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ABSTRAKT
Univerdzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Katedra:

Katedra biofyziky a fyzikální chemie

Kandidát:

Lucie Ludvová

Školitel:

PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D.

Název diplomové práce:

Studium fotofyzikálních a fotochemických vlastností
bezkovových ftalocyaninů a jejich azaanalogů

Tato práce se zabývá ftalocyaniny a azaftalocyaniny, což jsou makrocyklické
sloučeniny s rozsáhlým systémem konjugovaných vazeb, díky čemuž mají velice
zajímavé fotofyzikální vlastnosti. Cílem této práce bylo připravit další ftalocyaniny
a azaftalocyaniny a doplnit tím sérii již dříve připravených látek. Konkrétně se jednalo
o sloučeniny

s

periferními

substituenty

vázanými

přes

kyslík

(terc-butoxy

u azaftalocyaninu a butoxy a terc-butoxy u ftalocyaninu). Práce byla zaměřena zejména
na syntézu meziproduktů (4,5-dibutoxyftalonitrilu a 4,5-di-terc-butoxyftalonitrilu),
ze kterých se vychází při přípravě ftalocyaninů.
4,5-disubstituované ftalonitrily se substituentem spojeným přes heteroatom
se připravují pomocí nukleofilní substituce z 4,5-dichlorftalonitrilu. Tato příprava však
nebyla úspěšná. Po změně metody na postup, který vychází z pyrokatecholu,
přes 4,5-dibrombenzen-1,2diol

a

1,2-dibrom-4,5-dibutoxybenzen

byl

úspěšně

připraven 4,5-dibutoxyftalonitril a z něj cyklotetramerizací měďnatý, bezkovový a také
zinečnatý ftalocyanin. Připravené látky byly charakterizovány pomocí UV/VIS.
Při syntéze 4,5-di-terc-butoxyftalonitrilu byly vyzkoušeny různé metody,
bohužel nebyly úspěšné. Za neúspěchem může stát především objemnost zaváděné
terc-butoxylové skupiny. Nezdařila se ani příprava příslušného azaftalocyaninu one-pot
reakcí z 5,6-dichlor-pyrazin-2,3-dikarbontrilu v prostředí butanolátu hořečnatého.

ABSTRACT
Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Department:

Department of Biophysics and Physical Chemistry

Candidate:

Lucie Ludvová

Supervisor:

PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D.

Title of Diploma Thesis:

Photophysical and Photochemical Study of Metal Free
Phthalocyanines and Their Azaanalogues

This work deals with phthalocyanines and azaphthalocyanines that are
macrocyclic compounds with large conjugated system giving them interesting
photophysical properties. The aim of this work was to prepare new phthalocyanines
and azaphthalocyanines and complete a previously prepared series of compounds.
Concretely, the compounds with peripheral substituents connected through oxygen
(tert-butoxy for azaphthalocyanines and butoxy and tert-butoxy for phthalocyanines)
were intended to prepare. The work was mainly focused on the synthesis of
intermediates (4,5-dibutoxyphthalonitrile and 4,5-di-tert-butoxyphthalonitrile), that
are precursors for the preparation of phthalocyanines.
4,5-disubstituted phthalonitriles with a substituents bound through heterotom
are usually synthesized using nucleophilic substitution of 4,5-dichlorophthalonitrile.
However, this procedure was not successful in our case. The method was changed
and 4,5-dibutoxyphthalonitrile

was

over 4,5-dibromobenzene-1,2-diol

successfully
and

prepared

from

pyrocatechol,

1,2-dibromo-4,5-dibutoxybenzene.

Cyclotetramerization of this precursor gave final copper, metal-free and zinc
phthalocyanines. The prepared compounds were characterized by UV/VIS absorption.
Many attempts to synthesize 4,5-di-tert-butoxyphthalonitrile were tried using
various methods, but all of them failed probably due to bulkiness of tert-butoxy
groups.

The

one-pot

preparation

of

azaphthalocyanine

5,6-dichloropyrazine-2,3-dicarbonitrile was also unsuccessful.

from

SEZNAM ZKRATEK
AzaPc

azaftalocyanin

CuPc

měďnatý komplex ftalocyaninu

DBU

1,8-diazabicykloundec-7-en

DIPEA

N,N-diisopropylethylamin

DMAC

N,N-dimethylacetamid

DMF

dimethylformamid

DMSO

dimethylsulfoxid

DPPF

1,1´-bis(difenylfosfin)ferrocen

H2Pc

bezkovový ftalocyanin

Me4Phen

3,4 ,7,8-tetramethyl-1,10-fenanthrolin

Pc

ftalocyanin

PMHS

polymethylhydrosiloxan

Pd2(dba)3

tris(dibenzylidenaceton)dipalladium

RF

retenční faktor

THF

tetrahydrofuran

TLC

tenkovrstvá chromatografie

Tt

teplota tání

1

singletový kyslík

O2

ΦF

kvantový výtěžek fluorescence

Φ∆

kvantový výtěžek singletového kyslíku

ÚVOD
Ftalocyaniny (Pc) a azaftalocyaniny (AzaPc) jsou makrocyklické látky s rozsáhlým
systémem konjugovaných dvojných vazeb, díky čemuž jsou schopné absorbovat
světelnou energii a následně ji vyzářit ve formě fluorescence, případně ji předat
tkáňové kyslíku, ze kterého tak vznikne singletový kyslík. Využití našly například ve
fotodynamické terapii, jako zhášeče fluorescence či senzory1.
Pravděpodobnost způsobu vyzáření energie daným způsobem se kvantifikuje
pomocí tzv. kvantových výtěžků (kvantový výtěžek fluorescence ΦF = počet
emitovaných fotonů/počet absorbovaných fotonů; kvantový výtěžek singletového
kyslíku Φ∆ = počet vzniklých molekul singletového kyslíku/počet absorbovaných
fotonů).
Hlavní rozdíl mezi Pc a AzaPc můžeme spatřit v jejich struktuře. AzaPc, obsahují
místo benzenových jader isosterní jádra pyrazinová (viz Obrázek 1).
Obrázek 1: Struktura ftalocyaninu a azaftalocyaninu

Ftalocyanin

Azaftalocyanin

K dalším jejich rozdílům patří například snazší příprava AzaPc (pyrazinové jádro
je oproti benzenovému jádru více aktivované pro nukleofilní substituce), z čehož
vyplývá jejich větší variabilita periferní substituce. AzaPc mají výraznější elektronakceptorové vlastnosti než Pc, centrální vodíky u bezkovových derivátů mají u AzaPc
kyselejší charakter2. AzaPc mají někdy vyšší tendenci k agregaci a v neposlední řadě
se liší polohou hlavního absorpčního pásu - Pc mají posun k delším vlnovým délkám,
tedy k červené části spektra (viz Graf 1).
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Graf 1: Rozdíl v poloze hlavního absorpčního pásu u Pc a AzaPc
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CÍL PRÁCE
Již dříve byla připravena série AzaPc s periferními substituenty vázanými
přes kyslík (bezkovové deriváty – levá půlka tabulky, zinečnaté komplexy – pravá půlka
tabulky). Látky v této sérii se na periferii liší povahou periferního substituentu nerozvětvený alkyl, rozvětvený alkyl, substituovaný aryl (isopropyly, respektive s fenyly
v polohách 2,6-) a nesubstituovaný AzaPc. K těmto sloučeninám byly změřeny
kvantové výtěžky fluorescence (ΦF) a singletového kyslíku (Φ∆) (viz Tabulka 1). Přesnou
definici kvantových výtěžků lze naleznout v teoretické části této diplomové práce.
Tabulka 1: Fotofyzikální vlastnosti vybraných AzaPc v THF:

Bezkovové deriváty
R
1

ΦF

Φ∆

Zinečnaté deriváty
Φ ∆+ Φ F

-H

ΦF

R
-H (v pyridinu)

Φ∆

Φ ∆+ Φ F

0,31 0,49

0,80

2

0,03 0,03

0,06

0,40 0,45

0,85

3

0,09 0,07

0,16

0,36 0,55

0,91

4

0,17 0,11

0,28

0,42 0,50

0,92

5

0,59 0,26

0,85

0,46 0,52

0,98

Pro bezkovové deriváty platí, že v řadě od sloučenin 1-->5 výrazně roste suma
Φ ∆ + Φ F.

To

znamená,

že

nesubstituované

AzaPc

nebo

substituované

AzaPc s nerozvětveným alkylem po absorpci světelné energie neprodukují singletový
kyslík ani fluorescenci v takové míře jako např. látka 5 nesoucí objemný
substituent. Když se podíváme na odpovídající zinečnaté deriváty, je zde vidět,
že závislost je podobná, nicméně rozdíl mezi jednotlivými látkami v sérii je poměrně
nepatrný.
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U derivátů zvýrazněných růžově máme k dispozici pouze deriváty, kde je
rozvětvený alkyl vázaný přes síru. Jedním z cílů mé diplomové práce bylo připravit
derivát AzaPc, který v této sérii chybí, tedy aby měl místo síry spojovací kyslíkový
heteroatom. Takováto látka by lépe zapadla do studované série AzaPc a fotofyzikální
vlastnosti by se daly lépe srovnat.
Podobná pozorování byla i u ftalocyaninů, kde je ale jev vyjádřen daleko méně
(viz Tabulka 2).
Tabulka 2: Fotofyzikální vlastnosti vybraných Pc v THF:
Bezkovové deriváty
R
6

ΦF

Φ∆

Zinečnaté deriváty
Φ ∆+ Φ F

-H

R
-H (v pyridinu)

ΦF

Φ∆

Φ ∆+ Φ F

0,32 0,53

0,85

7
8

0,21 0,23

0,44

0,16 0,68

0,84

9

0,31 0,28

0,59

0,26 0,61

0,87
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Růžovým rámečkem jsou opět zvýrazněny Pc, které v sérii chybí a které budou
dalším cílem mé diplomové práce. Syntéza Pc 7 byla sice v literatuře popsána3, ale
nejsou publikována žádná fotofyzikální data. Pc 8 s rozvětveným alifatickým řetězce byl
připraven zatím pouze přes síru, příprava kyslíkového analogu dosud nebyla
publikována. Až bude série kompletní, budou se sledovat různé vlastnosti Pc a AzaPc
derivátů (především kvantové výtěžky v různých rozpouštědlech Φ∆+ ΦF, poloha
hlavního absorpčního pásu, případně pokročilé NMR experimenty) a bude hledáno
vysvětlení toho, proč jsou u bezkovových AzaPc jejich fotofyzikální vlastnosti tak
výrazně ovlivněny periferními substituenty.
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TEORETICKÁ ČÁST
FLUORESCENCE
Během posledních dvaceti let došlo k výraznému a pozoruhodnému vzrůstu
používání fluorescence v biologických vědách. Fluorescence je nyní jednou
z dominantních metod zaujímající přední místo v biotechnologii, průtokové cytometrii,
genetické analýze, lékařské diagnostice a mnoha dalších biologických disciplínách.
LUMINISCENCE
Luminiscence je emise světla z jakékoliv látky, dochází k ní v excitovaném stavu
elektronů. Můžeme ji rozdělit na dvě kategorie – fluorescenci a fosforescenci.
Fluorescence je emise světla při přechodu mezi dvěma stavy téže multiplicity, na rozdíl
od fosforescence, kde k emisi světla dochází při přechodu mezi dvěma stavy rozdílné
multiplicity (triplet - singlet). Další rozdíl spočívá v délce luminiscence, při fosforescenci
je mnohem delší (déle než řádově 10-2s) oproti fluorescenci (řádově 10-9s až 10-6s),
jelikož se molekuly dostávají do takových hladin, z nichž se jednoduše nemůžou vrátit
do základního stavu4.
SVĚTLO
Světlo

je

elektromagnetické

záření,

které

můžeme

charakterizovat

frekvencí f a vlnovou délkou λ. Rychlost světla se značí c a ve vakuu činí přesně
299 792 458 ms-1.
Podle vlnových délek světelného záření rozlišujeme záření rentgenové,
ultrafialové, viditelné, infračervené a mikrovlnné (viz Obrázek 2). Lidské oko vnímá
světlo vlnových délek pouze v rozmezí 400-700 nm, označované jako UV/VIS.
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Obrázek 2: Rozdělení spektrálních oblastí světelného záření dle jeho vlnových délek5

JABLONSKÉHO DIAGRAM
Jablonského diagram (viz. Obrázek 3) znázorňuje proces, který probíhá
při absorpci a emisi světla. Své jméno tento diagram dostal po profesoru Alexandru
Jablonském, který byl jedním z průkopníků molekulární fotofyziky.
Při absorpci světla přeskočí elektrony látky z původního stavu (S0) do některého
z excitovaných stavů (S1, S2). V každé z těchto elektronových úrovní energie
se elektrony mohou vyskytovat ještě v celé řadě úrovní vibračních energií
(znázorněných jako 0, 1, 2). Přechody mezi jednotlivými energetickými stavy jsou
zobrazeny jako svislé čáry. Doba absorpce je asi 10-15s, což je příliš krátká doba
na významné posunutí jader (tzv. Franck-Condonův princip).
Při přeskoku ze stavu S2 nejprve elektrony projdou na nejnižší vibrační hladinu,
ze které poté intramolekulární konverzí přejdou do stavu S1. Elektrony opět přejdou
na nejnižší vibrační energetickou hladinu stavu S1, ze které se vyzářením fotonu o nižší
energii (tzn. o delší vlnové délce než excitační záření), tj. fluorescencí, vrátí na základní
energetickou hladinu S0. Elektrony se v tomto případě z exitovaného stavu vrací
bez změny spinu, je to tedy spinově dovolený, zářivý přechod.
V případě, že se při emisi záření uplatňuje tzv. metastabilní hladina, jedná
se o fosforescenci. Děj, při kterém excitované elektrony přechází z energetického stavu
S1 na některou z vyšších vibračních hladin excitovaného tripletového stavu T1, kdy jsou
14

v systému dva elektrony se stejným spinem, se nazývá tzv. vnitřní konverze
(v angl. ”intersystem crossing“). Molekula má nadbytek vibrační energie, nejprve
přejde na základní vibrační hladinu, přechodem na základní hladinu by nebyl dodržený
Pauliho princip, a tudíž dochází ke změně elektronového spinu a doba vyhasínání
je mnohem delší. Z tohoto důvodu je fosforescence patrná ještě nějakou dobu
po odstranění excitačního zdroje4.
Obrázek3: Jablonského diagram6

EMISNÍ A EXCITAČNÍ SPEKTRUM
V případě emisního spektra se jedná o závislost intenzity fluorescence na vlnové
délce při konstantní vlnové délce excitačního záření.
Excitační spektrum je rovněž závislost intenzity fluorescence na vlnové délce,
ale na rozdíl od spektra emisního při konstantní vlnové délce emitovaného záření.
EMISNÍ SPEKTRUM
Pro velký počet organických molekul platí zrcadlová symetrie mezi absorpčním
a fluorescenčním pásem. Zrcadlová symetrie je způsobena tím, že absorpce i emise
mají stejnou relativní pravděpodobnost (viz také tzv. Franck-Condonův princip).
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STOKESŮV POSUV
Jablonského diagram ukazuje, že energie emise je obvykle nižší, než je energie
absorpce. Rozdílu v energiích mezi maximy emisního a absorpčního pásu se říká
Stokesův posuv (viz. Obrázek 4), jelikož byl tento jev poprvé pozorován panem
Stokesem v roce 1852. K fluorescenci obvykle dochází při nižších energiích a delších
vlnových délkách.
Obrázek 4: Stokesův posuv7

KASHOVO PRAVIDLO A VAVILOVŮV ZÁKON
Kashovo pravidlo popisuje další z charakteristických rysů fluorescence a to,
že před emisí fotonu dochází k relaxaci vibrační energie a intramolekulární konverzi,
z toho vyplývá, že fluorescenční přechod nastává z nejnižší vibrační hladiny prvního
excitovaného stavu S1 a fluorescenční emisní spektrum nezávisí na použité vlnové
délce budícího záření.
Další pravidlo, konkrétně Vavilovův zákon říká, že doba trvání excitovaného
stavu a kvantový výtěžek také nezávisí na použité vlnové délce budícího záření.
Z tohoto zákona vyplývá stejný závěr jako z Kashova pravidla, tedy že emisní spektra
jsou nezávislá na vlnové délce excitace7.
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KVANTOVÝ VÝTĚŽEK FLUORESCENCEΦF
Jak už bylo v úvodu řečeno, pravděpodobnost způsobu vyzáření energie daným
způsobem se kvantifikuje pomocí tzv. kvantových výtěžků. Kvantový výtěžek
fluorescence ΦF znamená poměr počtu emitovaných fotonů k počtu fotonů
absorbovaných (viz. Rovnice 1). Jinými slovy, pokud molekula absorbuje 100 fotonů a
např. 60 jich vyzáří ve formě fluorescence, má kvantový výtěžek fluorescence 0,60.
Kvantový výtěžek se může přiblížit číslu 1, pokud jsou nezářivé přechody mnohem
menší než emise.
Rovnice 1: Kvantový výtěžek fluorescence
Φ

=

počet emitovaných fotonů
počet absorbovaných fotonů

Kvantové výtěžky určit pomocí různých tzv. absolutních metod, například
opticky, fotoakusticky, kalorimetricky nebo pomocí aktinometrie. Kvantový výtěžek jde
také určit nepřímo, a to jako poměr pozorované střední doby dohasínání fluorescence
(t) a vnitřní (radiační) doby života excitovaného stavu bez zhášecích mechanismů (t0).
Všechny tyto metody spojuje poměrně náročné přístrojové vybavení a dlouhý čas
stanovení. Výhodou je naopak „absolutní“ stanovení kvantového výtěžku bez nutnosti
použít referenční látky (viz dále).
Nejčastější metodou stanovení kvantového výtěžku je tzv. referenční metoda,
kdy se za naprosto totožných podmínek porovná intenzita emise referenční látky o
známém kvantovém výtěžku a stanovovaného vzorku. Jediné v čem se referenční látka
a vzorek mohou lišit, je použité rozpouštědlo, všechny ostatní parametry měření musí
být naprosto shodné. Kvantový výtěžek měřeného vzorku je pak dán vztahem (viz.
Rovnice 2):
Rovnice 2: Stanovení kvantového výtěžku fluorescence referenční metodou

 F S  1 −10− A
Φ = Φ  R 
− AS

 F  1 −10

R

S
F

R
F
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kde A je absorpce při excitační vlnové délce, F je plocha pod emisní křivkou, n je index
lomu rozpouštědla a indexy R a S odpovídají referenční látce (R, z angl. reference)
a vzorku (S, z angl. sample).
Referenční látka by měla splňovat několik základních parametrů a to je snadná
dostupnost v čisté formě, vysoký a přesně známý kvantový výtěžek fluorescence,
kvantový výtěžek nezávislý na excitační vlnové délce, malý překryv absorpčního
a emisního spektra (tedy vysoký Stokesův posuv) a překryv absorpčního spektra
v některé části spektra se spektrem vzorku tak, aby bylo možné vybrat vhodnou
společnou excitační vlnovou délku. Výhodou pak bývá podobná chemická struktura
jako vzorek. Příklad některých referenčních látek je uveden v Tabulce 3.
Tabulka 3: Příklad některých používaných referenčních látek a jejich kvantových
výtěžků

Referenční látka

Rozpouštědlo

λex[nm]

ΦF

Chinin sulfát

0,1 M H2SO4

350

0,77

Fluorescein

0,1M NaOH

496

0,95

9,10-DPA

cyklohexan

366

0,95

POPOP

cyklohexan

2-aminopyridin

0,1 M H2SO4

285

0,60

Tryptofan

voda

280

0,13

Tyrosin

voda

275

0,14

Fenylalanin

voda

260

0,024

Fenol

voda

275

0,14

Rodamine 6G

etanol

488

0,94

Kresylová violeť

metanol

540-640

0,54

ZnPc

THF

600

0,32

0,97
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VYUŽITÍ FLUORESCENCE
Fluorescence našla široké uplatnění v mnoha vědách například v analytické
chemii, kde se využívá ke kvalitativní (na základě vlnových délek spektra) a kvantitativní
analýze (na základě intenzity záření) nebo také v biofyzikálním a biochemickém
výzkumu nebo i v biomedicíně, především kvůli tomu, že citlivost fluorescenčních
metod je srovnatelná se zobrazováním pomocí radionuklidů, odpadá však riziko
ozáření ionizujícím zářením. S fluorescenčními metodami se můžeme také setkat
v potravinářství, kriminalistice8, nebo i v běžném životě při detekci falešných bankovek
nebo můžeme fluorescenci zpozorovat při pití Tonicu za slunečného dne (nejlépe
s přídavkem alkoholu), který obsahuje chinin. Díky chininu byla fluorescence v roce
1845 Sirem Johnem Frederickem Williamem Herschelem poprvé vědecky popsána6.
Fluorescenční metody můžeme použít tehdy, jestliže je potřeba zviditelnit
určité látky nebo struktury v buňce. Lze použít buď přímý postup (fluoroform se váže
přímo na specifické struktury) nebo se používá metoda imunofluorescence (připraví
se specifická protilátka, s jejíž pomocí se fluoroform váže na téměř jakýkoliv druh
molekuly)9. V praxi se využívá fluorescenční spektroskopie (metody založené na měření
fluorescenčního záření vysílaného zkoumanou látkou při přenosu energie) při testování
životnosti buněk (také jejich proliferace a funkcí), studiu neurotransmiterových
receptorů a iontových kanálů, během nitrobuněčného přenosu nervového
signálu a změn nitrobuněčných iontů Ca2+, Mg2+, Zn2+, při detekce singletového kyslíku,
měření membránového potenciálu, měření pH uvnitř buněk a další7.
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SINGLETOVÝ KYSLÍK
Jedná se o jednu z forem molekulárního kyslíku, která je energeticky bohatší
a vysoce reaktivní. Singletový kyslík, 1O2 je nejnižší excitovaný stav kyslíku.
Fotosenzitizované

reakce

jsou

světlem

iniciované

reakce

sloučenin

(tzv. fotosenzitizérů), které obsahují chromofory. Při excitaci těchto molekul dochází
k přenosu absorbované energie na molekulární (tj. tripletový) kyslík 3O2 za vzniku
vysoce reaktivního singletového kyslíku 1O2. Podmínkou tedy je, aby fotosenzitizér
přešel ze svého excitovaného singletového stavu S1 do stavu tripletového T1, protože
pouze molekuly v tripletovém stavu si mohou navzájem předat energii. Děje se tak
podobně jako u fosforescence, a to vnitřní konverzí (viz. Jablonského diagram výše).
Předáním energie tripletovému kyslíku se pak fotosenzitizér vrací zpět do svého
základního stavu S0, což je opět spinově zakázaný děj10.
Pravděpodobnost, že fotosenzitizér přejde vnitřní konverzí z excitovaného stavu
S1 na tripletový stav T1 lze zvýšit zavedením atomu o vysoké molekulové hmotnosti
do molekuly fotosenzitizéru (tzv. „pravidlo těžkého atomu“).
KVANTOVÝ VÝTĚŽEK SINGLETOVÉHO KYSLÍKUΦ∆
Dalším ze způsobů vyjádření pravděpodobnosti vyzáření energie z excitovaného
stavu molekuly je pomocí kvantového výtěžku singletového kyslíku. Kvantový výtěžek
singletového

kyslíku Φ∆ je

poměr

počtu

vzniklých

molekul

kyslíku

k počtu

absorbovaných fotonů (viz. Rovnice 3).
Rovnice 3: Kvantový výtěžek singletového kyslíku
Φ∆ =

počet vzniklých molekul singletového kyslíku
počet absorbovaných fotonů

Vzhledem k velice krátké životnosti singletového kyslíku ho bývá těžké
detekovat. Doba existence singletového kyslíku se pohybuje od 4µs ve vodě
až po 100ms ve slabě interagujících halogenových uhlovodících. Singletový kyslík může
v roztoku zanikat různými způsoby, jedná se o srážky s molekulami rozpouštědla,
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interakcí s okolními molekulami tzv. zhášením, kdy může nastat přenos energie
na molekulu zhášeče (v přírodě takto působí například β-karoten) nebo zhášení
probíhá chemickou reakcí (adice na dvojné vazbě, oxidace)10. Pro detekci a stanovení
kvantového výtěžku 1O2 lze použít různé chemické nebo fyzikální metody.
Mezi chemické metody patří například stanovení výtěžku založené na reakci
s látkami, s nimiž tvoří charakteristické produkty fotooxidace, odbarvovací metody
nebo elektronová paramagnetická rezonance.
Pro reakce singletového kyslíku s látkami, s nimiž tvoří charakteristické
produkty fotooxidace platí, že téměř nezávisí na teplotě, probíhají stereospecificky a je
pro ně důležité, aby byly dostatečně specifické. Při použití této metody můžeme získat
jak hodnoty kvantového výtěžku, tak i rychlostní konstanty zhášení. K diagnostice
přítomnosti 1O2 v komplexích reakcích se využívají zhášecí metody, jako zhášeče
se používají azid sodný, již zmiňovaný β-karoten nebo histidin. Další řadu chemických
metod tvoří metody odbarvovací. Během těchto metod dochází ke snižování
absorpčního

pásu

reaktantu.

Reakci

lze

sledovat

fluorescenčně

nebo spektrofotometricky. V neposlední řadě je také nutno zmínit elektronovou
paramagnetickou rezonanci, která singletový kyslík jednak detekuje a jednak
kvantifikuje. Při tomto postupu vzniká radikálový produkt reakcí 1O2 s neradikálem.
Jedná se o metodu, která je instrumentálně náročná, vyžaduje drahé přístroje a má
složit postup analýzy, což brání jejímu širokému uplatnění11.
Pod pojem fyzikální metody spadá například fotoakustická kalorimetrie
(je založena na převedení tlakových vln piezoelektrickým činidlem na elektrický signál),
absorpce 1O2 v IČ oblasti a přímá detekce luminiscence (je založena na monitorování
radiačních přechodů). Mezi výhody spektroskopických metod patří zejména to, že jsou
detekovány přímo, bez vlivu vedlejších reakcí s chemickými činidly. Za nevýhodu
lze považovat jejich vyšší náročnost na vybavení a požadavek využití laserových zdrojů
a specificky vyráběných detektorů.
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VYUŽITÍ V PRAXI
Singletový kyslík nalezl využití v mnoha oblastech, například v organické chemii,
fotomedicíně, desinfekci, úpravě a čištění vody, jako pesticidy nebo chemický
kyslíko-jodový laser.
V organické chemii je používán zejména v organické syntéze jako silné oxidační
činidlo. Mezi typické reakce patří adice na dvojnou vazbu a oxidace. Vznikají allylové
hydroperoxidy, endoperoxidy a meziprodukty pro syntézu epoxyalkoholů a dalších
sloučenin.
Pod pojmem fotomedicína je myšlena konkrétně fotodynamická terapie.
Fotodynamická terapie je diagnostická a léčebná metoda nejrůznějších typů rakoviny
založená na použití fotosenzibilizátoru aplikovaného různými způsoby a viditelného
či blízkého infračerveného světla. Princip metody spočívá v kumulaci fotosenzitizéru
v rakovinných buňkách, jejich ozářením světlem specifické vlnové délky (600-900nm
tzv. terapeutické okno) a vzniku singletového kyslíku, který vede k poškození
rakovinotvorných buněk 12 . Při této metodě nejsou poškozeny jen buňky nádoru,
nýbrž i cévní systém, který tumor zásobuje, je tím tak omezena i jeho výživa.
Fotodynamickou metodu lze považovat za selektivní metodu, neboť zasahuje pouze
ozářenou oblast obsahující fotosenzitizér. Využití tato metoda našla v léčbě rakoviny
mozku, žaludku, plic, jícnu, degenerativních změn na sítnici, nemocí koronárních cév
a mnoha dalších.
Jako dezinfekce se používá fotodynamická inaktivace bakterií, virů, kvasinek
a prvoků. Tato dezinfekce, nabývá na významu zejména se stále častější rezistencí
bakteriálních kmenů na antibiotika. Pro fotodynamickou dezinfekci se používá
například methylenová modř a bengálská červeň. Také se používá ke sterilizaci krve13.
Použití singletového kyslíku k úpravě a čištění vod umožňuje odstranění
znečištění jak mikrobiální, tak chemické.
Singletový kyslík se také uplatňuje jako pesticid. Nespornou výhodou využití
singletového kyslíku jako pesticidu je, že na rozdíl od konvenčních chemických
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pesticidů nekontaminují půdu a povrchové vody. Jsou netoxické a šetrné k životnímu
prostředí. Používají se xanthenová barviva a furokumariny.
A v neposlední řadě zde máme využití singletového kyslíku jako chemický
kyslíko-jodový laser, který převádí energii chemické reakce na fotony14.
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
Čistota produktů a meziproduktů, včetně průběhu reakcí byla kontrolována
tenkovrstvou chromatografií na TLC deskách Merck Silikagel 60 F254 s detekcí UV
světlem vlnové délky 254 nm a 366 nm. Vyvíjecí fáze jsou uvedeny u jednotlivých
postupů příprav. Sloupcová chromatografie pro čištění produktů byla prováděna
na stacionární fázi Merck-Kieselgel 60 (0,040-0,063 mm).

Infračervená spektra byla měřena přístrojem Nicolet 6700 v ATR módu
na KAOCH FaF UK v Hradci Králové. Vlnočty jsou uvedeny v cm-1.

Elementární analýza byla provedena na přístroji Automatic Microanalyser
EA1110CE (Fisons Instruments S.p.A., Milano, Italy) na Katedře farmaceutické chemie
a kontroly léčiv Farmaceutické fakulty v Hradci Králové.

Hmotnostní spektra (MALDI-TOF) byla měřena na přístroji Voyager-DE STR
mass spectrometer (AB Sciex, Framingham, MA, USA). Přístroj byl kalibrován externě
pěti

bodovou

kalibrační

(LaserBioLabs, Sophia-Antipolis,

metodou

pomocí

France).

Peptide

Roztok

Calibration
měřeného

Mix1
vzorku

v dichlormethanu (přibližně 10 μM, 1,5 μl) byl smíchán v dichlormethanu s matricí
(trans-2-[3-(4tert-butylfenyl)-2-metyl-2-propenyliden]-malononitril)

a

nanesen

na destičku.

NMR spektra byla měřena na přístrojích VARIAN MERCURY VxBB 300 nebo
na VNMR S500 NMR Spectrometer na KAOCH FaF UK v Hradci Králové. Posuny jsou
vztaženy k vnitřnímu standardu Si(CH3)4.

UV/VIS spektra byla změřena na přístroji SHIMADZU UV 240 1 PC: UV/VIS
recording spectrophotometer (Shimadzu Europa, GmbH, Duisburg, Germany).
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SCHÉMA PROVÁDĚNÝCH REAKCÍ
PŘÍPRAVA 4,5-DIBUTOXYFTALONITRILU
METODA A

METODA B

METODA C

METODA D

METODA E
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PŘÍPRAVA BEZKOVOVÉHO A ZINEČNATÉHO FTALOCYANINU

O

O

O

NC

O
N

Li, BuOH
118 °C, 1h

O

N

HN

N
NC

26%

O

N
N

NH

3

N
O

O
O

O
H2Pc

Zn(OAc)2, pyridin
118 °C, 1h

O

O

O

O
N
N

N
Zn

N

N
N

N
N
O

O
O

O
ZnPc
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71%

PŘÍPRAVA 4,5-DI-TERC-BUTOXYFTALONITRILU
METODA A

METODA B

METODA C

METODA D

METODA E
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METODA F

PŘÍPRAVA AZAFTALOCYANINU Z 5,6-DI-TERC-BUTOXYPYRAZIN-2,3DIKARBONITRILU
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SYNTÉZY
PŘÍPRAVA 4,5-DIBUTOXYFTALONITRILU
METODA A
NUKLEOFILNÍ SUBSTITUCE S HYDRIDEM SODNÝM JAKO BAZÍ

K suspenzi hydridu sodného (46,7mg, 1,167 mmol) v bezvodém THF (1 ml)
byl za pokojové

teploty

0,058mmol). Následně

byl

přidán

pod

argonem bezvodý butanol

přikapán 4,5-dichlorftalonitril

(50mg,

(53,4

µl,

0,254mmol)

v bezvodém tetrahydrofuranu (5ml). Roztok po přidání 4,5-dichlorftalonitrilu rychle
zezelenal, míchání při laboratorní teplotě pokračovalo přes noc. Reakce byla
monitorována pomocí TLC (mobilní fáze chloroform/toluen 1:1). Podle TLC
pravděpodobně

produkt

nevznikal.

Reakční

směs

byla

extrahována směsí

voda/ethyl-acetát. Vznikla červeno-hnědá kapalina, na rozhraní fází se objevil
tyrkysově zelený pruh. Organická vrstva byla oddělena, vysušena bezvodým síranem
sodným, přefiltrována a rozpouštědlo bylo odpařeno za sníženého tlaku. Bylo
provedeno kontrolní TLC (mobilní fáze chloroform/aceton 5:2), které potvrdilo,
že požadovaný produkt opravdu nevznikl.

NUKLEOFILNÍ SUBSTITUCE S UHLIČITANEM DRASELNÝM JAKO BAZÍ

Reakční postup byl identický, až na výměnu hydridu sodného za uhličitan
draselný (161mg, 1mmol). Podle TLC (mobilní fáze chloroform/toluen 1:1) bylo
zjištěno, že sloučeniny nereagovaly ani při delších reakčních časech a zvýšené teplotě
na 120°C a poté na 150°C, jelikož se retenční faktor (Rf) skvrny na TLC se shodoval
se skvrnou výchozí látky.
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METODA B
SYNTÉZA 4,5 – DIBROMBENZEN -1,2- DIOLU
OH
OH

Br 2
CH 3 COOH
(72%)

Br

OH

Br

OH
1

Brom (9,33ml, 0,181mol) byl smíchán s kyselinou octovou (5ml) a tento roztok
byl po kapkách za stálého míchání při pokojové teplotě přidán k pyrokatecholu (10,00g,
0,0908mol) rozpuštěnému v kyselině octové (30ml), za použití ultrazvuku.
Reakční směs byla dále míchána šest hodin, větší část kyseliny octové byla
následně odpařena za sníženého tlaku. Zbytek roztoku byl přelit do 300ml směsi vody
a ledu. Vypadla bílá sraženina a na dně kádinky byl hnědý olejovitý roztok. Reakční
směs byla ponechána přes noc v ledničce, kdy se z původně hnědého olejovitého
roztoku vytvořila světle hnědá sraženina. Produkt ve formě sraženiny byl odfiltrován,
promyt vodou a ponechán vyschnout. Následně byl překrystalizován z chloroformu
s aktivním uhlím.
Bylo získáno 19,356g čistého produktu (bílá krystalická látka), což odpovídá
72% teoretického výtěžku. Teplota tání Tt = 114,1 - 116,4°C, překrystalizováno
z chloroformu (dle lit.15 Tt = 110 - 111 °C, krystalizováno z benzenu).

Data pro 4,5 – dibrombenzen -1,2- diol:
1

H NMR (CDCl3) δ (ppm) 7,14 (s, 2H, ArH) a 5,36 (s, 2H, OH).

13

C NMR (CDCl3) δ (ppm) 114,8; 119,9 a 143,5.

IČ (ATR): ν (cm-1) 3625, 3442, 3346, 3190, 1738, 1727, 1610, 1595, 1496, 1418, 1352,
1321, 1267, 1205, 1171 a 1103.
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SYNTÉZA 1,2 – DIBROM-4,5-DIBUTOXYBENZENU
Br
Br
Br

OH

K2 CO3, DM F

Br

OH

(60%)

Br

1

O
O
2

Produkt 1 (2,5g, 0,0186mol) byl rozpuštěn v DMF (30ml). Uhličitan draselný
(2,58g, 0,0186mol) byl rozetřen najemno a při pokojové teplotě přidán k DMF
a k produktu 1. Roztok byl míchán 30 minut při pokojové teplotě. Roztok zežloutnul
a poté zešednul.
K roztoku byl poté přidán butylbromid (4,08ml, 0,0186mol) a reakční směs byla
zahřívána při 80°C pod zpětným chladičem po dobu 6 hodin. Reakce byla
monitorována pomocí TLC (mobilní fáze chloroform/toluen 1:1), Rf produktu = 0,8.
Roztok byl přefiltrován k odstranění přebytečného uhličitanu draselného, pevný
podíl na filtru byl filtr promyt acetonem, filtrát byl odpařen na vakuové odparce a poté
byl vytřepán mezi systém diethylether/brine (3×) a diethylether/voda (1×). Organická
vrstva byla oddělena a vysušena bezvodým síranem sodným, přefiltrována, odpařena
na vakuové odparce. Produkt byl přečištěn pomocí sloupcové chromatografie
na silikagelu s mobilní fází chloroform/toluen 1:1.
Bylo získáno 2,21 g čistého produktu (bezbarvý olej), což odpovídá 60%
teoretického výtěžku. Olej byl uchován v lednici a zatuhnul.

Data pro 1,2 – dibrom-4,5-dibutoxybenzen:
1

H NMR (CDCl3) δ (ppm) 7,06 (s, 2H, ArH); 3,95 (t, J = 7 Hz, 4H, OCH2); 1,79 (p, J = 7 Hz,

4H, OCH2CH2); 1,49 (h, J = 8 Hz, 4H, CH2CH2CH3) a 0,97 (t, J = 7 Hz, 6H, CH3).
13

C NMR (CDCl3) δ (ppm) 149,0; 118,0; 114,6; 69,3; 31,1; 19,1 a 13,8.

IČ (ATR): ν (cm-1) 3649, 3566, 3502, 2936, 2874, 1629, 1507, 1498, 1417, 1398, 1361,
1264, 1190, 1061 a 1015.
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SYNTÉZA 4,5 - DIBUTOXYFTALONITRILU

PŘÍPRAVA KYANIDU MĚĎNÉHO
4

!"# . 5 &' " + 4 )* ) + )*' !' "+ + 3 &' " → 4

) + 6 )*&!"#

Příprava kyanidu měďného probíhala podle postupu popsaného v literatuře16.
Síran měďnatý (10,39g, 0,0651mol) byl rozpuštěn ve vodě (50ml) při 40-50°C.
Roztok zmodral. Disiřičitan sodný (4,58g, 0,0651mol) byl rozpuštěn ve vodě (15ml) –
roztok A. Kyanid sodný (3,43g, 0,0700mol) byl rozpuštěn ve vodě (15ml) – roztok B.
Roztoky A a B byly zahřáty na 60°C. Roztok síranu měďnatého byl slabě
okyselen kyselinou sírovou a přidán během 1 až 2 minut k roztoku A, který zezelenal.
Ihned poté byl přidán k roztoku A roztok B. Ihned došlo k vytvoření krystalků. Mezi
krystalky a vodnou fází se objevila zelená vrstvička. Krystalky byly odsáty, promyty
vodou a ethanolem a vysušeny při 100-110°C.
Bylo získáno 4,81 g čistého produktu (šedobílá pevná látka), což odpovídá 77%
teoretického výtěžku.
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SYNTÉZA 4,5 – DIBUTOXYFTALONITRILU

Produkt 2 (2,21g, 0,0058mol) byl za pokojové teploty rozpuštěn v DMF (25ml)
a poté k němu byl přidán vysušený kyanid měďný (1,56g, 0,0174mol). Reakce
zezelenala a byla zahřívána 18 hodin za teploty varu rozpouštědla.
Reakce

byla

sledována

průběžně

pomocí

TLC

(mobilní

fáze

chloroform/toluen/THF 10:10:1, Rf produktu = 0,8).
Reakce byla ponechána vychladnout, poté byl roztok přelit do 25% roztoku
amoniaku (100ml) a nechán míchat dalších 9 hodin při pokojové teplotě.
Roztok byl přefiltrován (na filtru zůstala zelená pevná látka), suspenze na filtru
byla promyta vodou (dokud kapající voda nebyla neutrální) a nechána vyschnout.
Sloučenina byla přečištěna sloupcovou chromatografií na silikagelu s mobilní
fází chloroform/toluen/THF 10:10:1 (Rf produktu = 0,8), odpařena ve vakuové odparce,
rozpuštěna v minimálním množství chloroformu (1ml), nakapána do metanolu a dána
na noc do mrazáku. Vznikla sraženina, která byla odfiltrována.
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Bylo získáno 94mg čistého produktu (zelená pevná látka), což odpovídá 4%
teoretického výtěžku. Podle NMR bylo určeno, že se jednalo o CuPc.

Data pro CuPc:
1

H NMR (CDCl3) δ (ppm) 3,1-4,0 (br m, 16H, OCH2); 2,4-1,0 (br m, 56H,

OCH2CH2CH2CH3); aromatické signály nebyly ve spektru patrné vlivem špatné
rozpustnosti vzorku.
13

C NMR (CDCl3) δ (ppm)32,07; 19,72; 14,33; ostatní signály nebyly ve spektru patrné

vlivem špatné rozpustnosti vzorku.
IČ (ATR): ν (cm-1) 2959, 2936, 2872, 1606, 1507, 1489, 1460, 1419, 1389, 1355, 1278,
1201, 1103, 1073, 1053, 971 a 901.
Elementární analýza pro C64H80CuN8O8×1H2O(%): C 65,65; H 7,06; N 9,57; nalezeno: C
65,26; H 7,46; N 9,54.
UV/VIS (THF): λmax (ε) 673(296 720), 644 (47 200), 607 (48 100), 409sh a 345 nm (90
750 mol-1cm-1l).
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METODA C

Produkt 2 (1g, 0,0026mol) byl za pokojové teploty rozpuštěn v DMF (10ml).
K roztoku byl přidán kyanid měďný (0,71g, 0,0789mol) a roztok byl zahříván při 90°C.
Po 1 hodině bylo provedeno kontrolní TLC (v mobilní fázi chloroform/toluen 1:1 a poté
1:2). Objevila se malá intenzivní skvrna s RF produktu = 0,6 a dále byly patrny i skvrny
výchozích látek. Teplota byla zvýšena na 140°C. Po další hodině bylo provedeno opět
TLC, podle kterého bylo patrné, že reakce probíhala pomalu, proto byla teplota
zvýšena na 155°C. Po 7 hodinách byl přidán amoniak, vznikla bílá sraženina v tyrkysově
modré kapalině a reakční směs byla dále nechána míchat přes noc. Poté byl roztok
přefiltrován a promyt vodou. Na filtru zůstala světle hnědá sraženina.
Sraženina byla rozpuštěna v chloroformu a přečištěna pomocí sloupcové
chromatografie na silikagelu v soustavě chloroform/toluen 1:2, RF produktu = 0,6.
Získaný produkt byl přefiltrován a odpařen za sníženého tlaku na vakuové rotační
odparce. Po hodině se vytvořily na baňce krystalky bílo -světle zelené barvy. Sloučenina
byla překrystalizována ze směsi ethanol/voda. Krystaly byly odsáty pod tlakem
a nechány vyschnout.
Podle NMR bylo zjištěno, že vznikl pouze monobromovaný produkt.
Bylo získáno 716mg 2 - bromo – 4,5- dibutoxybenzonitrilu, což odpovídá 83%
teoretického výtěžku.

35

Data pro 2 - bromo – 4,5- dibutoxybenzonitril:
1

H NMR (CDCl3) δ (ppm) 7,04 (s, 1h, ArH); 7,03 (s, 1H, ArH); 3.99 (dt, J = 15Hz, 7Hz, 4H,

OCH2); 1,81 (h, 4H, OCH2CH2); 1,60 – 1,40 (m, 4H, CH2CH3) a 0,98 (td, J = 7Hz,2Hz, 6H,
CH3)
13

C NMR (CDCl3) δ (ppm) 153,42; 148,28; 117,79; 117,25;117,12; 116,61; 106,41;

69.35; 65,18; 30,91; 30,79; 19,09; 19,07; 13,75 a 13,73.
IČ (ATR): ν (cm-1) 2957, 2912, 2871, 2231 (CN), 1592, 1509, 1462, 1390, 1381, 1340,
1268, 1212, 1178, 1146, 1066, 1028, 969 a 951.
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METODA D

K produktu 2 (300mg,0,79mmol) byl přidán kyanid zinečnatý (111,2mg,
0,95mmol), tetrakis(trifenylfosfin)paladium (91,2mg, 0,08mmol), DMF (5ml) a reakce
byla zahřáta na 70°C. Po pěti hodinách bylo uděláno kontrolní TLC (v soustavě
chloroform/toluen 1:2). Reakce probíhala pomalu, a proto bylo přidáno další
tetrakis(trifenylfosfin)paladium (91,2mg, 0,08mmol) a teplota byla zvýšena na 110°C.
Po dalších 45 minutách bylo přidáno DMF (5ml). Bylo uděláno další kontrolní TLC
(reakce probíhala pořád stejně pomalu, po pěti hodinách byla přítomna jen stopa
produktu a většina výchozí látky). Reakce byla nechána reagovat přes noc, ale ani poté
nedošlo k výraznému posunu ve prospěch produktu. Výchozí látka stále zůstávala.
Roztok byl vytřepán 3× v soustavě voda/ethyl-acetát, přefiltrován a odpařen
na vakuové rotační odparce. Výsledný produkt byl přečištěn sloupcovou chromatografií
na silikagelu v soustavě chloroform/toluen 1:2.
Podle NMR bylo zjištěno, že i v tomto případě vznikl monobromovaný produkt.
Bylo získáno 85mg 2 - bromo – 4,5- dibutoxybenzonitrilu, což odpovídá 31%
teoretického výtěžku.
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METODA E

Tato metoda byla provedena dle publikovaného postupu3 a mírně upravena.
Produkt 2(1g, 2,63mol) byl rozpuštěn v N,N-dimethylacetamidu (5,5ml). K roztoku byl
přidán polymethylhydrosiloxan (53mg).
Roztok byl zahřát na 120°C a byl přidán 1,1´-bis(difenylfosfin)ferrocene
(39,6mg, 0,07mmol), tris(dibenzylidenaceton)dipalladium (53mg, 0,06mmol), kyanid
zinečnatý (37mg, 2,60mmol) a roztok se nechal míchat.
Po 4 hodinách bylo uděláno kontrolní TLC (v soustavě toluen a poté také
hexan/ethyl-acetát

5:1).

Výchozí

látka

ještě

úplně

nezmizela,

objevil

se monobromovaný derivát s Rf = 0,5 a ještě další skvrna (s Rf = 0,2), která
pravděpodobně mohla odpovídat produktu. Po 7 hodinách byla teplota zvýšena
na 150°C. Podle TLC však neproběhla žádná změna.
Bylo přidáno rozpouštědlo – DMAC (20ml) a reakce proběhla během 30ti minut.
Na TLC zmizela výchozí látka i monobromovaný derivát. Reaktanty pravděpodobně
nebyly dostatečně rozpuštěny. Roztok byl 3x vytřepán v soustavě ethyl-acetátu/brine.
Organická vrstva byla vysušena bezvodým síranem sodným a zfiltrována. Sloučenina
byla

přečištěna

sloupcovou

chromatografií

na

silikagelu

s mobilní

fází

hexan/ethyl-acetát 5:1.
Sloučenina byla překrystalizována z ethanolu s aktivním uhlím. Byly získány
saténově bílé krystalky.
Bylo získáno 528mg 4,5-dibutoxyftalonitrilu, což odpovídá 74% teoretického
výtěžku.
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Data pro 4,5-dibutoxyftalonitril:
1

H NMR (CDCl3) δ (ppm) 7,12 (s, 2H, ArH); 4,05 (t, J = 7 Hz, 4H,OCH2); 1,84 (p, J = 7 Hz,

4H, OCH2CH2); 1,50 (h, J = 7 Hz, 4H, CH2CH2CH3) a 0,99 (t, J = 7 Hz, 6H, CH3).
13

C NMR (CDCl3) δ (ppm) 152,5; 115,9; 115,8; 108,3; 69,4; 30,7; 19,0 a 13,7.

IČ (ATR): ν (cm-1) 3126, 3061, 2959, 2936, 2873, 2230 (CN), 1590, 1567, 1524, 1466,
1405, 1395, 1360, 1290, 1229, 1216, 1093, 1066, 974 a 956.
Elementární analýza pro C16H20N2O2 (%): C 70,56; H 7,40; N 10,29; nalezeno: C 70,25; H
7,68; N 10,44.
MS (ESI): vypočteno 273,2 [M+H]+; naměřeno 273,6.
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METODA E – MIKROVLNNÁ IRADIACE
V další fázi byly vyzkoušeny a optimalizovány podmínky metody Eza mikrovlnné
iradiace, aby bylo dosaženo co nejvyššího výtěžku (viz Tabulka 4).
Tabulka 4: Různé podmínky pro reakci v mikrovlnce (200W, 100PSI, 10 min):
1

2

3

Teplota

120°C

150°C

150°C

Produkt 2

120mg

120mg

120mg

PMHS

7mg

7mg

14mg

DPPF

5mg

5mg

5mg

Zn(CN)2

37mg

37mg

74mg

DMAC

2ml

2ml

2ml

Průběh reakce byl sledován pomocí TLC s mobilní fází hexan/ethyl-acetát 5:1.
Reakce 1 neprobíhala příliš efektivně, a proto byla zrušena. Reakce 2 a 3 vypadaly dle
TLC (mobilní hexan/ethyl-acetát 5:1) shodně, proto byly spojeny a zpracovávány
společně.
Nejprve byla reakční směs 3x vytřepána v soustavě ethyl-acetát/brine,
organická vrstva byla vysušena bezvodým síranem sodným a zfiltrována. Produkt byl
přečištěn sloupcovou chromatografií v mobilní fázi toluen, Rf produktu = 0,2.
Sloučenina byla překrystalizována z ethanolu s aktivním uhlím.
Podle NMR bylo určeno, že se opravdu jednalo o 4,5-dibutoxyftalonitril
(produkt 3).
Bylo získáno 155mg čistého produktu (bílá krystalická látka), což odpovídá 90%
teoretického výtěžku. Teplota tání Tt = 133,8 – 136,1°C (dle lit.17 Tt = 151 – 152°C,
krystalizováno z ethanolu).
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PŘÍPRAVA BEZKOVOVÉHO FTALOCYANINU

Produkt 3 (400mg, 1,46mmol) byl rozpuštěn v bezvodém butanolu (10ml)
a zahřívám pod zpětným chladičem se sušící rourkou. K roztoku bylo přidáno lithium
(72mg, 10,3mmol), roztok ihned zezelenal. Roztok se zahříval dvě hodiny při teplotě
varu rozpouštědla. Po ukončení reakce byla nalita do směsi vody, methanolu a kyseliny
octové (10:5:1) (15ml), aby bylo přebytečné lithium odstraněno a vzniklý produkt
se vysrážel z roztoku.
Roztok byl přefiltrován, na filtru zůstala zelená sraženina, která byla promyta
vodou a ponechána vyschnout. Sloučenina byla vyčištěna sloupcovou chromatografií
na silikagelu v soustavě toluen/chloroform/THF v poměru 20:20:1(Rf= 0,4). Poté byla
sloučenina

opět

rozpuštěna

v minimálním

množství

chloroformu,

nakapána

do methanolu. Vzniklá suspenze byla odsáta pod tlakem na fritě, promyta methanolem
a vysušena.

41

Bylo získáno 442mg čistého produktu (zelená pevná látka), což odpovídá 26%
teoretického

výtěžku.

Podle

NMR

bylo

určeno,

že

se

opravdu

jednalo

bezkovový ftalocyanin (H2Pc).

Data pro H2Pc:
1

H NMR (CDCl3) δ (ppm) 7,72-7,20 (br s, 8H, ArH, částečně překryt signálem

rozpouštědla); 4,12 (br s, 16H, OCH2); 2,20-2,07 (m, 16H, OCH2CH2); 1,88 (h, J = 7Hz,
16H, CH2CH3) a 1,33 (t, J = 7Hz, 24H, CH3).
13

C NMR (CDCl3) δ (ppm) 68,62; 32,00; 19,84 a 14,48; aromatické signály nebyly patrné

vlivem špatné rozpustnosti vzorku a tendenci k agregaci.
IČ (ATR): ν (cm-1) 3295, 2959, 2929, 2873, 1608, 1491, 1451, 1384, 1330, 1278, 1231,
1199, 1100, 1072, 1027, 970, 880 a 856.
Elementární analýza pro C64H82N8O8×1H2O(%): C 69,29; H 7,63; N 10,10; nalezeno: C
69,13; H 7,81; N 10,09.
UV/VIS (THF): λmax (ε)697(194 550), 660 (157 060), 645 (57 300), 599 (30 670), 424sh a
347 nm (93 660 mol-1cm-1l).
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PŘÍPRAVA ZINEČNATÉHO FTALOCYANINU

K H2Pc (0,105g, 0,096mmol) byl přidán octan zinečnatý (0,123g, 0,672mmol),
pyridin (10ml) a reakce byla zahřívána pod zpětným chladičem se sušící rourkou
při teplotě varu rozpouštědla jednu hodinu. Poté byla reakční směs zahuštěna
na rotační vakuové odparce a k roztoku byla přidána voda. Vzniklá suspenze byla
odfiltrována, promyta vodou a důkladně vysušena.
Sloučenina byla přečištěna sloupcovou chromatografii na silikagelu v soustavě
toluen/chloroform/THF 20:5:1 (Rf=0,7). Produkt byl rozpuštěn v minimálním množství
chloroformu, nakapán do methanolu a ponechána v lednici. Po 48mi hodinách byla
vzniklá suspenze přefiltrována pod tlakem. Jelikož většina produktu zůstala ve filtrátu,
byl filtrát znovu odpařen a produkt byl pouze vyškrábán do methanolu. Suspenze byla
odsáta na fritě, důkladně promyta methanolem a vysušena.
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Bylo získáno 79,1mg čistého produktu (zelená pevná látka), což odpovídá
71% teoretického výtěžku. Podle NMR bylo určeno, že se opravdu jednalo
zinečnatý ftalocyanin (ZnPc).

O

O

O

O
N
N

N
Zn

N

N
N

N
N
O

O
O

ZnPc
PRODUKT 7

O

Mr = 1154,75

Data pro ZnPc:
1

H NMR (CDCl3) δ (ppm) 8,84 (s, 8H, ArH); 4,44 (t, J = 6 Hz, 16H, OCH2); 2,10-1,96 (m,

16H, OCH2CH2); 1,69 (h, J = 7Hz, 16H, CH2CH3); 1,09 (t, J = 7Hz, 24H, CH3).
13

C NMR (CDCl3) δ (ppm) 152,97; 151,37; 132,25; 105,74; 69,15; 31,59; 19,49 a 14,02.

IČ (ATR): ν (cm-1) 2960, 2938, 2873, 1603, 1494, 1457, 1414, 1386, 1351, 1275, 1233,
1199, 1103, 1075, 1047, 970, 899 a 857.
UV/VIS (THF): λmax (ε) 673(263 970), 645 (37 590), 608 (40 250), 426sh a 359 nm (93
780 mol-1cm-1l).
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PŘÍPRAVA 4,5-DI-TERC-BUTOXYFTALONITRILU
METODA A

1,2-dibrombenzen-4,5-diol (50mg, 0,19mmol) byl pomocí ultrazvuku rozpuštěn
v 1 ml DMF a přidán k najemno rozetřenému K2CO3 (129mg, 0,93mmol).
Roztok byl míchán 30 minut při pokojové teplotě (roztok zešednul). K roztoku
byl přidán 2-bromo-2-methylpropan(52µl, 0,47mmol) a směs byla zahřívána na olejové
lázni pod zpětným chladičem při 80°C 6 hodin. Bylo provedeno kontrolní TLC v mobilní
fázi chloroform. Reakce byla nechána běžet přes noc, produkt podle TLC nevznikl.
METODA A – MIKROVLNNÁ IRADIACE

V další fázi byly vyzkoušeny shodné podmínky jako v předchozím případě, ale za
pomoci mikrovlnné iradiace (viz Tabulka 5).
Tabulka 5: Různé podmínky pro reakci v mikrovlnce (200W, 100PSI, 10 min):
1

2

3

Teplota

80°C

120°C

150°C

1,2-dibrombenzen-4,5-diol

50mg

50mg

50mg

2-bromo-2methylpropan

52,4 µl

52,4 µl

52,4 µl

K2CO3

129mg

129mg

129mg

Reakce dle TLC neproběhla ani v jednom případě.
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METODA B

Do baňky byl navážen 1,2-dibrombenzen-4,5-diol (30mg, 0,112mmol), jodid
draselný (18,6mg, 0,112mmol), jodidu měďného (0,32 mg, 0,00168mmol) a směs byla
rozpuštěna

v acetonitrilu

(3

ml)pomocí

ultrazvuku.

Do

baňky

byl

přidán

1,8-diazabicykloundec-7-en (84 µl) a reakční směs byla míchána 10 minut při pokojové
teplotě. K reakci byl přidán 2-brom-2-methylpropan (100,6 µl) a byla míchána při
pokojové teplotě.
Na TLC se při použití různých mobilních fází neobjevila žádná nová skvrna.
METODA C

Celá reakce probíhala za nepřístupu vzduchu v argonové atmosféře. Do baňky
byl dán bezvodý THF(5ml), dále byl přidán 1,2-dichlorbenzen(385 µl, 3,40mmol) a poté
ještě terc-butanolát draselný (10,2ml) 1M roztoku THF.
Směs se míchala za pokojové teploty. Po 10ti minutách dle TLC v mobilní fázi
chloroform, zmizela výchozí látka (dichlorbenzen) a objevila se na startu nová skvrna.
Reakce byla ponechána běžet přes noc. Produkt byl vyizolován vytřepáním v ethylacetátu/voda. Rozpuštěný produkt byl zbaven vody pomocí síranu sodného,
přefiltrován a odpařen ve vakuové odparce. Dále byl produkt přečištěn sloupcovou
chromatografii na silikagelu v etheru (Rf produktu = 0,4), přefiltrován a odpařen na
vakuové odparce.
Podle hmotnostní spektrometrie bylo zjištěno, že produkt nevznikl.
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METODA D

Reakce probíhala za nepřístupu vzduchu v argonové atmosféře. Do tří baněk
s 4,5-dichlorftalonitrilem (50mg, 0,25mmol) bylo přidáno 2ml příslušného rozpouštědla
(viz. Tabulka 6).
Tabulka 6: Druh rozpouštědel v jednotlivých reakcích
Baňka

1

2

3

Rozpouštědlo

bezvodé DMF

bezvodé DMSO

bezvodé THF

Reakce byla míchána za pokojové teploty. Do každé baňky byl následně přidán
terc-butanolát draselný jako 1M roztok THF(0,558ml, 0,00056mol). Obsah baněk
okamžitě zhnědnul a dle TLC v soustavě – chloroform, okamžitě zmizela výchozí látka.
Celá reakce byla zopakována s identickým postupem, jen za chlazení voda/led
(-12°C), jelikož reakce reagovala pravděpodobně velmi prudce a bylo potřeba ji
zpomalit. Průběh reakcí byl téměř shodný, reakční směs č. 2 s bezvodým DMSO
zatuhla.
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METODA E
Cl
OH
OH

OH
OH

OH
OH

NaOH, EtOH

Cl
O
DMF, K2CO3

O

Cl

acetonitril, DIPEA

Do 3 baněk byl dán pyrokatechol (100mg, 0,91mmol) a do každé bylo přidáno
10 ml odpovídajícího rozpouštědla (viz. Tabulka 7) a příslušná baze dle tabulky. Reakce
byla míchána při pokojové teplotě 10 minut. Obsah baněk změnil barvu.
Tabulka 7: Druh rozpouštědel a bazí v jednotlivých reakcích
Baňka

1

2

3

Rozpouštědlo

ethanol

DMF

acetonitril

hydroxid sodný

uhličitan draselný

(363mg, 0,00908mol)

(1255mg, 0,00908mol)

hnědá

modrozelená

Baze

Barva

N,Ndiisopropylethylamin
(1582µl, 0,00908mol)
bezbarvá

Do baněk byl přidán 2chlor-2-methylpropan (989µl, 0,00908mol). Směs byla
míchána při 90°C tři dny. Dle TLC v soustavě – chloroform/aceton v poměru 5:1
požadovaný produkt nevznikl.

48

METODA F

Do 4 baněk byl dán 4,5-dichlorftalonitril (50mg, 0,25mmol) a jodid měďný
(2,4mg, 0,01mol). Další pevné látky 3,4,7,8-tetramethyl-1,10-fenanthrolin, uhličitan
cesný a uhličitan draselný) byly přidány dle Tabulky 8. Reakce probíhaly pod argonem a
zpětným chladičem. Do baněk byl přidán 1 ml DMF a ethylendiamin do baňky 3 a 4.
Tabulka 8: Druh rozpouštědel a pevných látek v jednotlivých reakcích
Baňka

1

2

3

4

Me4Phen

Me4Phen

Ethylendiamin

Ethylendiamin

(50mg, 0,25mmol)

(50mg, 0,25mmol)

(1,67µl, 0,25mmol)

(1,67µl, 0,25mmol)

Cs2CO3

K2CO3

Cs2CO3

K2CO3

(99mg, 0,30mol)

(42mg, 0,30mmol)

(99mg, 0,30mmol)

(42mg, 0,30mmol)

Jako poslední byl do každé baňky přidán 3-methylpropan (36,1µl, 0,381mmol).
Směsi byly zahřáty na 130°C, po 15ti minutách byla teplota reakce na dalších 12 hodin
snížena na 80°C. Obsah baněk zhnědozelenal. Bylo provedeno TLC v soustavě –
chloroform/aceton v poměru 5:1 a v toluenu. Reakce neproběhla, na TLC se objevila
pouze výchozí látka.
METODA G
Metoda G byla provedena znova s tím rozdílem, že jako rozpouštědlo byl použit
dioxan (1ml). Dle TLC s mobilní fází chloroform/aceton 5:1 vzniká stopa nějakého
produktu, která však díky velice malému množství nelze vyizolovat, reakce byla proto
zrušena.
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PŘÍPRAVA AZAFTALOCYANINU Z
5,6-DI-TERC-BUTOXYPYRAZIN-2,3-DIKARBONITRILU
CYKLOTETRAMERIZACE 5,6-DICHLORPYRAZIN-2,3-DIKARBONITRILU V
BUTANOLÁTU HOŘEČNATÉM A BUTANOLÁTU LITHNÉM – VYUŽITÍ
TRANSETHERIFIKACE IN SITU:

CYKLOTETRAMERIZACE 5,6-DICHLORPYRAZIN-2,3-DIKARBONITRILU V
BUTANOLÁTU HOŘEČNATÉM
K hořčíku (610mg, 0,02510mol) a krystalku jódu v baňce byl přidán
2-methyl-propanol (10ml). Směs byla zahřáta k refluxu a míchána pod zpětným
chladičem se sušící rourkou. Po dvou hodinách směs nereagovala, byl přidán ještě
krystalek jódu a reakce byla nechána běžet přes noc. Terc-butanolát hořečnatý
se bohužel nevytvořil a proto byla reakce zrušena.
CYKLOTETRAMERIZACE 5,6-DICHLORPYRAZIN-2,3-DIKARBONITRILU V
BUTANOLÁTU LITHNÉM
5,6 – dichlorpyrazin -2,3-dikarbonitril (500mg, 0,00251mol) byl pomocí
ultrazvuku rozpuštěn v 2-methyl-propanolu (10ml) a roztok byl přiveden k varu. Poté
bylo do baňky přidáno lithium (175mg, 0,02510mol) a obsah baňky ihned zhnědl. Směs
byla ponechána se vařit pod zpětným chladičem se sušící rourkou 2 hodiny.
Bylo provedeno kontrolní TLC v soustavě toluen/chloroform/THF/methanol
v poměru

10:10:1:2.

Výchozí

látka

zmizela,

barevná

skvrna

odpovídající

azaftalocyaninu se neobjevila. Ani absorpční spektrum nepotvrdilo vznik produktu.
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UV/VIS SPEKTROFOTOMETRIE
Pro molekuly CuPc, H2Pc a ZnPc byly změřeny absorpční spektra a příslušné
extinkční koeficienty.
Nejprve byly připraveny zásobní

roztoky Pc o koncentraci 100µM

rozpuštěním CuPc (0,283mg / 2,54 ml), H2Pc (0,881mg / 8,0 ml) a ZnPc (0,254 g /
2,21ml)

v čerstvě

předestilovaném

THF

pomocí

ultrazvuku. Do

kyvety

byl

napipetováno 2,45ml čerstvě předestilovaného THF a bylo změřeno absorpční
spektrum THF proti THF (tzv. baseline, objevila se rovná čára).
Následně bylo do této kyvety přidáno 25µl 100µM zásobního roztoku
ftalocyaninu (CuPc, H2Pc nebo ZnPc) a důkladně promícháno. Tím byl získán 1µM
roztok Pc, jehož absorpční spektrum bylo změřeno.
Pro každý Pc byla tedy získána 2 absorpční spektra. Od druhého absorpčního
spektra (ftalocyanin) bylo odečteno první (baseline) a tím bylo získáno požadované
absorpční spektrum. Z tohoto finálního absorpčního spektra pak byla pro každé
absorpční maximum odečtena intenzita absorpce a z toho vypočteny odpovídající
extinkční koeficienty (viz Rovnice 4 a 5).
Rovnice 4: Lambert-Beerův zákon
/ = 0∙2∙3
Rovnice 5: Výpočet extinkčního koeficientu
2=

/
0∙3

kde A je absorbance, c je koncentrace (v našem případě c = 1 µM), l je šířka kyvety
(v našem případě l = 1 cm).
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DISKUZE
Vlastní

práce

se

skládala

ze

3

částí

–

přípravy

meziproduktů,

cyklotetramerizačních reakcí a charakterizace finálních makrocyklů.
PŘÍPRAVA 4,5-DIBUTOXYFTALONITRILU(PRODUKT 3)
4,5-disubstituované ftalonitrily se substituentem spojeným přes heteroatom
lze většinou

připravit

pomocí

nukleofilní

substituce

z 4,5-dichlorftalonitrilu.

Jako nukleofil lze obyčejně využít fenoláty, alkylaminy či alkyl/arylthioly. Příslušný
nukleofil je tvořen většinou in situ za pomoci organické nebo anorganické baze
(obvykle K2CO3, NaH, NaOH, apod.). Příprava 4,5-dibutoxyftalonitrilu provedená tímto
způsobem však nebyla úspěšná.
Metoda A (nukleofilní substituce s hydridem sodným popř. uhličitanem
draselným) sice již dříve byla úspěšně provedena na isosterním pyrazinovém
prekurzoru, ale zde se nezdařila, ani při zvýšené teplotě na 120°C a poté na 150°C. Bylo
rozhodnuto proto zkusit jinou metodu.
V metodě B byl pyrokatechol podroben bromaci na 4,5-dibrombenzen-1,2-diol,
z něhož byl alkylací butylbromidem získán 1,2-dibrom-4,5-dibutoxybenzen. Jednalo
se o bezbarvý olej, který v lednici zatuhnul. Při měření teploty tání začal ovšem znovu
tát dříve, než bylo možné stanovit teplotu tání, která je tedy zřejmě blízká laboratorní
teplotě.

V další

fázi

byl

připraven

kyanid

měďný,

který

poté

reagoval

s 1,2-dibrom-4,5-dibutoxybenzenem. Podmínky, které byly použity na tuto reakci
(zahřívání při teplotě varu rozpouštědla, tedy DMF, sice vedly k přípravě požadovaného
4,5-dibutoxyftalonitrilu, ale zároveň došlo rovnou k one-pot cyklotetramerizaci
na mědnatý komplex ftalocyaninu. Měďnatý kationt je v centru ftalocyaninu pevně
vázán a nelze ho z centra odstranit. Důvodem cyklotetramerizace byla zřejmě příliš
vysoká teplota a dlouhý reakční čas. Jako zajímavost stojí za zmínku fakt, že podobným
způsobem byl vůbec poprvé připraven ftalocyanin jako nežádoucí vedlejší produkt
při syntéze ortho-kyanobenzamidu18 19.
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Postup byl tedy zopakován v metodě C, bohužel úplně od začátku, protože
při zmiňované

syntéze

prekurzoru

3 byl

spotřebován

všechen

připravený

4,5-dibrombenzen-1,2-diol. Kyanace byla tentokrát ponechána běžet pouze 9 h
a za nižší teploty (140°C), aby nebyl opět získán měďnatý makrocyklus. Podle NMR však
bylo zjištěno, že vznikl pouze monobromovaný produkt (2-brom 4,5-dibutoxyftalonitril)
a proto musely být podmínky reakce ještě upraveny.
V metodě D jsme se rozhodli využít výhod palladiem katalyzovaných reakcí.
Místo

kyanidu

měďného

byl

použit

kyanid

zinečnatý

a

k tomu

ještě

tetrakis(trifenylfosfin)palladium jako katalyzátor. Výsledkem byl ovšem znovu
jen monobromovaný produkt, dokonce s menším výtěžkem než v předchozí reakci.
Reakce byla tedy upravena ještě jednou (metoda E).
V metodě E byl použit opět kyanid zinečnatý, ale rozpouštědlo a katalyzátory
byly jiné (jako rozpouštědlo byl použit N,N-dimethylacetamit a jak katalyzátor byly
použity 1,1´-bis(difenylfosfin)ferrocene, tris(dibenzylidenaceton)dipalladium a také
ještě polymethylhydrosilan. Podle TLC bylo zjištěno, že po sedmi hodinách vzniká opět
pouze monobromovaný produkt. Jelikož se zdálo, že v reakční směsi je přítomna stále
suspenze,

byla

reakce

poté se objevila na TLC

více
nová

naředěna

rozpouštědlem

(DAMC). Ihned

skvrna

pravděpodobně

odpovídající

požadovanému 4,5-dibutoxyftalonitrilu (3) a během dalších třiceti minut zmizely skvrny
výchozí látky a monosubstituovaného derivátu. Výchozí látky patrně nebyly dostatečně
rozpuštěny. Po přečištění byl získán 4,5-dibutoxyftalonitril (3) v dobrém výtěžku 74%.
V další fázi byly hledány nejvhodnější podmínky pro průběh reakce. Průběh reakce byl
sledován pomocí TLC s mobilní fází hexan/ethyl-acetát 5:1. Bylo zjištěno, že při této
reakci hraje roli teplota (při vyšší teplotě běží reakce výrazně lépe). Zvýšení množství
katalyzátoru a kyanidu zinečnatého změnu nepřineslo. Po optimalizaci podmínek bylo
dosaženo 90% teoretického výtěžku 4,5-dibutoxyftalonitrilu (3).

53

PŘÍPRAVA BEZKOVOVÉHO A ZINEČNATÉHO FTALOCYANINU (PRODUKT 6 A 7)
Jako výchozí látka pro přípravu bezkovového ftalocyaninu byl použit
4,5-dibutoxyftalonitril (3) v prostředí bezvodého butanolu bez přístupu vlhkosti, který
reagoval s lithiem. Tento způsob přípravy využívá k iniciaci reakce napadení alkoholátu
(v tomto případě butanolátu) elektron deficitních uhlíků nitrilových skupin
prekurzoru 3.
Pro

vznik

ftalocyaninu

je

nezbytné,

aby

reagovaly

4

molekuly

4,5-dibutoxyftalonitrilu tzv. cyklotetramerizací, během které nitrilové skupiny tvoří
centrální

pyrrolová

vázán lithný kationt,

jádra1.

Během

který

byl

reakce

posléze

byl

ve

odstraněn

středu

produktu slabě

v kyselém

prostředí

za vzniku bezkovovového H2Pc.
V dalším kroku byl za použití octanu zinečnatého, opět za nepřístupu vzdušné
vlhkosti, do centra ftalocyaninu koordinován zinečnatý kationt a tím byl získán ZnPc.
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PŘÍPRAVA 4,5-DI-TERC-BUTOXYFTALONITRILU
Příprava 4,5-di-terc-butoxyftalonitrilu se bohužel nezdařila i když bylo
vyzkoušeno několik rozdílných přístupů. Pro přípravu této sloučeniny byly nejprve
využity poznatky získané během předchozí přípravy 4,5-dibutoxyftalonitrilu. Výchozí
látkou byl tedy opět 4,5-dibrombenzen-1,2-diol (1), který byl v tomto případě
podroben alkylaci s 2-brom-2-methylpropanem. Reakce však neproběhla ani při použití
konvenčního ohřevu ani za využití mikrovlnné iradiace v metodě A. V roztoku zůstala
pouze výchozí sloučenina.
Jako metoda B byla zvolena obdoba Ullmannovy reakce. Výchozí látkou byl opět
4,5-dibrombenzen-1,2-diol, který reagoval s 2-brom-2-methylpropanem za přítomnosti
jodidu měďnatého, jodidu draselného, DBU v acetonitrilu jako rozpouštědle. Reakce
však neproběhla ani v tomto případě.
V jiném provedeném pokusu – metodě C, byl jako výchozí látka zvolen
1,2-dichlorbenzen,

který reagoval s terc-butanolátem draselným za nepřístupu

vzduchu. Pokud by se zdařilo připravit alkylací tuto sloučeninu, byla by následně
podrobena bromaci a v dalším kroku kyanaci, tak jako při úspěšné přípravě
prekurzoru 3. Výtěžek hrubé reakční směsi po odpaření byl 11 mg. Získaný produkt byl
přečištěn pomocí sloupcové chromatografie s diethyletherem jako mobilní fází.
Hmotnostní spektrometrie však požadovaný produkt nepotvrdila. Možná by reakce
proběhla lépe, kdyby byl jako výchozí látka použit 1,2-difluorbenzen, který jsme ovšem
neměli k dispozici.
Dalším

neúspěšným

substituce 4,5-dichlorftalonitrilu,

pokusem
v metodě

byl
D,

i

pokus

o

s terc-butanolátem

nukleofilní
draselným

jako nukleofilním činidlem za různých reakčních podmínek.
Jako další výchozí látkou v metodě E byl zvolen pyrokatechol, který byl
ponechán tři dny reagovat s terc-butylchloridem za použití různých rozpouštědel
a při použití různých bází. Alkylace neproběhla ani v tomto případě.
V metodě F byl výchozí látkou opět 4,5-dichlorftalonitril, který měl reagovat
s terc butanolátem při použití různých bází, ale pokusy opět nebyly ani v jednom
55

případě úspěšné. Ani výměna rozpouštědla dimethylformamidu za dioxan, nevedla
k úspěchu.
Pokud bych chtěla shrnout všechny neúspěšné pokusy o přípravu
4,5-di-terc-butoxyftalonitrilu

jako

nejnadějnější

se

jeví

alkylace

o-difluorbenzenu pomocí terc-butylchloridu následované bromací a kyanací tak jak
bylo pospáno u úspěšné přípravy 4,5-butoxyftalonitrilu. Důvodem neúspěchu se zdá
být především objemnost zaváděné terc-butoxylové skupiny oproti nerozvětvené
butoxyskupině u prekurzoru 3. Zároveň je velkou nevýhodou i to, že oproti
isosternímu 5,6-dichlor-pyrazin-2,3-dikarbonitrilu,

je

4,5-dichlorftalonitril

jako

potenciální výchozí látka méně aktivován pro nukleofilní substituce alkoholátem.
Reaktivita

je

natolik

odlišná,

že

pokusy

o

nukleofilní

substituci

5,6-dichlor-pyrazin-2,3-dikarbonitrilu pomocí terc-butanolátu draselného provedené
kolegy v laboratoři za chlazení vedly k bouřlivé reakci, jejímž vznikem byla směs mnoha
produktů. Bylo zjištěno, že došlo nejen k nukleofilní substituci v polohách 5, 6
pyrazinového jádra, ale i k výměně nitrilových skupin za terc-butoxy skupiny. Nicméně
výsledky získané v této části diplomové práce jsou přínosem a závěry budou využity
kolegy na Katedře farmaceutické chemie a kontroly léčiv z pracovní skupiny
Azaphthalocyanine group při dalších pokusech o přípravu takovýchto sloučenin.
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PŘÍPRAVA AZAFTALOCYANINU Z 5,6-DI-TERC-BUTOXYPYRAZIN-2,3DIKARBONITRILU
Po sérii neúspěšných pokusů provedených kolegy v laboratoři o přípravu
prekurzoru

5,6-di-terc-butoxy-pyrazin-2,3-dikarbonitrilu

ještě pokus o one-pot

přípravu

z 5,6-dichlor-pyrazin-2,3-dikarbonitrilu.

požadovaného
Teorie

se

byl

proveden

azaftalocyaninu
opírala

o

fakt,

že

přímo
během

cyklotetramerizace při přípravě finálních azaftalocyaninů se využívá iniciace reakce
pomocí butanolátu hořečnatého, respektive lithného v prostředí bezvodého butanolu.
U alkyloxyazaftalocyaninů běžně dochází k trans-etherifikačním reakcím vlivem
reaktivního butanolátu. Předpokládali jsme tedy, že při použití terc-butanolátu
v prostředí terc-butanolu místo běžně používaného n-butanolátu by v reakční směsi
mohlo dojít zároveň k cyklotetramerizaci a substituci atomu chlorů za terc-butoxy
substituenty. Tento předpoklad se ovšem nepotvrdil, protože nebyl pozorován vůbec
vznik terc-butanolátu, ani azaftalocyaninu za použití TLC ani pomocí UV/VIS
spektrofotometrie.
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ABSORPČNÍ VLASTNOSTI PŘIPRAVENÝCH FTALOCYANINŮ
Připravené ftalocyaniny byly studovány z hlediska spektrálních vlastností,
přičemž absorpční spektra byla měřena v tetrahydrofuranu pro zajištění monomerního
charakteru studovaných sloučenin. Z naměřených absorpčních spekter je patrné,
že tyto sloučeniny mají dva hlavní absorpční pásy – Q pás v oblasti 670 nm a B-pás
v oblasti 350 nm (viz Graf 2 a Tabulka 9). Extinkční koeficienty se pohybují okolo
250 000 mol-1 l cm-1. Z Grafu 2 je patrné, že zinečnatý a měďnatý Pc mají pouze jeden
hlavní absorpční pás (Q pás), což naznačuje, že jejich molekula je symetrická, narozdíl
od bezkovového Pc, který má Q pás rozštěpený dva absorpční pásy. To je způsobeno
ztrátou symetrie molekuly díky dvěma vodíkům v centru makrocyklu.
U zinečnatého derivátu je patrný malý absorpční pás v oblasti 710 nm. Tento
pás by mohl naznačovat buď protonizaci makrocyklu nebo částečnou agregaci. Jelikož
THF nemá kyselé vlastnosti a předpokládali jsme, že žádné nečistoty kyselého
charakteru by se v rozpouštědle po destilaci neměly vyskytovat, přisoudili jsme
přítomnost tohoto pásu spíše agregaci molekul. Pc díky svému rozsáhlému systému
konjugovaných vazeb mají tendenci k tvorbě dimérů a vyšších agregátů. Agregáty
mohou být většinou rozvolněny buď zahřátím roztoku, nebo přidáním sloučeniny
(obvykle pyridin), která se díky svým silným koordinačním vlastnostem naváže
na centrální kation kovu a zajistí monomerní charakter makrocyklu. Zahřátí roztoku
nevedlo k žádné změně, až po přidání malého množství pyridinu (< 1%) nežádoucí
absorpční pás zmizel (viz Graf 3) a bylo tak možno pozorovat absorpční spektrum
monomeru ZnPc.
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Graf 2: Absorpční spektra připravených Pc v THF

Graf 3: Absorpční
bsorpční spektra ZnPc před a po přidání pyridinu

Tabulka 9: Absorpční vlastnosti (vlnová délka maxima Q pásu a příslušné extinkční
koeficienty) připravených Pc v THF
Absorpční maximum

Extinkční koeficient

λ[nm]

εε[mol-1 l cm-1]

CuPc

673

296 700

H2Pc

673

264 000

ZnPc

660; 697

156 500; 194 000

Látka

59

ZÁVĚR
V rámci mojí diplomové práce byly úspěšně připraveny následující produkty
(viz. Tabulka 10).
Tabulka 10: Připravené meziprodukty a finální ftalocyaniny
Meziprodukty
PRODUKT 1

PRODUKT 2

(4,5 – dibrombenzen -1,2- diol)

(1,2 – dibrom-4,5-dibutoxybenzen)

PRODUKT 5

PRODUKT 3

(2 - bromo – 4,5- dibutoxybenzonitril)

(4,5 – dibutoxyftalonitril)

Ftalocyaniny

PRODUKT 4

PRODUKT 6

PRODUKT 7

(CuPc)

(H2Pc)

(ZnPc)

O

O

O

O
N
N
N

N
Cu

N
N

N
N
O

O
O

O
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Všechny připravené sloučeniny byly charakterizovány pomocí běžných metod
(NMR, IR, CHN, Tt), finální ftalocyaniny dále pomocí MS spektra a UV/VIS
spektrofotometrie.
Protože nebyly dosud připraveny všechny makrocykly zamýšlené v této sérii Pc
a AzaPc zmíněné v úvodu práce, nebylo přistoupeno k měření fotofyzikálních vlastností
(především stanovení kvantových výtěžků fluorescence a kvantových výtěžků produkce
singletového kyslíku). Tato měření je totiž nutné provádět až pro celou sérii látek
najednou, aby byly zaručeny stejné podmínky měření a aby byly výsledky v celé sérii
co nejlépe srovnatelné.
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