byl za stálého míchání pomalu 

přidán roztok 1-aza-15-crown-5 (501 mg, 2,28 mmol) v DMF (10 ml). Směs byla míchána za 
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laboratorní teploty. Po 30 minutách byl přisypán uhličitan draselný (574 mg, 4,15 mmol) a 

došlo k lehkému ztmavnutí žluté barvy reakční směsi. Během reakce a po skončení byl průběh 

kontrolován TLC (Rf=0,44 produktu), jako mobilní fáze byl použit ethyl-acetát. Detekce 

produktu na TLC byla prováděna také Dragendorffovým činidlem (skvrna se zbarvila do 

oranžovočervené barvy jako reakce na amin). Reakce byla ukončena po 90 minutách.  

Směs byla zahuštěna na vakuové rotační odparce, byla dvakrát vytřepána nejprve mezi 

ethyl-acetát a 10% kyselinu chlorovodíkovou (v/v) a poté dvakrát mezi ethyl-acetát/vodu. 

Organická fáze byla vysušena bezvodým síranem sodným a po zfiltrování odpařena do sucha. 

Produktem byl žlutohnědý olej. 

Produkt byl přečištěn sloupcovou chromatografií, jako mobilní fáze byl použit CHF 

(Rf=0,15 produktu). Produktem byl žlutavý olej 5-fenyl-6-(1,4,7,10-tetraoxa-13-

azacyklopentadekan-13-yl)pyrazin-2,3-dikarbonitril (3). 

 

Výtěžek: 680 mg (76 %). Molekulová hmotnost 423,47. 1H NMR (300 MHz, CDCl3, 25 °C, 

TMS): δ = 3,53 (m, 20H; crown CH2); 7,46-7,51 (m, 3H; fenylH) a 7,58-7,60 ppm (m, 2H; fenylH); 

13C NMR (75 MHz, CDCl3, 25 °C, TMS): δ = 52,04; 68,33; 69,98; 70,29; 71,10; 113,82; 114,41; 

119,36; 127,52; 127,68; 129,00; 130,34; 137,05; 144,04 a 152,65 ppm; IČ (ATR): ν = 2865, 2226, 

1535, 1493, 1445, 1402, 1352, 1275, 1124, 1015 a 934 cm-1.  

 



30 
 

7.4. Příprava 5,6-bis(terc-butylsulfanyl)pyrazin-2,3-dikarbonitrilu (4) 
 

 

Příprava látky 4 byla založena na postupu popsaném již dříve v literatuře29. Vodný 

roztok hydroxidu sodného (22,4 ml, 1 mol ⋅ dm-3) byl odměřen do baňky, za stálého míchání byl 

přidán 2-methyl-2-propanthiol (20,0 ml, 0,177 mol). Směs byla míchána při laboratorní teplotě 

30 minut. Poté byl ke směsi přidán 5,6-dichlorpyrazin-2,3-dikarbonitril (1,93 g, 9,70 mmol) 

rozpuštěný v THF (50 ml). Reakce byla monitorována pomocí TLC s mobilní fází toluen (Rf=0,56 

produktu). Reakce byla ukončena po 30 minutách. 

Směs byla odpařena do sucha za sníženého tlaku. Nažloutlé krystaly produktu byly 

odsáty na Büchnerově nálevce a promyty vodou. Produkt byl přečištěn sloupcovou 

chromatografií s mobilní fází toluen. Poté byl produkt překrystalizován z methanolu s aktivním 

uhlím. Krystaly produktu byly odsáty na fritě (frakce 1), matečný roztok byl odpařen do sucha 

na vakuové odparce (frakce 2) a znovu překrystalizován.  

Produktem byly žluté krystaly 5,6-bis(terc-butylsulfanyl)pyrazin-2,3-dikarbonitrilu (4). 

 

Výtěžek: 2,26 g (76 %). Molekulová hmotnost 306,45. 
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7.5. Syntéza asymetrického azaftalocyaninu z prekurzorů látky 3 a 4 – 

statistická kondenzace 

 

Do baňky byl navážen kovový hořčík (806 mg, 33,17 mmol), byl přidán bezvodý čerstvě 

předestilovaný butanol (30 ml) a krystalek jodu. Směs byla za stálého míchání zahřívána pod 

zpětným chladičem při teplotě varu rozpouštědla na olejové lázni po dobu tří hodin do vzniku 

butanolátu hořečnatého. Poté byly přidány látka 3 (500 mg, 1,18 mmol) rozpuštěna 

v bezvodém butanolu a látka 4 (1,085 g, 3,54 mmol) v pevném stavu. Směs byla dále zahřívána 

za stejných podmínek po dobu tří hodin. 

Po ukončení reakce se směs nechala zchladnout, byla zahuštěna odpařením části 

butanolu na rotační vakuové odparce za sníženého tlaku. Ke směsi bylo za míchání přilito 32 ml 

roztoku voda/methanol/kyselina octová v poměru 10:5:1. Vzniklá zelená suspenze byla 

zfiltrována a sraženina na filtru promyta důkladně vodou. Produkt byl následně sušen ve tmě 

při laboratorní teplotě.  

Bylo provedeno kontrolní TLC, jako mobilní fáze byla použita směs CHF/THF v poměru 

10:3. Zelená pevná látka (směs všech vzniklých kongenerů) byla převedena do baňky 

rozpuštěním v chloroformu, rozpouštědlo bylo odpařeno na rotační vakuové odparce do sucha 

a použita bez dalšího čištění do další reakce. 

 

Výtěžek: 2,5 g směsi kongenerů.
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7.5.1. Příprava bezkovového asymetrického AzaPc (6) 

 

Ke směsi kongenerů z předchozí reakce (2,5 g) rozpuštěné v THF (10 ml) byla za stálého 

míchání přikapána směs kyseliny p-toluensulfonové (3,58 g, 18,26 mmol) rozpuštěné v THF 

(10 ml). Reakce probíhala za stálého míchání při laboratorní teplotě jednu hodinu, baňka byla 

obalena alobalem z důvodu zabránění přístupu světla. Po ukončení reakce byla směs zahuštěna 

odpařením části rozpouštědla (THF) na rotační vakuové odparce. Poté byla ke směsi přilita 

voda (30 ml) a suspenze byla zfiltrována. Sraženina byla důkladně promyta vodou, vysušena 

v sušárně při 100 °C 20 minut. Produkt byl pak převeden z filtračního papíru do baňky 

rozpuštěním v CHF. CHF byl poté ze směsi odpařen za sníženého tlaku. Produkt byl čištěn 

dvakrát sloupcovou chromatografií, jako mobilní fáze byla použita směs TOL/CHF/THF 

v poměru 5:5:1 (Rf=0,35 produktu). Produktem byla světle zelená pevná látka 6 – bezkovový 

asymetrický AzaPc. 

Výtěžek: 296 mg (19 %). Molekulová hmotnost 1344,83. 1H NMR (300 MHz, 

CDCl3/pyridin-d5, 25 °C, TMS): δ = 8,38-8,28 (m, 2H; fenylH); 7,83-7,72 (m, 2H; fenylH); 7,71-

7,64 (m, 1H; fenylH); 4,30-4,12 (m, 8H; crown CH2); 3,76 (s, 8H; crown CH2); 3,70 (s, 4H, crown 

CH2); 2,26 (s, 9H; CH3); 2,23-2,18 (m, 36H; CH3); 2,16 (s, 9H; CH3); -1,78 (bs, 2H; centrNH) ppm; 

13C NMR (75 MHz, CDCl3/pyridin-d5, 25 °C, TMS): δ = 159,22; 158,85; 158,75; 158,71; 158,13; 

158,05; 156,00; 146,43; 145,12; 142,54; 142,18; 139,81; 128,61; 128,25; 127,72; 70,42; 69,73; 

69,55; 68,88; 52,02; 50,96; 50,93; 50,78; 50,70; 50,68; 30,13; 30,05; 29,86 ppm; IČ (ATR): ν = 

3300, 2960, 2917, 1549, 1514, 1445, 1413, 1362, 1280, 1232, 1138, 1079, 1025, 968, 934 a 749 

cm-1; elementární analýza pro C64H81N17O4S6.1H2O (%): C 56,40; H 6,14; N 17,47; nalezeno: C 

56,62; H 6,19; N 17,25; UV/Vis (THF): λmax (ε)= 676 (118 300), 654 (92 700), 621 (40 400), 

595sh, 475 (50 200) a 366 nm (115 400 mol-1cm-1l); MS (MALDI): m/z: 1343,34 [M]+; 1366,33 

[M+Na]+; 1382,29 [M+K]+; 2686,71 [2M]+. 
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7.5.2. Příprava zinečnatého asymetrického AzaPc (7) 

 

Látka 6 (100 mg, 0,074 mmol) a octan zinečnatý (95 mg, 0,52 mmol) byly rozpuštěny 

v bezvodém DMF. Směs byla za míchání zahřívána při 130 °C pod zpětným chladičem dvě 

hodiny. Po ukončení reakce a vychladnutí směsi byla do baňky nalita voda (70 ml), vzniklá 

suspenze byla zfiltrována. Sraženina byla důkladně promyta vodou, poté se nechala na 

vzduchu v temnu vysušit. 

Produkt byl čištěn sloupcovou chromatografií, jako mobilní fáze byla použita směs 

CHF/TOL/THF v poměru 4:4:1 (Rf=0,32). Produktem byla zelená pevná látka 7. 

 

Výtěžek: 104 mg (99 %). Molekulová hmotnost 1408,19. 1H NMR (300 MHz, 

CDCl3/pyridin-d5, 25 °C, TMS): δ = 8,32-8,25 (m, 2H; fenylH); 7,77-7,67 (m, 2H; fenyl); 7,65-7,58 

(m, 1H; fenyl, překryto signálem rozpouštědla); 4,24-4,07 (m, 8H; crown CH2); 3,72 (s, 8H; 

crown CH2); 3,67 (s, 4H, crown CH2); 2,28-2,18 (m, 45H; CH3); 2,14 (s, 9H; CH3) ppm; 13C NMR 

(75 MHz, CDCl3/pyridin-d5, 25 °C, TMS): δ = 158,43; 157,93; 157,52; 157,48; 157,20; 157,10; 

155,71; 151,92; 151,13; 150,54; 150,39; 150,30; 150,21; 149,89; 149,72; 147,11; 145,15; 

144,14; 143,79; 143,77; 143,59; 143,47; 143,45; 140,96; 139,84; 128,34; 128,14; 127,66; 70,31; 

69,66; 69,51; 68,96; 51,78; 50,56; 50,51; 50,41; 30,17; 30,09; 29,95; 29,90 ppm; IČ (ATR): ν = 

2959, 2918, 1513, 1479, 1451, 1407, 1362, 1298, 1248, 1143, 975, 848 a 783 cm-1; elementární 

analýza pro C64H79N17O4S6Zn (%): C 54,59; H 5,65; N 16,91; nalezeno: C 55,08; H 5,70; N 16,91; 

UV/Vis (THF): λmax (ε)= 655 (193 200), 596 (34 300), 470sh a 376 nm (135 600 mol-1cm-1l); MS 

(MALDI): m/z: 1405,38 [M]+; 1428,37 [M+Na]+; 2810,77 [2M]+. 
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7.5.3. Příprava hořečnatého asymetrického AzaPc (5) 

 

 

Látka 6 (80 mg, 0,059 mmol) a octan hořečnatý (42,4 mg, 0,297 mmol) byly rozpuštěny 

v bezvodém DMF. Směs byla zahřívána při 130 °C pod zpětným chladičem dvě hodiny. Po 

ukončení reakce a vychladnutí směsi byla do baňky nalita voda (70 ml), vzniklá suspenze byla 

zfiltrována. Sraženina byla důkladně promyta na filtračním papíře vodou, poté se nechala na 

vzduchu v temnu vysušit. Produkt byl rozpuštěn v CHF a převeden do baňky, CHF byl odpařen 

na vakuové odparce do sucha. 

Produkt byl čištěn sloupcovou chromatografií, jako mobilní fáze byla použita směs 

CHF/THF v poměru 15:1. Produktem byla zelená pevná látka 5. 

Výtěžek: 64 mg (81 %). Molekulová hmotnost 1367,12. 1H NMR (300 MHz, 

CDCl3/pyridin-d5, 25 °C, TMS): δ = 8,35-8,27 (m, 2H; fenylH); 7,77-7,69 (m, 2H; fenylH); 7,66-

7,57 (m, 1H; fenylH, překryto signálem rozpouštědla); 4,25-4,07 (m, 8H; crown CH2); 3,75 (s, 

8H; crown CH2); 3,70 (s, 4H, crown CH2); 2,30-2,21 (m, 45H; CH3); 2,16 (s, 9H; CH3) ppm; 13C 

NMR (75 MHz, CDCl3/pyridin-d5, 25 °C, TMS): δ = 158,99; 158,49; 158,00; 157,98; 157,65; 

157,51; 156,50; 152,34; 151,57; 150,99; 150,79; 150,72; 150,67; 150,34; 150,18; 148,30; 

145,78; 145,48; 145,13; 144,98; 144,87; 144,82; 142,29; 140,77; 129,16; 129,01; 128,58; 71,20; 

70,55; 70,41; 69,89; 52,62; 51,40; 51,31; 51,24; 31,13; 31,04; 30,88; 30,82 ppm; IČ (ATR): ν = 

2958, 2914, 2863, 1513, 1479, 1362, 1402, 1362, 1250, 1142, 1093, 974, 850 a 782 cm-1; 

elementární analýza pro C64H79N17O4S6Mg.2H2O (%): C 54,78; H 5,96; N 16,97; nalezeno: C 

54,71; H 5,97; N 16,74; UV/Vis (THF): λmax (ε)= 656 (218 300), 627sh, 597 (37 700), 470 sh a 382 

nm (156 300 mol-1cm-1l); MS (MALDI): m/z: 1365,33 [M]+; 1388,31 [M+Na]+; 1404,28 [M+K]+; 

2730,62 [2M]+. 
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7.6. Fotofyzikální měření 
 

Kvantový výtěžek fluorescence (ΦF) 

Kvantový výtěžek fluorescence byl stanovován v THF pomocí srovnávací metody 

využívající zinečnatý ftalocyanin jako referenční látku (ΦF = 0,32 v THF)30. Vzorek i referenční 

látka byly excitovány při 600 nm. Kvantový výtěžek (ΦF) byl vypočítán podle vztahu: 
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Kde F je integrovaná oblast pod emisním spektrem, A je absorbance při excitační 

vlnové délce, n je index lomu rozpouštědla. R a S (v horním indexu) odpovídají příslušné 

referenční látce a vzorku5. Všechny experimenty byly prováděny třikrát, získaná data 

představují průměr z těchto tří experimentů. Odhadovaná chyba ± 15%. Výsledky jsou uvedeny 

v tabulce 1 (viz kapitola 8.). Excitační spektra byla získána pozorováním signálu fluorescence při 

λem= 690 nm. 

 

Zesilující faktor fluorescence (FEF) 

 Zesilující faktor fluorescence (FEF) pro látku 5 a 7 byl počítán následovně: FEF = ΦF(M+) / 

ΦF(Free), kde ΦF(Free) je kvantový výtěžek fluorescence v THF (1 μM) před přidáním příslušného 

analytu, ΦF(M+) je kvantový výtěžek fluorescence po úplné saturaci senzorické části AzaPc 

kationtem, kterým byla prováděna titrace. Jako soli byly použity příslušné thiokyanáty (NaSCN 

a KSCN) rozpuštěné v methanolu (14 mM). 
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8. VÝSLEDKY A DISKUZE 
 

 Cílem mé diplomové práce byla příprava AzaPc, který by měl fotofyzikální vlastnosti 

citlivé ke změnám koncentrace kationtů kovů. Sloučenina byla navržena jako asymetrická, 

s jedním donorovým centrem (1-aza-15-crown-5) na základě zkušeností z dřívější práce o vlivu 

počtu donorových center31 (viz níže). 

 Nápad o využití AzaPc s terciální aminoskupinou na periferii jako senzoru, vznikl na 

základě objevu a popsání jevu intramolekulárního přenosu náboje (ICT) (Obrázek č. 17). 

Makrocyklické jádro AzaPc slouží jako akceptor a terciální aminoskupina na periferii jako donor 

volného elektronového páru. Ve  volném stavu není molekula AzaPc fluorescenční, neboť po 

její excitaci dochází velice rychle a efektivně ke ztrátě absorbované energie právě cestou ICT. 

Po navázání kationtu kovu do kavity senzorické části (donor) je volný elektronový pár 

koordinačně vázán s příslušným kationtem a nemůže být proto donorem pro ICT, ICT je tedy 

blokováno, což se projeví nárůstem fluorescence. 

 

Obrázek č. 17: Objasnění ICT v molekule AzaPc 

  

Molekula AzaPc měla mít senzorickou funkci citlivou k sodným a draselným kationtům, 

proto byl zvolen na periferii substituent 1-aza-15-crown-5 s velikostí kavity vhodné pro vazbu 

těchto kationtů. Fenyl na asymetrickém prekurzoru 3 zůstal pouze z hlediska syntetického 

(snadná syntetická dostupnost výchozích látek), jeho významný vliv na fotofyzikální vlastnosti 
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molekuly nebyl předpokládán a byl objeven později (viz níže). Objemný substituent terc-

butylsulfanyl na prekurzoru 4 byl navržen, aby se zabránilo nežádoucí agregaci molekul AzaPc, 

čímž by byla i neselektivně znemožněna fluorescence. Agregované molekuly AzaPc nejsou 

excitovány, případně ztrácejí absorbovanou energii jinými mechanismy než emisí fotonu 

(fluorescencí). Do centra finálního produktu byl koordinován zinečnatý kation pro získání dobré 

stability a fotofyzikálních vlastností, taktéž byl pro porovnání vlastností do centra vložen kation 

hořečnatý z důvodu srovnání finálních senzorických vlastností obou komplexů. Příprava a 

zkoumání vlastností navržené látky bylo provedeno zcela poprvé. 

Příprava asymetrického AzaPc vycházela ze statistické kondenzace, kdy společně 

reagovaly jako prekurzory substituované pyrazin-2,3-dikarbonitrily (látka 3 a 4) v určitém 

poměru (viz dále).  

 

Pro přípravu prekurzoru 3, bylo potřeba nejprve připravit vhodný substrát pro 

příslušnou nukleofilní substituci (sloučenina 2). Její syntéza vycházela z kondenzační reakce 

diaminomaleonitrilu s fenylglyoxalovou kyselinou za vzniku 5-fenyl-6-hydroxypyrazin-2,3-

dikarbonitrilu (1; 95 %) a následné chlorace pomocí chloridu fosforylu za vzniku požadovaného 

5-fenyl-6-chlorpyrazin-2,3-dikarbonitril (2) (61 %). Tyto reakce byly již popsány v odborné 

literatuře32. 

Nukleofilní substituce látky 2 s 1-aza-15-crown-5 vedoucí k prvnímu prekurzoru (látka 

3) byla z důvodu finanční náročnosti výchozí látky 1-aza-15-crown-5 nejprve optimalizována 

pomocí modelových reakcí, kdy byl namísto 1-aza-15-crown-5 použit N,N-diethlyamin. Průběh 

těchto modelových reakcí byl sledován pouze na TLC, produkt nebyl z reakce izolován a proto 

nebyly tyto reakce ani zmíněny v experimentální části. Alkylaminové deriváty pyrazin-2,3-

dikarbonitrilů se běžně připravují s nadbytkem příslušného alkylaminu, který zároveň 

vychytává odstupující chloridový anion. Vzhledem ke zmíněné finanční náročnosti 1-aza-15-

crown-5, bylo třeba najít vhodnou bázi (K2CO3, CsF) pro záchyt odstupujících chloridových 

aniontů. Dále bylo hledáno vhodné rozpouštědlo (THF, DMF) pro tuto reakci. Ze zkušebních 

reakcí vyplynulo, že optimální podmínky pro reakci jsou: laboratorní teplota, rozpouštědlo 
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DMF, báze uhličitan draselný. Při dodržení těchto reakčních podmínek postačuje při přípravě 

prekurozru 3 jen malý nadbytek 1-aza-15-crown-5 (asi 1,1× více). Reakce byla poté provedena 

za stanovených podmínek ve větším měřítku a byl získán asymetrický prekurzor 5-fenyl-6-

(1,4,7,10-tetraoxa-13-azacyklopentadekan-13-yl)pyrazin-2,3-dikarbonitril (3) (76 %). Produkt 

byl charakterizován pomocí NMR a IČ spekter. 

Látka 4 byla připravena nukleofilní substitucí, kdy spolu reagovaly 5,6-dichlorpyrazin-

2,3-dikarbonitril s 2-methyl-2-propanthiol v prostředí vodného roztoku hydroxidu sodného a 

THF za vzniku 5,6-bis(terc-butylsulfanyl)pyrazin-2,3-dikarbonitrilu (4) (76 %). Tento postup byl 

taktéž popsán již dříve v literatuře29. 

 

Po přípravě příslušných prekurzorů 3 a 4 bylo přistoupeno k syntéze požadovaného 

nesymetrického azaftalocyaninu metodou statistické kondenzace s butanolátem hořečnatým a 

krystalkem jodu v prostředí butanolu. Jelikož se jedná o neselektivní metodu přípravy 

takovýchto makrocyklů, dochází při reakci ke vzniku 6-ti různých kongenerů složených z různě 

nakombinovaných podjednotek účastnících se reakce. Poměr prekurzorů byl proto zvolen 1:3 

(prekurzor 3/4), protože při použití takovýchto poměrů reaktantů se zvyšuje pravděpodobnost 

vzniku kongeneru typu AAAB16, tedy zvolené cílové struktury. Tento asymetrický AzaPc (5) je 

pak nutno vyizolovat ze vzniklé směsi kongenerů pomocí chromatografických metod. Po 

ukončení reakce a následném zahuštění směsi kongenerů byla do baňky přilita směs 

voda/methanol/kyselina octová v poměru 10:5:1 (voda odděluje butanolát hořečnatý, 

methanol napomáhá smísení butanolu a vody a zároveň rozpouští některé nečistoty, kyselina 

octová reaguje s nadbytečným butanolátem hořečnatým za vzniku octanu hořečnatého). 

Vznikla suspenze, která byla následně zfiltrována a vysušena ve tmě. Z důvodu potenciálního 

rozkladu produktu na světle ho bylo nutné uchovávat na místech chráněných před světlem. 

Protože reakce probíhá s butanolátem hořečnatým jako iniciátorem reakce, dochází ke 

koordinaci hořečnatých kationtů do centra jednotlivých AzaPc. Separace těchto hořečnatých 
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komplexů je zpravidla obtížná31, protože se látky nepohybují na TLC jako jednotlivé kulaté 

skvrny, ale „táhnou“ se a jednotlivé kongenery se tak slévají dohromady. 

Pro izolaci asymetrického AzaPc 5 bylo tedy třeba nejprve směs kongenerů převést na 

bezkovové deriváty, které se při chromatografických separacích chovají většinou lépe. 

Hořečnaté deriváty jsou nestabilní v kyselém prostředí, a proto byl hořečnatý kationt z centra 

odstraněn reakcí s kyselinou p-toluensulfonovou. Reakce probíhala ve tmě z důvodu již 

zmíněné potenciální fotolability. Pomocí chromatografických metod byl následně vyizolován 

asymetrický bezkovový AzaPc 6 (19 %). Látka 6 byla charakterizována NMR, IČ, UV/Vis spektry 

a MS (MALDI). 

Do centra asymetrického bezkovového AzaPc (6) byl zaveden zinečnatý kation reakcí 

s octanem zinečnatým za vzniku látky 7 (99 %). Asymetrický zinečnatý AzaPc 7 byl 

charakterizován NMR, IČ, UV/Vis spektry a MS (MALDI). Zinečnatý kation byl zaveden do 

centra molekuly z důvodů zvýšení stability sloučeniny (zinečnatý kation je pevně vázán 

v centru) a také z hlediska zajištění dobrých fotofyzikálních parametrů po aktivaci molekuly. 

Z důvodu možnosti porovnání fotofyzikálních a fotochemických vlastností hořečnatého 

a zinečnatého derivátu byl do centra asymetrického bezkovového AzaPc 6 taktéž zaveden zpět 

i hořečnatý kation reakcí s octanem hořečnatým za vzniku produktu 5 (81 %). Látka 5 byla opět 

charakterizována NMR, IČ, UV/Vis spektry a MS (MALDI). 

Finální zinečnaté (7) a hořečnaté (5) AzaPc byly podrobeny fotofyzikálním měřením. 

Byly u nich stanoveny kvantové výtěžky fluorescence (ΦF), což je poměr mezi počtem 

vyzářených fotonů a fotonů přijatých po absorpci světelné energie. Hodnoty jsou shrnuty 

v Tabulce 1. Vlastní stanovení senzorických vlastností probíhalo postupnou titrací roztoku 

AzaPc rozpuštěných v THF roztokem solí (KSCN, NaSCN) rozpuštěných v MeOH. Thiokyanáty 

byly pro titraci zvoleny z hlediska dobré rozpustnosti v organických rozpouštědlech v porovnání 

s jinými solemi. Z naměřených kvantových výtěžků fluorescence byl vypočítán tzv. zesilující 

faktor fluorescence (FEF), což je poměr ΦF s navázaným kationtem kovu a ΦF volné formy 

molekuly (viz tabulka č. 1). 

Emisní maxima byla u zinečnatých (7) a hořečnatých (5) AzaPc srovnatelná - vždy okolo 

668 nm pro volnou formu a 670 nm pro formu s navázaným kationtem kovu. Určitým 

zklamáním byly kvantové výtěžky fluorescence (ΦF) volných forem AzaPc. Byly totiž nečekaně 

vysoké asi 0,13 (7) a 0,33 (5), neblížily se očekávaným nulovým hodnotám. U formy AzaPc 
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s navázaným kationtem kovu dosáhly kvantové výtěžky fluorescence (ΦF) předpokládaných 

hodnot (0,19-0,20 pro zinečnatý AzaPc 7; 0,43-0,44 pro hořečnatý AzaPc 5).  

Nárůst fluorescence (FEF) byl zaznamenán vyšší u zinečnatého (7) AzaPc až 1,5×. Avšak 

hodnoty FEF u struktur připravených AzaPc v rámci mé diplomové práce byly celkově nízké, což 

bylo způsobeno nečekaně vysokým kvantovým výtěžkem fluorescence volných forem AzaPc.  

V této oblasti byl daný projekt pilotním a další studium v laboratoři ukázalo, že na 

kvantový výtěžek fluorescence volné formy AzaPc hraje významnou roli substituent (fenyl) 

v ortho poloze vůči donorovému centru na asymetrickém prekurzoru (3). Příčina nebyla dosud 

vysvětlena, ale jako vhodný substituent se z empirických zkušeností jeví např. butoxy skupina 

(FEF až 11,5) (viz kapitola 10. - příloha). 

Výsledky mé diplomové práce se staly součástí publikace v časopise Chemistry – A 

European Journal, která je také přílohou k této práci33. Práce byla vybrána vydavatelstvím jako 

zajímavá pro zveřejnění obrázku na přebalu časopisu (tzv. „front-cover picture“). 

 

Tabulka č. 1: Fotofyzikální a fotochemické vlastnosti látek 7 a 5 rozpuštěných v THF: 

        
Sloučenina Centrální 

atom 
Forma[a] Absorpce 

λmax (nm) 
Fluorescenceλm

ax(nm) 
ΦF  FEF[b] 

 

látka 7 Zn volná 655 668 0,133 - 
 látka 7 Zn Na+ 658 670 0,188 1,4 
 látka 7 Zn K+ 658 671 0,195 1,5 
 látka 5 Mg volná 656 668 0,33 - 
 látka 5 Mg Na+ 658 670 0,44 1,3 
 látka 5 Mg K+ 658 673 0,429 1,3 
 [a]přidání odpovídajícího množství thiokyanátu v MeOH (finální c(M+) = 20 mM, c(AzaPc) = 1 μM). 

  
[b] zesilující faktor fluorescence. Počítaný jako: ΦF(M+) / ΦF(Free). 
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9. ZÁVĚR 
 

 V rámci mé diplomové práce byly připraveny tyto meziprodukty a prekurzory pro 

AzaPc: 

 5-fenyl-6-hydroxypyrazin-2,3-dikarbonitril (1) 

 5-fenyl-6-chlorpyrazin-2,3-dikarbonitril (2) 

 5-fenyl-6-(1,4,7,10-tetraoxa-13-azacyklopentadekan-13-yl)pyrazin-2,3-dikarbonitril (3) 

 5,6-bis(terc-butylsulfanyl)pyrazin-2,3-dikarbonitril (4). 

 

 Statistickou kondenzací prekurzorů 3 a 4 byl připraven a izolován: 

 hořečnatý komplex asymetrického AzaPc 5 

 bezkovový asymetrický AzaPc 6 

 zinečnatý asymetrický AzaPc 7 

Všechny připravené AzaPc (5, 6 a 7) byly charakterizovány NMR, IČ, UV/Vis spektry a MS 

(MALDI). 

 Látky 5 a 7 byly podrobeny fotofyzikálním měřením, byly u nich stanoveny kvantové 

výtěžky fluorescence a vypočítán zesilující faktor fluorescence (FEF). Nárůst fluorescence (FEF) 

byl u hořečnatého komplexu AzaPc 5 1,3× a u zinečnatého komplexu AzaPc 7 až 1,5×. Výsledky 

nejsou špatné v porovnání s některými komerčními senzory, i když FEF je nečekaně nízký 

z důvodu vysokého kvantového výtěžku fluorescence volné formy AzaPc. Výhodou připravené 

molekuly oproti komerčně dostupným senzorům se jeví absorpce (658 nm) a emise (671 nm) 

při vysokých vlnových délkách. 

 Výsledky mé diplomové práce se staly součástí publikace, jejíž jsem spoluautorem (viz 

kapitola 10.).  
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