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1 ABSTRAKT 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra:  Katedra biofyziky a fyzikální chemie 

Kandidát:  Petra Reimerová 

Školitel:  PharmDr. Veronika Nováková, PhD. 

Název diplomové práce: Porovnání fotofyzikálních vlastností různých typů 

azaftalocyaninů 

Ftalocyaniny a jejich aza-analoga azaftalocyaniny jsou organická barviva 

s planární makrocyklickou strukturou obsahující koordinačně vázaný kation kovu. Dají 

se použít například jako senzory, barviva nebo senzitizéry ve fotodynamické terapii. 

Cílem této práce bylo porovnat fotofyzikání (absorpce, fluorescence, produkce 

singletového kyslíku) a další vlastnosti (rozpustnost, agregace, acidobazické vlastnosti) 

látek 1-7 lišících se makrocyklickým jádrem (viz. obrázek dále).  

Bylo zjištěno, že míra absorpce, vyjádřená extinkčním koeficientem, roste 

s prodlužující se vlnovou délkou v maximu Q-pásu. Pozice Q-pásu závisela na počtu 

konjugovaných násobných vazeb a na pozici periferních substituentů. Izosterní záměna 

benzenu za pyrazin způsobila posun Q-pásu ke kratším vlnovým délkám. 

Kvantový výtěžek singletového kyslíku (ΦΔ) a kvantový výtěžek fluorescence 

(ΦF) byly zjištěny v pyridinu a THF komparativní metodou s použitím standardu ZnPc. 

ΦΔ se pohyboval mezi 0,49 a 0,92, zatímco ΦF byl nižší - 0,06 až 0,40. 

Rozpustnost celé série byla porovnána v toluenu a pohybovala se mezi 0.15-

112.80 mg/ml. Rozpustnost látek 1 a 2 byla navíc porovnána v dalších rozpouštědlech a 

byla pozorována vyšší rozpustnost aza-analogu. Agregace molekul se projevila až při 

vyšších koncentracích látek (nad 10 μM) s výjimkou látky 4, kde byla patrná již při 

nižších koncentracích. Protonizace azomethinových dusíků nastávala u látek 1, 4 a 5 při 

nižších koncentracích kyseliny, než tomu bylo u jejich aza-analogů. 
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2 ABSTRACT 

Charles Univerzity in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department:  Department of Biophysics and Physical Chemistry 

Candidate:  Petra Reimerová 

Supervisor:  PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. 

Title of Thesis: Comparison of Photophysical Properties of Different Types of 

Azaphthalocyanines 

Phthalocyanines and their aza-analogues azaphthalocyanines are organic dyes 

with planar macrocyclic structure and metal cation coordinated in the center. They can 

be used in many applications - for example as sensors, dyes or sensitizers in 

photodynamic therapy. 

The aim of this study was to compare photophysical properties (absorption, 

fluorescence, singlet oxygen production), solubility, aggregation and acid-base 

properties of several molecules 1-7 that differ in the type of macrocyclic core (see 

Figure below). 

The strength of absorption expressed as an extinction coefficient increased with 

the bathochromic shift of the Q-band. The position of the Q band depended on the 

number of conjugated double bonds and on the position of the peripheral substituents. 

Isosteric exchange of benzene rings to pyrazine rings shifted Q-band to shorter 

wavelength. 

Quantum yields of singlet oxygen (Φ∆) and quantum yields of fluorescence (ΦF) 

were determined in pyridine and THF by comparative method with ZnPc as a reference. 

Φ∆ ranged between 0.49 and 0.92, while ΦF were significantly lower 0.06-0.40. 

Solubility of the compounds in the series 1-7 was compared in toluene and ranged 

between 0.15-112.80 mg/ml. Further, solubility of 1 and its corresponding aza-analogue 

2 was determined also in other solvents showing on better solubility of aza-analogue 2. 

Aggregation can be observed only at higher concentration (over 10 μM) with the 

exception of 4, where it is present at a lower concentration. Protonation of azomethine 

nitrogens of compounds 1, 4 and 5 occurred at lower concentration of acid in 

comparison with their aza-analogues. 
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3 SEZNAM ZKRATEK 

1
O2    singletový kyslík 

2,3-TQP   2,3-tetrachinoxalinoporfyrazin 

6,7-TQP   6,7-tetrachinoxalinoporfyrazin 

AzaPcs   azaftalocyaniny 

CCl4    tetrachlormethan 

DCM    dichlormethan 

DMF    dimethylformamid 

DPBF    1,3-difenylisobenzofuran 

HOMO nejvyšší obsazený molekulový orbital (highest occupied 

molecular orbital) 

HpD    derivát hematoporfyrinu (hematoporphyrin derivate) 

ICT  intramolekulární přenos náboj (intramolecular charge transfer) 

IR    infračervené záření (infrared) 

Ka    disociační konstanta 

Kd    dimerizační (asociační) konstanta 

LUMO nejnižší neobsazený molekulový orbital (lowest unoccupied 

molecular orbital) 

Nc    naftalocyanin (tetranaftaloporfyrazin) 

NMR    nukleární magnetická rezonance 

Pc    periferně substituovaný ftalocyanin (tetrabenzoporfyrazin) 

Pc-neper   ftalocyanin s neperiferní substitucí 

Pcs    ftalocyaniny 

PDT    fotodynamická terapie (photodynamic therapy) 

pKa    záporný logaritmus disociační konstanty 

PS    fotosenzitizér 

PyrPyr tetra(pyrazinopyrazino)porfyrazin 

ROS    kyslíkové radikály 

TBAH  tetrabutylammonium hydroxid 

TFA    trifluoroctová kyselina 

THF    tetrahydrofuran 

TLC    tenkovrstvá chromatografie 

TPyzPz   tetrapyrazinoporfyrazin 
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UV    ultrafialové záření (ultraviolet) 

ZnPc    nesubstituovaný zinkový ftalocyanin 

ε    molární extinkční koeficient 

λF    maximum Q-pásu v emisním spektru 

λQ    absorpční maximum Q-pásu 

ΦF    kvantový výtěžek fluorescence 

ΦΔ    kvantový výtěžek singletového kyslíku 
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4 CÍL PRÁCE 

Cílem mé diplomové práce bude porovnat vliv obměny makrocyklického jádra 

ftalocyaninů a jejich aza-analogů azaftalocyaninů na jejich vlastnosti. Mezi zkoumané 

vlastnosti budou patřit zejména fotofyzikální vlastnosti související s absorpcí světelného 

záření, excitací a následnou relaxací molekuly. Dále budou zkoumány také rozpustnost, 

schopnost agregace a acidobazické vlastnosti molekul, protože mohou velmi výrazně 

ovlivnit jak uvedené fotofyzikální vlastnosti, tak i případné praktické použití 

zkoumaných molekul. 

Pro porovnání jsou vybrány látky, které mají stejné periferní substituenty (terc-

butylsulfanyl) a stejný centrální kation kovu (Zn). Liší se pouze strukturou 

makrocyklického jádra – jeho velikostí, případně počtem dusíků. Do série zkoumaných 

látek byla zařazena také látka se substituenty v neperiferních polohách (pent-3-yl-

sulfanyl), aby bylo možné porovnat i vliv polohy periferního substituentu na uvedené 

vlastnosti.  

Struktury zkoumaných látek v sérii a jejich označení jsou uvedeny na obrázku 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Struktury studovaných látek 



11 
 

5 TEORETICKÁ ČÁST 

5.1 Ftalocyaniny 

Ftalocyaniny (Pcs) patří mezi syntetické analogy porfyrinu (Obr. 2). Jsou tvořeny 

4 isoindolovými podjednotkami spojenými dusíky do planárního makrocyklu s 18 π-

elektrony. Do centra makrocyklu je možné chelatovat téměř 70 různých prvků (kovy, 

polokovy, některé lanthanoidy atd.), stejně tak je možné navázat nejrůznější 

substituenty do periferních (β) nebo neperiferních (α) poloh makrocyklu (Obr. 2). Oba 

tyto způsoby umožňují vytvoření nepřeberného množství velmi podobných struktur, 

jejichž vlastnosti optické, fyzikální a popřípadě elektrické se tak dají upravit přímo na 

míru zamýšlenému použití. Právě pro tuto chemickou flexibilitu a široké praktické 

použití jsou ftalocyaniny a jejich analogy v poslední době podrobovány hlubšímu 

zkoumání.
1
 

Ftalocyanin byl poprvé objeven roku 1907 jako modře zbarvený vedlejší produkt 

přípravy ortho-kyanobenzamidu
2
. O dvacet let později byl izolován jako stabilní modrý 

vedlejší produkt reakce o-dibrombenzenu s kyanidem měďnatým
3,4

. 

Už od svého objevení byly Pcs díky svému intenzivně modrozelenému zbarvení 

používány jako barevné pigmenty při tisku nebo barvení textilií apod. Postupem času 

byly objeveny další jejich vlastnosti jako například schopnost fluorescence, produkce 

singletového kyslíku nebo vodivost, které jim umožnily proniknout do dalších oblastí 

využití
4
. 

5.2 Azaftalocyaniny 

Azaftalocyaniny (AzaPcs) jsou aza-analogy ftalocyaninů, které vznikly izosterní 

záměnou methinu (‒CH=) v benzenovém jádře makrocyklického kruhu za dusík 

(Obr. 2). Benzen lze takto nahradit pyridinem, pyrazinem (nejprozkoumanější) nebo 

pyridazinem. První zmínka o syntéze periferně nesubstituovaného azaftalocyaninu bez 

centrálního kationtu kovu se objevila v roce 1937
5
. V posledních desetiletích se jim 

věnuje velká pozornost kvůli rozsáhlému praktickému využití stejně jako tomu je u 

ftalocyaninů. AzaPcs zároveň přinášejí i úplně novou aplikaci – fluorescenční 

senzory
6,7

, pro které je více elektrondeficitní makrocyklus AzaPcs oproti Pcs velkou 

výhodou. 
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Obr. 2 Obecná struktura porfyrinu, ftalocyaninu a azaftalocyaninu
8
  

5.3 Využití 

Existuje velké množství patentů z nejrůznějších oblastí, které využívají vlastností 

Pcs a jejich analogů. Výběrem lze zmínit elektrofotografické tonery, inkousty do 

tiskáren, součásti barevných a optických filtrů, zdroje světla nebo plynové senzory. 

Některé jsou dokonce používány jako součásti CDs, LCD displejů nebo organických 

solárních panelů
9
. Pro další uplatnění jsou studovány jejich katalytické

10
 nebo 

nelineárních optické vlastnosti
11

, schopnost formování kapalných krystalů
12

, vodivostní 

charakteristiky
13

 a další. Z hlediska mé práce je nejdůležitější použití Pcs a AzaPcs jako 

fluorescenčních senzorů a fotosenzitizérů pro fotodynamickou terapii. 

5.3.1 Fluorescenční senzory 

V poslední době se v medicíně zvyšuje poptávka po možnosti zobrazování 

jednotlivých molekul v buňkách, což by umožnilo charakterizaci, sledování a ovlivnění 

biologických dějů in vivo na buněčné a molekulární úrovni. Fluorescenční sondy jsou 

jedním z možných kandidátů, protože dosahují přibližně stejné detekční citlivosti jako 

radionuklidové sondy a dají se zacílit na určitou strukturu v buňce, pokud jsou navázány 

na správný ligand. Velmi cenné jsou v tomto případě sondy, jejichž fluorescence se 

podstatně zvýší pouze v přítomnosti dané struktury a jinak zůstávají nedetekovatelné. 

Zvýší se tak citlivost detekce fluorescence vůči tmavému pozadí
14

. 

Jedním z důležitých požadavků při výběru sondy je vlnová délka excitačního a 

emisního záření. Je totiž potřeba, aby záření pronikalo dostatečně hluboko do tkáně, ale 

nezpůsobilo její poškození (UV) nebo ohřátí (IR), a nebylo pohlcováno endogenními 

fluorofory (hemoglobin). Jako nejlepší volba se proto jeví senzory, které absorbují a 

emitují v červené oblasti viditelného záření a v oblasti blízké IR (650 až 900 nm)
14

.  
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Perspektivními molekulami v této oblasti mohou být AzaPcs s periferně vázanými 

alkylaminoskupinami (samostatně nebo v podobě aza-crown etheru). Díky volnému 

elektronovému páru na dusíku v konjugaci s elektrony makrocyklického jádra se u nich 

může projevit tzv. nezářivý přenos náboje v molekule (ICT, z anglického intramolecular 

charge transfer). Po excitaci takové molekuly dochází k přerozdělení hustoty náboje a 

k velmi rychlému návratu molekuly do základního stavu bez možnosti emise 

fluorescenčního záření. Pokud ale dojde k zablokování volného elektronového páru 

protonizací dusíku
7
 nebo chelatací s kationty

6
, k přenosu náboje nedojde, což se projeví 

emisí fluorescence srovnatelnou s AzaPcs bez periferních alkylaminoskupin
15

. Různými 

periferními substituenty a jejich počtem lze nastavit citlivost k protonizaci a schopnost 

chelatace různých kationtů. 

5.3.2 Fotodynamická terapie  

Je to moderní metoda používaná k léčbě rakovinných i nerakovinných 

onemocnění (např. v oftalmologii
16

). Kombinuje vysokou účinnost se selektivním 

zásahem na postižené místo. Její plný potenciál je teprve nutné prozkoumat. Využívá 

kombinace fotosenzitizéru (PS), světla a molekulárního kyslíku přítomného ve tkáních. 

Za normálních okolností jsou to netoxické složky, ale jejich společnou reakcí vznikají 

toxické kyslíkové radikály a singletový kyslík, které mohou vazbou na fyziologické 

molekuly v buňce poškodit jejich funkci a buňku tím pádem zničit. 

Postup při fotodynamické terapii (PDT, z anglického photodynamic therapy) je 

následovný. Pacientovi je podán PS (perorálně, lokálně nebo intravenózně), který se za 

určitou dobu nakumuluje v cílové tkáni. Ta je následně ozářená světlem určité vlnové 

délky, dochází k tvorbě toxických produktů a smrti buněk. PS je následně vyloučen 

z organismu běžnými eliminačními procesy
16,17

 (Obr.3a). 
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Obr. 3 a) Schema fotodynamické terapie
17

, b) Tvorba reaktivních forem kyslíku a jejich působení 

při PDT
16

 

Fotosenzitizér se absorpcí světla vhodné vlnové délky excituje do singletového 

stavu S1 (aktivace). Je důležité použít PS s vhodnou vlnovou délkou excitace, protože 

světlo o nižších vlnových délkách proniká do tkání jen několik milimetrů a je často 

pohlcováno endogenními chromofory, jako je hemoglobin, zatímco světlo o vlnové 

délce přesahující 800 nm už má většinou příliš nízkou energii pro aktivaci 

fotosenzitizéru. Optimální oblastí vlnových délek se tak ukazuje být 680 – 800 nm
16

. 

Následně je PS mezisystémovým přechodem převeden do tripletového stavu T1. 

Dochází při tom k převrácení spinu excitovaného elektronu. Proces je proto označovaný 

jako „spinem – zakázaný“ a je molekulami méně preferovaný než „spinem – povolené“ 

děje, při kterých se spin nemění. Dobrý fotosenzitizér se ale vyznačuje vysokým 

procentem vzniku tripletového stavu
16

. 

Posledním krokem je předání energie molekule kyslíku a tvorba jeho aktivních 

radikálových forem (fotoprocesem typu I nebo II) za současného navrácení 

fotosenzitizéru do základního stavu S0. Oba fotoprocesy působí současně, poměr mezi 

nimi je určen PS a jeho vlastnostmi, substrátem a koncentrací kyslíku
16

. Fotoproces 

typu I probíhá hlavně při snížené koncentraci kyslíku ve tkáni. Dochází při něm 

k přenosu elektronu za tvorby superoxidového radikálu (O2
•‒

), který se mění na 

hydroxidový radikál (OH
•
), jež může dále oxidovat molekuly v buňce. (Obr. 4) 
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Obr. 4 Reakce probíhající při fotoprocesu I
16

 

Při fotoprocesu typu II (za vyšší koncentrace kyslíku) dochází reakcí PS 

v tripletovém stavu s kyslíkem v základním tripletovém stavu (
3
O2) k převrácení spinu 

elektronu a k tvorbě singletového kyslíku (
1
O2), který je podle dosavadních zjištění 

odpovědný za vlastní fotodynamický účinek, i když se nevylučuje přispění kyslíkových 

radikálů. 

Doba života 
1
O2 se výrazně různí v závislosti na prostředí (voda 2-4 μs, biologické 

prostředí 0,6-0,04 μs). Díky tak krátkému životu není schopen penetrovat dále než je 

šířka lipidové buněčné membrány, čímž je zajištěn jeho lokální účinek (společně 

s určitou selektivitou kumulace PS v nádorové tkáni a lokálním ozářením). Singletový 

kyslík oxiduje molekuly důležité pro život buňky jako je cholesterol, nenasycené 

mastné kyseliny a některé aminokyseliny (např. tryptofan, methionin nebo histidin). 

Dochází tak k poškození biologických funkcí buňky a k její smrti. Lokalizace účinku 

v buňce záleží i na vlastnostech samotného PS. Ukázalo se, že lipofilní PS se váží spíše 

v lipidových membránách a poškozují membránu samotnou nebo tam přítomné 

enzymatické systémy. Mohou tak například způsobit nedostatek ATP interakcí 

s enzymy v mitochondriální membráně. Hydrofilní PS se na druhou stranu spíše 

kumulují v lysozomech, kde mohou způsobit jejich protržení a vylití hydrolytických 

enzymů do cytosolu buňky. Na konečném zničení tkáně se kromě ničení jednotlivých 

buněk podílejí také další děje včetně změn v cévním zásobení a reakce imunitního 

systému
16

 (Obr.3b) 
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Podle dosavadních zkušeností s PDT byly formulovány určité ideální vlastnosti 

fotosenzitizérů, kterým by se měly nově tvořené molekuly co nejvíce přiblížit
18

: 

a) chemická čistota a známé složení PS 

b) minimální toxicita ve tmě – jeho toxicita by se měla projevit až po ozáření 

světlem určité vlnové délky 

c) selektivní kumulace v místě účinku – zvýšený příjem cílovou tkání je 

důležitý jak pro dostatečný účinek, tak pro minimální projevy nežádoucích 

účinků např. v podobě fotosenzitivity při kumulaci v kůži 

d) rychlá exkrece – zbylý PS přítomný v krevním řečišti by mohl způsobovat 

systémovou toxicitu 

e) vysoký kvantový výtěžek singletového kyslíku Φ (0,4) a dlouhá doba 

života tripletového stavu T – jsou předpokladem pro vysokou produkci 

singletového kyslíku 

f) vysoká absorpce (ε) při delších vlnových délkách – vysoký extinkční 

koeficient ε umožňuje podání menšího množství látky pacientovi, delší 

vlnové délky okolo 680 – 800 nm pronikají hlouběji do tkání  

g) malý „photobleaching“ – rozklad fotosenzitizéru působením vytvořeného 

singletového kyslíku, který se projevuje ztrátou absorpce a další produkce 

singletového kyslíku (může se podílet i na rychlejším vyloučení PS z těla) 

h) cena, dostupnost, modifikovatelnost (pro zlepšení farmakokinetických 

parametrů)
18

 

Pro dobrou distribuci v organismu a kumulaci ve tkáních je dobré, pokud má PS 

amfifilní charakter, neboli obsahuje hydrofilní část (zvyšující rozpustnost ve vodě) a 

zároveň hydrofobní části, které mu umožní projít lipidovou membránou a kumulovat se 

v buňce
18

. 

Jeho absorpční maximum by se nemělo překrývat s absorpčními maximy 

endogenních chromoforů ve tkáních jako je např. hemoglobin (500-600 nm), aby při 

aktivaci PS nedošlo k absorpci světla jinými molekulami a ke snížení výsledné 

produkce singletového kyslíku
19

. 
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Fotosenzitizéry se v dnešní době dělí do tří generací. Do první generace se řadí 

HpD (z angl. hematoporphyrin derivate, registrován pod názvem Photofrin


), který je 

tvořen dimery a oligomery hematoporfyrinu izolovaného z hemu odstraněním 

centrálního atomu železa (Obr. 5). Má hned několik nevýhodných vlastností včetně 

nízké vlnové délky pro aktivaci (630 nm), nízkého extinkčního koeficientu, nutnosti 

aplikace vysoké dávky, špatné reprodukovatelnosti přesného složení a dlouhého 

přetrvávání v organismu. I přesto je stále jedním z nejpoužívanějších PS
18,19

. 

 

Obr. 5 Struktura části HpD
18

 

Do druhé generace patří látky chemicky jednotné a s delší vlnovou délkou 

aktivace. Patří sem například látky ze skupiny porfyrinů (a jim příbuzné chloriny a 

bakteriochloriny) nebo ftalocyaninů a dalších (Obr. 6). Ftalocyaniny jsou považovány 

za perspektivní látky díky posunutí maxima absorpce k delším vlnovým délkám (670-

700 nm) a vysokým extinkčním koeficientům (okolo 200 000 M
-1

 cm
-1

). Nevýhodou je 

jejich nízká rozpustnost a agregace ve vodě nebo některých organických 

rozpouštědlech, což znesnadňuje jak aplikaci do organismu, tak výzkum jejich 

vlastností. Modifikací molekuly periferními substituenty nebo technologickým 

zpracováním (lipozomy, …) se dají obě vlastnosti ovlivnit (viz dále)
18,19

 

 

Obr. 6 Příklad struktur a) porfyrinu, b) chlorinu, c) bakteriochlorinu, d) ftalocyaninu 

Do třetí generace se řadí látky vzniklé spojením PS druhé generace 

s biologickými molekulami (např. monoklonálními protilátkami) pro cílenější distribuci 

v organismu
18

. 
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Mezi PS se dají mimo jiné zařadit látky jako například methylenová modř, 

rhodaminy, porfyceny, hypericin a další (Obr. 7)
18

. 

 

Obr. 7 Příklad dalších struktur PS
18

 

5.4 Vlastnosti 

5.4.1 Absorpce světelného záření a Jablonského diagram 

AzaPcs a Pcs jsou díky svým konjugovaným násobným vazbám schopny 

absorbovat elektromagnetické záření určitých vlnových délek. Díky tomu mají většinou 

intenzivní zbarvení (Obr. 8). Vykreslením závislosti absorbance na vlnové délce 

absorbovaného světla vzniká absorpční spektrum typické pro tyto látky (Obr. 9). 

 

Obr. 8 Příklady barev roztoků některých AzaPcs a jejich prekurzorů (na krajích) 
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Obr. 9 Obecné absorpční spektrum AzaPcs s centrálním kovem a bezkovových
8
 

Charakteristickým absorpčním pásem ve spektru je tzv. Q-pás, který leží v oblasti 

nad 600 nm a má typický tvar u všech AzaPcs. Absorpční maximum Q-pásu se nachází 

v červené oblasti světelného záření, v místě tzv. optického okna biologických tkání, kde 

neabsorbuje ani voda ve tkáních, ani endogenní chromofory (hemoglobin) (Obr. 10a). 

V této oblasti vlnových délek navíc dochází k menšímu rozptylu světla, než je tomu u 

kratších vlnových délek. Červené světlo tak proniká do tkání hlouběji (Obr. 10b), čehož 

se využívá při PDT a u fluorescenčních senzorů. Vlnová délka maxima Q-pásu (λQ) se 

využívá jako jedna z charakteristik AzaPcs a Pcs. Méně důležitým absorpčním pásem je 

tzv. B-pás (někdy nazývaný Soretův), který se nachází v modré oblasti vlnových délek 

kolem 370 nm. V této oblasti světelného záření absorbují i další látky, proto není tolik 

specifická pro AzaPcs jako Q-pás a příliš se nevyužívá při zkoumání jejich 

vlastností
15,20,21

. 

Oba tyto absorpční pásy jsou způsobeny π-π* přechody. U látek, kde je periferní 

substituent navázán přes heteroatom, se dá zpozorovat ještě navíc rameno v oblasti 420-

520 nm, které odpovídá n-π* přechodu volného elektronového páru na heteroatomu. 

Tento přechod je výraznější u Pcs neobsahujících centrální kation kovu, případně u 

makrocyklů nesoucích alkylaminoskupiny na periferii
20

. 
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Obr. 10 a) Optické okno biologických tkání
8
, b) Průnik různých vlnových délek kůží

21
 

Polohu Q-pásu v absorpčním spektru a jeho tvar může do různé míry ovlivnit 

každá z částí molekuly Pcs nebo AzaPcs – centrální kation kovu, makrocyklus i 

periferní substituenty. 

Bylo zjištěno, že centrální atomy posouvají polohu Q-pásu k delším vlnovým 

délkám (bathochromně), a to v toto pořadí: ZrCl2… CuZn≈MgCo
20

. Pokud 

centrální atom zcela chybí, dochází vlivem ztráty symetrie molekuly k rozštěpení Q-

pásu a vzniku dvou blízkých maxim („splitting“) (Obr. 9), stejně tak je tomu u 

nesymetricky substituovaných Pc. 

Pokud dojde k izosterické záměně CH skupiny v makrocyklu Pc za N (náhrada 

benzenu v Pc např. pyrazinem) za vzniku tetrapyrazinoporfyrazinů (TPyzPz), projeví se 

to výrazným hypsochromním posunem λQ přibližně o 40-60 nm. Dále je možné rozšířit 

makrocyklus přidáním dalšího benzenového nebo pyrazinového jádra za vzniku 

naftalocyaninů (Nc), tetrachinoxalinoporfyrazinů (2,3-TQP, 6,7-TQP) nebo 

tetra(pyrazinopyrazino)porfyrazinů (PyrPyr). Rozšíření o další konjugované π-

elektrony způsobí bathochromní posun Q-pásu v závislosti na umístění benzenových a 

pyrazinových jader a jejich kombinaci. Většinou se jedná o desítky nm
20

. 

Předmětem mého výzkumu bylo právě zjištění, jak struktura makrocyklu ovlivní 

absorpční spektrum u konkrétních látek, proto jsou naměřené hodnoty zmíněné až mezi 

výsledky (viz dále). 

V postranních substituentech ovlivňují pozici Q-pásu především atomy, jimiž je 

daný substituent navázán na makrocyklus, protože se svými volnými elektronovými 

páry mohou zapojit do konjugace s násobnými vazbami makrocyklu. Alifatický uhlík 
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(alkylsubstituenty), jelikož žádné volné elektronové páry nemá, tak se do konjugace 

nezapojuje a poloha Q-pásu se u takto substituovaných molekul od těch 

nesubstituovaných příliš neliší. Kyslík (alkyloxy-) způsobuje modrý posun ke kratším 

vlnovým délkám, zatímco síra (alkylsulfanyl-) a dusík (alkylamino-) způsobují červený 

posun k delším vlnovým délkám. Karbonylová skupina přítomná například v esterech 

může způsobit výrazný posun k delším vlnovým délkám. Při navázání aromatických 

substituentů může být dosaženo červeného posunu až o 30 nm u šestičlenných (fenyl, 

pyridyl) nebo o 50 nm u pětičlenných cyklů (furanyl, thiofenyl). Záleží zde i na pozici 

heteroatomu v periferním heterocyklu
20

. 

Kromě zmíněného mohou polohu Q-pásu ovlivnit také rozpouštědlo, protonizace 

azomethinových dusíků a nesymetrická struktura makrocyklu u bezkovových AzaPcs
20

. 

K popsání absorpce záření látkou se používá Lambert-Beerův zákon. Ten říká, že 

množství světla, které je pohlcováno roztokem látky, je ovlivňováno koncentrací 

roztoku látky c (M), šířkou vrstvy l (cm) a pravděpodobností pohlcení fotonu dané 

energie látkou označovanou jako molární extinkční koeficient  (nebo molární 

absorpční koeficient, jednotka M
-1

cm
-1

)
22

. Matematicky se vztah nejčastěji vyjadřuje: 

        

a dá se použít jak ke zjištění koncentrace roztoku, tak i k určení molárního 

extinkčního koeficientu. Jelikož absorpce roztoku je závislá na vlnové délce použitého 

záření, je vždy potřeba upřesnit, při jaké vlnové délce byl extinkční koeficient změřen. 

Pro charakterizaci AzaPcs a Pcs se používá extinkční koeficient při vlnové délce 

maxima Q-pásu (λQ) εQ.  



22 
 

K popisu dějů provázející absorpci fotonu a následnou relaxaci do základního 

stavu se používá modifikovaný Jablonského diagram (Obr. 11) 

 

Obr. 11 Modifikovaný Jablonského diagram 

Absorbováním energie fotonu světla určité vlnové délky (A) se molekula excituje 

ze základního stavu S0 do některé z vibračních hladin excitovaného singletového stavu 

S1. Následnou vnitřní přeměnou (IC) a vibrační relaxací (přes kolize s ostatními 

částicemi) se velmi rychle dostává na nejnižší vibrační hladinu excitovaného 

singletového stavu S1. Konečná relaxace do základního stavu je možná několika 

způsoby: a) vibrační relaxací (VR) a přeměnou energie na teplo nebo dalšími 

neradiačními procesy, b) vyzářením nadbytečné energie v podobě fluorescence (F), 

c) mezisystémovým přechodem (ISC) do tripletového stavu T1, při němž dochází 

k převrácení spinu excitovaného elektronu do paralelního uspořádání. Tento proces je 

relativně vzácný, ale dochází k němu častěji, pokud se vibrační hladiny singletového a 

tripletového stavu překrývají a pokud molekula obsahuje těžší atomy, jako je jód nebo 

brom. Doba života tripletového stavu se pohybuje v řádech 10
-3

 - 10
0
s. Z tripletového 

stavu se může molekula relaxovat např. vyzářením energie v podobě fosforescence (P), 

použitím energie k tvorbě singletového kyslíku (fotoproces typu II, FP II), nebo ztrátou 

energie odtržením elektronu z molekuly a předáním ho jiné přítomné molekule za 

tvorby kyslíkových radikálů - ROS (fotoproces typu I, FP I)
15,23

. 

Podrobněji jsou některé procesy probrány dále. 
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5.4.2 Fluorescence 

Fluorescence je děj, při kterém se molekula relaxuje z excitovaného singletového 

stavu S1 vyzářením fotonu o určité vlnové délce. Vlnová délka emitovaného záření 

závisí na rozdílu energií mezi nejvyšším obsazeným molekulovým orbitalem (HOMO) 

a nejnižším neobsazeným molekulovým orbitalem (LUMO), mezi kterými dochází 

k přechodu elektronu při emisi záření. Čím větší je rozdíl energií, tím kratší je výsledná 

emitovaná délka, což lze odvodit z Planckovy závislosti
22,23

: 

    
 

 
 , 

kde E je energie záření, h Planckova konstanta, c rychlost světla a λ vlnová délka 

záření. 

Závislost intenzity emise na vlnové délce emitovaného záření vyjadřuje emisní 

spektrum (Obr. 12), které je mimo jiné závislé na struktuře molekuly a rozpouštědle. 

Při jeho měření se látka excituje jednou vybranou vlnovou délkou a sledují se všechny 

emitované vlnové délky. 

 

Obr. 12 Absorpční a emisní spektrum AzaPcs 
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Při měření emisních spekter obecně bylo vysledováno několik závislostí 

(viz. Obr. 12)
23,24

. Jejich vysvětlení lze nalézt v Jablonského diagramu (viz výše).  

1) Tvar emisního spektra je nezávislý na excitační vlnové délce. Ačkoli lze 

elektron excitovat do jedné z vyšších vibračních hladin singletového 

excitovaného stavu S1, následnou vnitřní přeměnou a srážkami s ostatními 

částicemi se jeho energie vždy sníží na nejnižší hladinu excitovaného stavu 

S1. Tyto procesy probíhají velmi rychle v řádech 10
-11

 – 10
-14

 s a 

fluorescence, což je děj pomalejší (asi 10
-7

-10
-9

 s), tedy probíhá vždy z této 

nejnižší hladiny bez ohledu na původní vlnovou délku a energii 

excitačního záření (Kaschovo pravidlo). 

2) Vlnová délka maxima emisního spektra (λF) je vždy trochu posunuta 

k delším vlnovým délkám (bathochromně), než je tomu u vlnové délky 

maxima v absorpčním spektru - tzv. Stokesův posun. Energie emisního 

záření je totiž nižší než energie excitačního záření, tím pádem má 

emitovaný foton delší vlnovou délku (viz Planckova závislost). Toho se při 

měření fluorescence využívá. Excitační záření rozptýlené vzorkem lze 

odfiltrovat a detektor tak může zachytit jen emitované záření. Zvýší se tak 

citlivost měření až na 10
-12

 mol/l. Stokesův posun může být také ovlivněn 

použitým rozpouštědlem
22

. 

3) Emisní spektrum je často zrcadlovým obrazem absorpčního spektra. Je to 

dáno podobným rozmístěním hladin v základním stavu S0 a excitovaném 

stavu S1 a také tím, že jsou v obou dějích – absorpci i emisi - zapojeny 

stejné přechody elektronů. Emise je tedy zrcadlovým obrazem přechodu 

S0S1 probíhajícím při absorpci záření. Tato zákonitost samozřejmě 

nebude platit, pokud při absorpci dochází k excitaci elektronů do vyššího 

singletového stavu S2. Tento energetický přechod se na emisním spektru 

nezobrazí, protože elektrony rychle svou energii ztrácí a emise probíhá už 

z nižšího excitovaného stavu S1 (Kaschovo pravidlo). 

K charakterizaci fluorescence a porovnávání látek se používá kvantový výtěžek 

fluorescence (ΦF, bezrozměrná hodnota). Obecně se jako kvantový výtěžek označuje 

poměr počtu sledovaných jevů (emitovaný foton, molekula singletového kyslíku apod.) 

k počtu absorbovaných fotonů. Tato hodnota nám tedy říká, s jakou pravděpodobností 
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se bude daná molekula relaxovat z excitovaného stavu sledovaným dějem. V případě 

fluorescence se sledovaným jevem myslí emitovaný foton fluorescenčního záření
22,23

. 

Kvantový výtěžek výrazně souvisí s rychlostními konstantami jednotlivých 

radiační i neradiačních procesů, kterými se může uvolnit energie z excitované molekuly. 

Dá se proto vyjádřit rovnicí22:  

   
  

      
  

kde kr znázorňuje konstantu radiačních dějů a knr pro jednoduchost konstantu 

všech ostatních deaktivačních procesů jako jsou vnitřní přeměna, mezisystémový 

přechod a různé další zhášecí procesy (viz Jablonského diagram)
22

. Kvantový výtěžek 

fluorescence molekuly se nedá předem odhadnout, ale dají se formulovat určité 

požadavky na strukturu, které by mohly naznačovat jeho vyšší hodnoty. Patří mezi ně 

například rigidní struktura, která snižuje možnost neradiačních procesů v podobě rotací 

a vibrací molekuly, a také omezené množství těžkých atomů v molekule, které 

podporují mezisystémový přechod
22

. 

Kvantový výtěžek fluorescence se dá určit buď absolutně pomocí např. 

kalorimetrie, fotoakustické spektroskopie apod., nebo relativně porovnáním se 

standardem, jehož kvantový výtěžek fluorescence je přesně znám. Relativní metoda je 

jednodušší, rychlejší, nevyžaduje náročné přístrojové vybavení a je dostupnější, a proto 

je také často používaná. Problémem je, že se musí najít vhodný standard. Musí to být 

látka, která absorbuje a emituje záření přibližně ve stejných vlnových délkách jako 

zkoumané látky a zároveň musí být dostatečně prozkoumána a musí být známy její 

absolutní kvantové výtěžky
22,23

. Pokud taková látka existuje, lze změřit absorpční a 

emisní spektra standardu a zkoumaných látek a pro výpočet kvantového výtěžku 

fluorescence použít vzorec
25

: 

  
    

 (
  

  
) (

      
 

      
 ) (

  

  
)
 

, 

kde   
  je kvantový výtěžek standardu, F je integrovaná plocha pod emisním 

spektrem, A je absorbance v excitační vlnové délce, n je index lomu rozpouštědla. Index 

R označuje standard, S vzorek.  

Indexy lomu rozpouštědla se ve vzorci používají pouze, pokud jsou standard a 

vzorek měřeny v různých rozpouštědlech, protože rozpouštědlo může svými vlastnostmi 
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ovlivňovat hodnotu kvantového výtěžku. Nicméně je lepší obě látky proměřit ve 

stejném rozpouštědle, pokud je znám kvantový výtěžek fluorescence standardu v daném 

rozpouštědle. V tom případě se dá použít zjednodušená verze vzorce v podobě:  

  
    

  
 

  
  

  
. 

Při měření fluorescence a výpočtech kvantových výtěžků se musí dát pozor na 

efekt vnitřního filtru. Je to jev, při kterém fluorofor absorbuje svou vlastní emitovanou 

fluorescenci a snižuje tak výslednou hodnotu kvantového výtěžku. Proto se při těchto 

měřeních používají roztoky o absorbanci pod 0,05 při excitační vlnové délce, u kterých 

absorpce fluorescenčního záření bude minimální a samotná fluorescence bude 

dostačující pro měření. Důležité je to především u látek s nízkým Stokesovým posunem, 

kde dochází k výraznému překryvu absorpčního a emisního spektra
23

. 

Relativní schopnost excitovat fluorofor různými vlnovými délkami vyjadřuje 

excitační spektrum. Oproti emisnímu spektru je to závislost intenzity emise na 

excitační vlnové délce. Při měření zůstává sledovaná emisní vlnová délka fixní a 

excitační vlnová délka se mění. Pokud je stálá i intenzita excitujícího záření, označuje 

se spektrum jako korigované excitační spektrum. To se shoduje s absorpčním spektrem. 

Využívá se toho k ověření zdroje fluorescence v měřeném roztoku. Pokud se shoduje 

naměřené absorpční a excitační spektrum vzorku, lze vyloučit znehodnocení výsledků 

případnou fluoreskující nečistotou a také agregaci molekul v roztoku. Sledovaná fixní 

emisní vlnová délka se vybírá z emisního spektra dané látky
24

. 

5.4.3 Produkce singletového kyslíku 

Jak bylo ukázáno dříve, existuje více možností, kterými se molekula může 

relaxovat z excitovaného stavu (viz Jablonského diagram). Jednou z nich je již dříve 

zmíněná emise fluorescenčního záření. Další možností je mezisystémový přechod a 

vytvoření tripletového stavu, ze kterého se molekula relaxuje fosforescencí nebo 

tvorbou singletového kyslíku. 

Singletový kyslík (
1
O2) je velmi reaktivní forma kyslíku, která se využívá např. 

při chemických syntézách, čištění odpadních vod nebo sterilizaci krve a má i další 

průmyslové využití
19

. Z hlediska této práce a výzkumného zaměření naší pracovní 

skupiny je nejdůležitější využití cytotoxického působení 
1
O2 ve tkáních při 

fotodynamické terapii.  
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Molekula kyslíku se na rozdíl od většiny ostatních molekul v organismu běžně 

vyskytuje v tripletovém stavu 
3
O2, ve kterém mají dva nepárové elektrony stejný spin 

(Obr. 13). I přes to je tato molekula relativně stabilní. Přechod tohoto tripletového stavu 

do singletového stavu pouhou absorpcí světelného záření je „spinově – zakázaným“ 

procesem, a tedy vysoce nepravděpodobným. Singletový kyslík se tedy může tvořit 

prakticky pouze reakcí tripletového kyslíku s jinou molekulou v tripletovém stavu
16

. 

 

Obr. 13 Modely molekulových orbitalů singletového a tripletového kyslíku
16

 

Na tomto principu je založena fotodynamická terapie, kdy léčivo (fotosenzitizér) 

je excitováno světlem vhodných vlnových délek. Následně fotosenzitizér přechází do 

svého tripletového stavu, ze kterého se relaxuje zpět do základního stavu předáním své 

energie molekulovému kyslíku 
3
O2, ze kterého tak vzniká singletový kyslík (viz PDT 

výše)
16

. 

Schopnost molekuly produkovat singletový kyslík vyjadřuje hodnota kvantového 

výtěžku singletového kyslíku (Φ, bezrozměrná hodnota). Je to poměr počtu 

vytvořených molekul 
1
O2 k počtu absorbovaných fotonů. 

Kvantové výtěžky singletového kyslíku se mohou lišit v různých rozpouštědlech. 

Většina publikovaných dat je měřena v organických rozpouštědlech kvůli lepší 

rozpustnosti PS a delší době života singletového kyslíku (voda 2 μs, chloroform 247 μs, 

tetrachlormethan 59 ms). Už se ale objevují i studie měřící kvantový výtěžek 

singletového kyslíku ve vodném prostředí, které je důležitější pro praktickou aplikaci 

látek. K tomu se využívá metoda měřící intenzitu fosforescence vzniklého singletového 

kyslíku, ačkoli vyžaduje náročné přístrojové vybavení
21

. 

Existuje hned několik možností, jak množství singletového kyslíku s různou 

přesností měřit. Velmi dobrý přehled metod lze najít v publikované práci Wilkinsona a 

kol
26

. 
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Z přímých metod lze zmínit a) sledování luminiscence singletového kyslíku při 

relaxaci do základního stavu (při přibližně 1270 nm), b) „thermal lensing“, 

c) akustickou kalorimetrii. Mezi nepřímé metody patří tzv. „chemical trapping“ a 

„consumption of oxygen“, kdy se specifickou sondou měří koncentrace kyslíku 

v roztoku
21

. 

Metoda „chemical trapping“ používající tzv. chemickou past (akceptor 

singletového kyslíku, „scavenger“) je asi nejvíce rozšířenou pro svou relativní 

nenáročnost na vybavení laboratoře oproti ostatním metodám a navíc se dá použít i ve 

vodném prostředí, což je vhodné pro zkoumání látek použitelných při PDT. Je založena 

na sledování úbytku absorbance nebo fluorescence akceptorové molekuly – chemické 

pasti při jejím rozpadu působením singletového kyslíku produkovaného zkoušenými 

látkami po ozáření světlem
21

. 

Při měření kvantového výtěžku singletového kyslíku bylo sledováno velké 

množství látek chovajících se jako chemické pasti. Jednou z nich je 1,3-

difenylisobenzofuran (DPBF). Jeho reakcí se singletovým kyslíkem 
1
O2 dochází 

k tvorbě endoperoxidu a následnému vzniku o-dibenzoylbenzenu
21

 (schéma celého 

procesu na Obr. 14). 

 

Obr. 14 Schéma reakce DPBF se singletovým kyslíkem 

Úbytek DPBF se projeví poklesem absorbance v maximu absorpce DPBF (okolo 

415 nm), nebo poklesem fluorescence, protože vzniklý produkt neabsorbuje v daném 

maximu a ani nefluoreskuje. (Obr. 15) 
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Obr. 15 Sledování úbytku DPBF na absorpčním spektru (čárkovaně – 415 nm) 

DPBF je považován za dobrý akceptor. Se singletovým kyslíkem totiž reaguje 

rychle a relativně selektivně, jelikož s kyslíkem v základním stavu (
3
O2) ani 

s kyslíkovými radikály (superoxidový) nereaguje (i když to některé studie 

nepotvrdily
27

). Bohužel ale není vhodný pro měření ve vodném prostředí, protože se ve 

vodě nerozpouští a tvoří agregáty, které jsou nereaktivní vůči 
1
O2. Pro vodné prostředí 

jsou proto požívány např. histidin, tryptofan, anthracenové deriváty nebo 

furfurylalkohol. Důležité je, aby byla látka vysoce reaktivní se singletovým kyslíkem a 

zároveň pro něj specifická. Na druhou stranu nesmí reagovat s PS
21

. 

Kvantový výtěžek singletového kyslíku je samozřejmě velmi ovlivněn strukturou 

molekuly PS. Již dříve byly publikovány výsledky studií zkoumajících vliv periferní 

substituce a přítomnosti a charakteru centrálního kationtu kovu ve skupině Pcs a jim 

příbuzných látek
28,29

.  

Přítomnost Zn
2+

 zvyšuje ΦΔ, naopak Mg
2+

 jako centrální kation kovu ho snižuje. 

U látek bez centrálního kationtu kovu došlo ke snížení obou kvantových výtěžků. Tento 

jev souvisí s tzv. efektem těžkého atomu, kdy zavedení atomů s vyšší molekulovou 

hmotností do molekuly zvyšuje pravděpodobnost přechodu této molekuly do 

tripletového stavu, a tím i sekundárně produkci singletového kyslíku. Z periferních 

substituentů nejvíce zvyšují kvantový výtěžek alkylsulfanylové následované alkyloxy 

substituenty. Alkylamino substituenty způsobují již velmi nízké kvantové výtěžky
20

. 

Přičítá se to tzv. intramolekulárnímu přenosu náboje (ICT), který je kompetitivním 

dějem k ostatním relaxačním procesům. Jeho účinnost a rychlost návratu do základního 

stavu je natolik vysoká, že převáží nad všemi ostatními procesy, a proto není navenek 

pozorována fluorescence ani produkce singletového kyslíku. 
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Při použití metody chemické pasti se pro výpočet kvantového výtěžku 

singletového kyslíku Φ používá rovnice
25

: 

  
    

 
     

 

     
  

kde   
  je kvantový výtěžek singletového kyslíku standardu, k směrnice závislosti 

ln (A0/At) na čase ozáření t (A0 je absorbance DPBF v absorpčním maximu před 

ozářením a At absorbance po ozáření (viz Obr. 16)). Index S označuje vzorek a R 

standard. IaT  je celkové množství světelného záření absorbované látkou počítané jako 

součet intenzit absorbovaného světla. Intenzita absorbovaného světla v dané vlnové 

délce Ia byla počítána s použitím Lambert – Beerova zákona pomocí vzorce
25

: 

     (   
     ). 

 

Obr. 16 Závislost logaritmu poklesu absorbance DPBF v absorpčním maximu na celkové délce 

ozáření vzorku
25

 

5.4.4 Rozpustnost 

Rozpustnost je schopnost látky vytvořit homogenní roztok s určitým 

rozpouštědlem. Organické sloučeniny se dělí na lipofilní, které se lépe rozpouštějí 

v nepolárních organických rozpouštědlech (benzen, toluen, chloroform) a tucích, a 

hydrofilní, které jsou lépe rozpustné ve vodě nebo polárních rozpouštědlech. Jestliže je 

sloučenina rozpustná částečně v polárních i nepolárních rozpouštědlech označuje se 

jako amfifilní. Tato vlastnost úzce souvisí se strukturou molekuly. Pokud molekula 

obsahuje dlouhé uhlovodíkové řetězce nebo aromatické kruhy dá se předpokládat vyšší 

lipofilita. Naopak přítomnost polárních (nebo nabitých) skupin v molekule jako jsou 

hydroxylové, karboxylové nebo aminoskupiny zvyšuje rozpustnost ve vodě. Pro použití 

molekul v lidském organismu (PDT, fluorescenční senzory pro diagnostiku) je 

obzvláště důležité, aby byly lipofilita a hydrofilita molekuly vyrovnané. Vyšší 
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rozpustnost ve vodě zaručuje snadnější přenos na místo účinku vodným prostředím 

(krví) a následně i rychlejší eliminaci z organismu (nižší toxicita). Lipofilita naopak 

umožňuje prostup látek biologickými membránami a vstup léčiv do buněk. Poměr 

lipofility a hydrofility molekuly se vyjadřuje rozdělovacím koeficientem P 

(resp. log P)
30

. 

Rozpustnost jednotlivých Pcs a AzaPcs je velmi důležitá vlastnost jak z hlediska 

výzkumu dalších důležitých charakteristik těchto molekul, tak také jejich výsledného 

praktického využití. Úzce souvisí i s vlastnostmi jako jsou např. amfifilita, schopnost 

agregace, pH roztoku, iontová síla rozpouštědla nebo s přítomností kosolvens
31

. 

Použité rozpouštědlo může mít mimo jiné vliv na absorpční spektrum látky 

(solvatochromní efekt). Projevuje se to např. změnou pozice hlavních absorpčních pásů 

(červený nebo modrý posun Q-pásu a B-pásu), změnou jejich intenzity nebo šířky nebo 

objevením zcela nových pásů souvisejících s protonizací (změna symetrie molekuly) 

nebo agregací. Q-pás je k solvatochromnímu efektu méně náchylný, proto je pro látky 

více specifický a je používán k určování rozpustnosti látek
32

. 

Nesubstituované Pcs jsou málo rozpustné ve vodě a v některých organických 

rozpouštědlech. Vliv na to má i centrální kation kovu. A tak zatímco molekuly 

obsahující Mg a Zn jsou relativně ještě dobře rozpustné (a zároveň tvoří roztoky stabilní 

v řádech dní až týdnů), ftalocyaniny s Mn, Fe nebo Co jsou již méně rozpustné, a ty 

s Cu, Ni nebo Sn jsou už téměř nerozpustné
32

. 

Od počátku byla zřejmá snaha o zvýšení rozpustnosti Pcs především ve vodě, 

protože pro většinu aplikací je typické vodné prostředí (za všechny lze uvést chemické 

syntézy a PDT). Zpočátku se rozpustnosti ve vodě dosahovalo technologickými postupy 

– např. přípravou emulze, nebo zabudováním molekul do ve vodě rozpustných 

polymerů (kovalentně nebo pomocí slabých interakcí)
31

. Dnes na podobném principu 

spočívá použití lipozomů jako nosičů Pcs a AzaPcs v organismu pro použití v PDT
33

.  

Postupem času došlo k rozvoji možnosti ovlivnění rozpustnosti periferní 

substitucí. Používají se při ní hydrofilní substituenty, díky nimž získává molekula 

amfifilní charakter, což jí umožňuje jak interakci ve vodném prostředí, tak její 

zabudování do buněčné membrány při PDT díky hydrofobnímu jádru. Výběrem 

správného periferního substituentu a jádra se dá docílit ovlivnění hydrofobních a 

hydrofilních vlastností do potřebné míry podle zamýšleného použití. Tento rozvoj byl 
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především umožněn objevem AzaPcs, u nichž je větší možnost výběru periferní 

substituce díky snazší syntéze prekurzorů
34

. Při vykreslování výsledné struktury se 

samozřejmě musí dát pozor na vliv samotných periferních substituentů na ostatní 

důležité charakteristiky jako je absorpce, fluorescence, produkce singletového kyslíku 

nebo třeba agregace. Součet vlivů centrálního atomu, makrocyklu a periferní substituce 

se většinou nedá přesně odhadnout, a je proto potřeba charakterizovat vlastnosti přímo u 

výsledné molekuly. 

Periferní substituenty zvyšující rozpustnost ve vodě se dělí do tří základních 

skupin: a) anionické, b) kationické, c) neionické
31

.  

Mezi základní anionické substituenty (ad a) patří sulfáty a karboxyláty. Jimi 

podmíněná rozpustnost je pH-dependentní. Jsou rozpustné v bazickém prostředí, kde 

dochází k odštěpení H
+
 a vytvoření aniontu, zatímco v kyselém prostředí, kde 

k odštěpení protonu nedochází, nemusí být rozpustné téměř vůbec. Kationické periferní 

substituenty (ad b) jsou vytvářeny až na konci syntézy sloučenin kvarternizací již 

přítomných alifatických či aromatických aminů pomocí methylbromidu nebo 

methyljodidu
35

. Obě ionické skupiny substituentů se díky vzniku periferního náboje a 

jím způsobeným odpuzováním molekul navzájem také velmi výrazně uplatňují při 

zabraňování agregace Pcs a hlavně AzaPcs (viz agregace). Neionické substituenty 

zvyšují rozpustnost díky velkému množství OH skupin a jejich nevazebným interakcím 

s polárními rozpouštědly (vodíkové můstky, van der Waalsovy síly). Patří mezi ně 

například polyethylenglykoly (často umožňují alespoň vyšší rozpustnost v polárních 

organických rozpouštědlech), sacharidy (vázány často glykosidickou nebo jinou vazbou 

na makrocyklus) a další polyhydroxylové sloučeniny
31

. 

Rozpustnost v organických rozpouštědlech zvyšují objemné substituenty vázané 

přes síru (alkylsulfanyl) nebo kyslík (alkyloxy)
4
. 
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5.4.5 Agregace 

Obecně se jako agregace označuje asociace molekul v roztoku do shluků 

s určitým uspořádáním. Agregáty jsou většinou vytvářeny působením nevazebných 

přitažlivých interakcí mezi jednotlivými molekulami (nebo částmi molekul), které se 

k sobě v roztoku přiblíží natolik, že se mohou zmíněné interakce projevit
36

. I proto se 

agregace častěji objevuje v koncentrovanějších roztocích, kde jsou vzdálenosti mezi 

molekulami podstatně menší a interakce mezi nimi častější. 

AzaPcs a Pcs mohou agregovat díky planární struktuře makrocyklu a velkému 

množství konjugovaných π-elektronů, které vytvářejí oblak elektronů nad a pod rovinou 

makrocyklu a jsou tak dobře přístupné pro interakce s prostředím a dalšími 

molekulami
20

. 

Zkoumání agregace Pcs a AzaPcs se v poslední době věnuje hodně pozornosti, 

protože tato nežádoucí vlastnost může velmi výrazně ovlivnit např. rozpustnost a 

fluorescenci nebo zkrátit dobu trvání tripletového stavu, a tím snížit produkci 

singletového kyslíku. Může mít vliv i na některé další vlastnosti látek, které jsou 

následně důležité pro jejich praktické použití
37

. 

U molekul tohoto typu byly pozorovány dva typy agregátů, které se svými 

vlastnostmi výrazně liší. Mezi jejich základní charakteristiky patří kromě dále 

zmíněných také úhel, který svírají rovina makrocyklu s osou procházející centrem 

molekuly (Obr. 17). 

 

Obr. 17 Ukázka uspořádání jednotlivých molekul Pcs (znázorněna jejich rovina makrocyklu) 

v agregátech
38

 

H-typ agregátů („face-to-face“ nebo „sandwich“), ve kterém se molekuly k sobě 

přibližují svými makrocykly (úhel se blíží 90°), je typický hypsochromním posunem 

absorpčního Q-pásu a také velmi sníženou až žádnou schopností fluoreskovat. Je také 

mnohem častěji pozorovaným typem agregátů. Na druhou stranu J-typ agregátů („head-

to-tail“), v němž se k sobě přibližují centrální atom a periferní substituent molekul (úhel 
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se blíží 0°), se projevuje bathochromním posunem absorpčního Q-pásu a fluorescencí, 

která někdy až převyšuje fluorescenci samotného monomeru
22,39

 (Obr. 18). 

 

Obr. 18 Struktura J - dimeru AzaPcs 

Metod, jež se používají pro měření agregace, je hned několik. Patří mezi ně 

například fluorescenční spektroskopie, NMR spektroskopie, kalorimetrie, měření 

rozptylu světla nebo difuze atd. Při výběru metody je nutné zohlednit její schopnost 

rozlišit monomer od agregátu, koncentrace roztoku, pro které ji lze použít, a zda 

potřebujeme znát strukturu agregátů nebo stačí koncentrace, při kterých k agregaci 

dochází. Metody se dají samozřejmě i kombinovat
36

. 

Vznik agregátů Pcs a AzaPcs je možné sledovat i na absorpčním spektru látky, 

kde se při jejich tvorbě objevuje další absorpční pás určitým způsobem posunutý oproti 

Q-pásu, zatímco Q-pás se postupně snižuje. Při měření absorpčních spekter roztoků 

s postupně se měnící koncentrací látky a jejich přeložením přes sebe se mohou objevit 

isosbestické body (vlnová délka, při níž má více komponent roztoku stejnou absorbanci, 

Obr. 19), které ukazují na rovnováhu mezi monomery a dimery a umožňují tak často 

výpočet dimerizační (asociační) konstanty Kd
22

. 

 

Obr. 19 Změna absorpčního spektra způsobená agregací – šipky naznačují změny probíhající při 

ředění roztoku – monomerizaci
39

  



35 
 

Pcs a AzaPcs mohou tvořit dimery, trimery a oligomery. Pokud se ale měření 

provádí ve zředěných roztocích (pod 10
-4

 M), dá se předpokládat, že obsahují jen 

monomery a dimery. Asociační konstanta (Kd) počítaná z rovnováhy monomeru a 

dimeru se pak rovná: 

   
[ ]

[ ] 
 

celková koncentrace (Ct): 

    [ ]  [ ] 

a absorbance roztoku o koncentraci Ct: 

    [ ]     [ ]. 

Jejich kombinací vnikne rovnice:  

  
     (     )[   √(       )]

   
  

kde d a m jsou koncentrace dimeru respektive monomeru,    je extinkční 

koeficient monomeru a    je extinkční koeficient jedné molekuly z dimeru. A a Ct se 

dají změřit a parametry   ,    a    lze získat použitím nelineární regrese pro data 

různých koncentrací a jim odpovídajících absorbancí v maximu Q-pásu monomeru
37

. 

Pro tento výpočet je potřeba dostatek dat – změřených koncentrací a také dostatečný 

rozsah koncentrací, aby se mohla agregace projevit. 

Agregaci lze ovlivnit různými způsoby. Mezi velmi účinné způsoby patří použití 

periferní substituce. Využívá se zde i možnosti současného zvýšení rozpustnosti ve 

vodě, a proto se často používají nabité substituenty (karboxyláty, kvarterní aminy). Bylo 

zjištěno, že úplnou monomerizaci zajišťuje teprve 8 kationických
40

 nebo anionických
41

 

substituentů. Při použití menšího počtu (např. 4 substituentů) se úplná monomerizace 

zaručit nedá. Rozvětvené substituenty (např. terc-butylsulfanyl) jsou lepší inhibitory 

agregace než dlouhé alkylové řetězce
37

. Mezi důležité faktory patří také centrální kation 

kovu (Al, Si nebo Sn dokáží koordinovat více ligandů) nebo použité rozpouštědlo. 

Pyridin, THF nebo DMF totiž dokáží koordinovat centrální kov Pcs a tím rozvolnit 

vznikající agregáty
37

.(Obr. 20) 
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Obr. 20 Koordinace centrálního kationtu kovu (Zn
2+

) pyridinem 

5.4.6 Acidobazické vlastnosti 

Podle Brönsted-Lowryho teorie se jako kyselina označuje každá sloučenina 

schopná odštěpit proton a jako zásada (báze) každá sloučenina, která je naopak schopna 

proton přijmout. Proton v roztoku nemůže existovat volně, a proto se může odštěpit 

z kyseliny jedině v případě, že je v roztoku také přítomna zásada, která ho bude vázat
42

. 

V roztoku se tak ustavuje acidobazická rovnováha mezi dvěma konjugovanými páry 

(kyselina HA a její konjugovaná báze A
-
, báze B a její konjugovaná kyselina BH

+
) 

tvořenými vždy kyselinou a zásadou lišící se o jeden proton. 

    
 
↔        

Tato rovnováha se nejčastěji vyjadřuje disociační konstantou Ka (pro kyseliny) 

nebo Kb (pro zásady). Ve vodném prostředí se vyjadřuje následovně: 

pro kyseliny:                ↔       
                                    

[   
 ] [  ]

[  ]
, 

pro zásady:                  ↔                                            
[   ] [   ]

[  ]
, 

kde   označují rovnovážné koncentrace jednotlivých složek v roztoku. 

Síla kyselin a zásad, neboli jak snadno budou odštěpovat respektive přijímat 

proton, se nejčastěji vyjadřuje záporným dekadickým logaritmem disociační konstanty 

(pK).  

           

Čím vyšší jsou jeho hodnoty, tím slabší kyselinou (pKa) nebo zásadou (pKb) látka 

je, a tím méně ochotně bude proton poskytovat nebo přijímat. Síla kyselin a zásad se dá 

výrazně ovlivnit použitým prostředím – rozpouštědlem
43

.  
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Pcs a AzaPcs obsahují ve své molekule azomethinové dusíky (spojující pyrrolová 

jádra), které mohou v kyselém prostředí přijímat H
+
 a předurčují tak bazické vlastnosti 

těchto látek. AzaPcs mají kromě toho ve své molekule pyrazinová jádra, která ale svým 

elektron-odtahujícím efektem snižují bazicitu azomethinových dusíků
20

. (Obr. 21)  

 

Obr. 21 Protonizace jednoho z azomethinových dusíků 

Dusíky v molekule se protonizují v tomto pořadí: jako první dusíky v periferních 

substituentech (většinou sekundární nebo terciární aminy), dále azomethinové dusíky a 

nakonec pyrazinové dusíky (až při vyšší koncentraci kyseliny v roztoku – 25-30%)
20

. 

Protonizace může velmi výrazně ovlivnit vlastnosti molekuly a tím pádem 

praktické použití látky. Protonovaná forma může mít jiné fotofyzikální vlastnosti 

(fluorescence, produkce singletového kyslíku), jinou schopnost agregace nebo například 

jinou vazbu v lipozomech atd
44

. Velmi výrazně se projevuje vliv protonizace dusíků 

v periferních substituentech
45

. 

Zkoumání bazického chování Pcs a AzaPcs se provádí titrací kyselinou vybranou 

podle předpokládané bazicity sloučeniny. Postupně se přidává určité standardní 

množství této kyseliny k roztoku látky a po každém přídavku se měří absorpční 

spektrum. Protonizace se projeví snížením absorpce Q-pásu a jeho mírným posunutím 

k delším vlnovým délkám a dále vznikem zcela nového absorpčního pásu posunutého 

bathochromně vůči původnímu Q-pásu. Vytvoří se tak dvě absorpční maxima blízko u 

sebe – „splitting“. Nový absorpční pás se s dalším přidáváním kyseliny postupně 

zvyšuje. Po úpravě spekter na vznikající ředění a jejich přeložení přes sebe vznikají 

isosbestické body (Obr. 22a). Podle jejich počtu a tvaru spektra se pak dá usuzovat na 

počet protonovaných dusíků. Při dostatečném množství údajů se dá vypočítat pKa
44

. 
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Obr. 22 a) Ukázka změny absorpčního spektra AzaPcs přidáváním trifluoroctové kyseliny (0-

50%) – šipky naznačují změny probíhající při protonizaci
44

 b) Porovnání absorpčních spekter AzaPcs – 

neprotonovaný (plná čára), monoprotonovaný (čárkovaně), diprotonovaný (tečkovaně). Ve výřezu 

absorpční spektra Pcs – neprotonovaný (plná čára), monoprotonovaný (čárkovaně), diprotonovaný 

(tečkovaně)
44

. 

Bezkovové AzaPcs a Pcs se mohou naopak v bazickém prostředí chovat jako                

N-kyseliny, odštěpovat protony z centrálních dusíků v silně bazickém prostředí např. 

tetrabutylammonium – hydroxidu (TBAH) a tvořit dianion, nebo tvořit tzv. „proton-

transfer complex“ ve slabě bazickém prostředí pyridinu, DMF nebo některých aminů, v 

němž není proton centrálních dusíků zcela odtržen (Obr. 23)
20,44

. 

    

Obr. 23 A) Struktura dianionu v prostředí TBAH, B) „proton-transfer komplexu“ v pyridinu
44
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5.5 Filtry 

Obecně jsou filtry používány k výběru určitých vlnových délek důležitých pro 

měření a k zabránění průchodu dalších vlnových délek, které by mohly výsledky měření 

znehodnotit (ale nelze je omezit výběrem zdroje záření a použitím monochromátoru), 

nebo ke kontrole množství dopadajícího záření
46

. Některými příklady jejich využití při 

měřeních popsaných v této práci jsou: a) zvýraznění žádoucího fluorescenčního záření 

oproti excitačnímu záření rozptýlenému vzorkem vedoucí ke zvýšení citlivosti měření, 

b) zmírnění intenzity absorbovaného záření ke zpomalení produkce singletového 

kyslíku, c) zabránění nechtěného rozkladu DPBF v roztoku působením světla určitých 

vlnových délek. 

Filtry zmíněné v této práci patří principem výběru vlnové délky mezi absorpční 

filtry. Ty obsahují v optickém skle sloučeninu, která pohlcuje určité vlnové délky a 

propouští jiné. Patří k nim například tzv. „cut - off“ filtry, které pohlcují všechny 

vlnové délky pod určitou hranicí („cut – off“, nebo někdy „cut – on“ hranice) a 

propouští všechny delší vlnové délky (Obr. 24). Pro jejich použití je důležité, aby se 

přechod mezi úplnou absorpcí a úplnou transmisí uskutečnil v co nejmenším rozmezí 

vlnových délek. Z použitých filtrů mezi ně patří HOYA G a OG 530. Číslo v názvu 

označuje vlnovou délku, při které transmitance dosahuje 50% své maximální hodnoty – 

ukazuje hranici mezi absorbovanými a propouštěnými vlnovými délkami. Některé filtry 

propouští velké množství vlnových délek, jiné zase vždy jen určitý úzký pás. Mezi 

druhé zmíněné patří například Holmiový filtr, kterým se zkouší správnost nastavení 

vlnových délek ve spektrofotometru. Dalším příkladem absorpčních filtrů jsou 

tzv.„neutral density“ filtry (ND 10, ND 03). Mají na optickém skle vrstvu kovu, která 

pohlcuje část intenzity všech procházejících vlnových délek (Obr. 24). Používají se tedy 

k celkovému snížení intenzity světla zdroje a ne k výběru určité vlnové délky jako je 

tomu u „cut – off“ filtrů. Číslo v jejich označení ukazuje, na kolik procent se sníží 

původní intenzita při použití daného filtru
23,46

. 

Dále byl při měření produkce singletového kyslíku použit vodní filtr, jenž 

zabraňuje působení tepelného záření na zkoumanou látku a „scavenger“ a jejich 

rozkladu. 
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Obr. 24 Transmitance použitých filtrů 
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6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Čistota sloučenin byla kontrolována tenkovrstvou chromatografií na TLC deskách 

Merck Silikagel 60 F254 s detekcí UV světlem vlnové délky 254 nm a 366 nm. Mobilní 

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). 

UV/VIS spektra byla změřena na přístroji SHIMADZU UV 240 1 PC: UV-VIS 

recording spectrophotometer (Shimadzu Europa, GmbH, Duisburg, Germany) na 

Katedře farmaceutické chemie a kontroly léčiv. Fluorescenční spektra na přístroji 

AMINCO-Bowman Series 2 Luminescence Spectrometer na Katedře biofyziky a 

fyzikální chemie. Ozařovací lampa a použité filtry byly zakoupeny od firmy Newport. 

Rozpouštědla pro prováděná měření byla zakoupena od firmy Sigma-Aldrich 

nebo Acros Organics v čistotě HPLC resp. p.a. a byla používána bez dalšího čištění. 

Pouze THF byl vždy čerstvě předestilován ze sodíku. 

Zkoumané látky byly připraveny mými kolegy ze skupin Azaphthalocyanine 

group v laboratoři na Katedře farmaceutické chemie a kontroly léčiv. 

6.1 Čistota látek 

Před začátkem měření byla ověřena čistota zkoumaných látek pomocí TLC. Pro 

vyvíjení TLC desek (silikagel) byly jako mobilní fáze použity: chloroform/toluen/THF 

10:10:1 pro TPyzPz, Pc, 6,7-TQP a Nc, chloroform/toluen/THF 10:5:1 pro 2,3-TQP a 

PyrPyr a chloroform/THF 20:1 pro Pc-neper.  

PyrPyr byl kvůli přítomným nečistotám přečištěn pomocí sloupcové 

chromatografie (stacionární fáze silikagel) a čistota jednotlivých frakcí byla opět 

průběžně ověřována pomocí TLC. Mobilní fáze frakcí obsahujících pouze PyrPyr byla 

odpařena na vakuové odparce pro získání čisté látky. 

Pro měření kvantových výtěžků fluorescence a singletového kyslíku je potřeba 

mít extrémně čisté látky. Proto byly Pc, Nc, TPyzPz a 6,7-TQP přečištěny pomocí 

TLC. Byly připraveny velmi koncentrované roztoky těchto látek, které byly naneseny 

v pruhu na start TLC desky. Jako mobilní fáze byla použita směs 

chloroform/toluen/THF 10:10:1. Z vyvinutých desek byl seškrábán silikagel se 

skvrnami označujícími látky, směs byla rozpuštěna v THF, přefiltrována přes skládaný 
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filtr a filtrát byl odpařen na vakuové odparce pro získání čistých látek. Tyto přečištěné 

látky byly následně použity pro přípravu zásobních roztoků. 

6.2 Absorpční spektra – měření extinkčního koeficientu jednotlivých 

absorpčních maxim 

Vzorek látky byl navážen s přesností na tisíciny mg (v rozmezí 0,283 až 1,332 

mg) a byl rozpuštěn v předem spočítaném objemu rozpouštědla (THF nebo pyridin – viz 

dále) tak, aby byl získán přesně 100 M zásobní roztok látky. K výpočtu množství 

rozpouštědla byly použity navážka látky m a molekulová hmotnost látky Mr. Pro 

zajištění úplného rozpuštění vzorků byl použit ultrazvuk po dobu 5 minut. 

Měření absorpčního spektra bylo provedeno v rozsahu vlnových délek 300 až 

900 nm ve dvou rozpouštědlech – pyridin a tetrahydrofuran (THF). 

Ke 2,45 ml samotného rozpouštědla v kyvetě bylo připipetováno 25 l 

připraveného zásobního roztoku látky, čímž byl roztok 100× zředěn na výslednou 

koncentraci 1 M, a bylo změřeno absorpční spektrum látky. Každý vzorek byl měřen 

jednou v každém rozpouštědle. 

Byla zjištěna vlnová délka absorpčního maxima Q-pásu Q a byl vypočítán 

extinkční koeficient látek  (M−1
 cm

−1
) pomocí Lambert – Beerova zákona        , 

kde v našem případě je absorbance A naměřená hodnota, koncentrace roztoku c 1 M a 

délka kyvety l 1 cm. 

Vzorky 2,3-TQP a 6,7-TQP byly navíc před měřením opatrně zahřívány buď 

přímo v uzavřené kyvetě, nebo ve zkumavce. Bylo podezření, že se látky špatně 

rozpouštějí v daných rozpouštědlech, nebo že tvoří agregáty, a tím pádem by zjištěné 

hodnoty extinkčních koeficientů neodpovídaly skutečnosti.  

6.3 Rozpustnost 

Tato metoda je založena na spektrofotometrickém měření koncentrací 

připravených nasycených roztoků látek a následné zjištění koncentrace z příslušných 

extinkčních koeficientů. 

Nejprve bylo do lahviček naváženo větší množství látky (3 – 50 mg) a přidáno 

malé množství příslušného rozpouštědla (1 - 2 ml) tak, aby byl vytvořen koncentrovaný 

roztok s nerozpuštěným podílem látky. Lahvičky byly vloženy na 10 minut do 
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ultrazvuku pro zajištění maximálního rozpuštění látky. Následně byly na 5 hodin 

umístěny na třepačku, ještě na 5 minut do ultrazvuku a nakonec na 12 hodin na 

třepačku. Vše probíhalo při laboratorní teplotě. Když byla pevná látka usazena, byla 

kapalina (mezi 100 a 500 l) opatrně odebrána do insertu a nechala se 15 minut 

centrifugovat při 10 000 otáčkách a 21°C. Po usazení byla kapalina znovu odebrána a 

pro dokonalé oddělení od nerozpuštěné látky ještě jednou centrifugována při 

10 000 otáčkách a 21°C po dobu 20 minut. Zcentrifugovaný nasycený roztok z insertu 

(10 l) byl doplněn v 10 ml odměrné baňce pyridinem a byla proměřena absorpční 

spektra. Podle naměřených absorbancí takto získaných roztoků a dříve změřených 

extinkčních koeficientů pro 1 M roztoky bylo vypočítáno, kolikrát se nasycené roztoky 

musí zředit, aby bylo dosaženo koncentrace 1 M nebo menší. Po tomto finálním 

naředění roztoků byla znovu proměřena absorpční spektra a vypočítána molární 

koncentrace původních nasycených roztoků s ohledem na dané zředění. Následně byla 

vypočítána koncentrace v mg/ml pro lepší představu při další práci. 

6.4 Agregace 

Toto měření mělo porovnat ochotu zkoumaných látek agregovat. Bylo založené 

na postupném ředění koncentrovaných roztoků, při kterém dochází k  monomerizaci 

molekul látky, což lze pozorovat na absorpčním spektru. 

Ve zkumavce bylo rozpuštěno určité množství látky v toluenu tak, aby vznikl 

přesně 100 M roztok, který je dostatečně koncentrovaný na to, aby se projevila 

agregace a zároveň aby bylo možné proměřit absorpční spektrum s ohledem na 

přístrojové vybavení. Tímto roztokem byla naplněna kyveta (l = 1 mm) a bylo změřeno 

absorpční spektrum proti čistému toluenu. Agregace se projevila snížením Q-pásu a 

vznikem nového absorpčního pásu (viz Obr. 19 v teoretické části). Roztok (100 M) byl 

následně zředěn na polovinu a opět bylo změřeno absorpční spektrum. Takto byl vždy 

daný roztok zředěn na poloviční koncentraci, až byla získána řada roztoků o 

exponenciálně klesající koncentraci (100 M, 50 μM, 25 μM, 12,5 μM, 6,25 μM,…), a 

vždy bylo změřeno absorpční spektrum. Nakonec byla všechna spektra korigována na 

zředění tak, aby se překrývala a změny křivek byly lépe viditelné. 

Poté co absorbance poklesla k hodnotám okolo 0,2, bylo možné roztoky měřit 

v klasické kyvetě (l = 10 mm) a pokračovat až k hodnotám absorbance okolo 0,05. 

Roztok, po kterém mělo dojít k přechodu k 10 mm kyvetě, byl vždy proměřen v obou 
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kyvetách, aby bylo možné obě měření porovnat. Ředění bylo zastaveno, pokud již 

nedocházelo ke změnám absorpčního spektra. To znamená, že byl u každé látky 

proveden různý počet ředění podle její ochoty agregovat. 

Při rozpouštění Nc se vytvářela spíše suspenze než roztok a nebylo tedy možné 

zaručit správné ředění. Proto byl použit pouze 10 μM roztok, který byl ředěn jiným 

způsobem, aby byl zajištěn dostatek výsledků pro porovnání, a to 10 μM, 7,5 μM, 5,0 

μM, 2,5 μM, 1,25 μM, 0,625 μM, pak už vždy na poloviční koncentraci. 

Kvůli atypickému tvaru spekter PyrPyr, byl také vytvořen 10 μM roztok, který 

byl následně ředěn vždy na polovinu. 

6.5 Protonizace azomethinových můstků 

Bylo použito THF čerstvě destilované ze sodíku, aby neobsahovalo žádné kyselé 

látky, které by ovlivnily měření. 

Metoda je založena na spektrofotometrickém sledování protonizace látek při 

titraci postupným přidáváním trifluoroctové kyseliny (TFA). 

Byly připraveny přibližně 1 μM roztoky a podle absorbancí těchto roztoků bylo z 

příslušných extinkčních koeficientů spočítáno, kolik je potřeba pipetovat pro vytvoření 

přesně 1 μM (u 2,3-TQP přesně 2 μM) roztoků v kyvetě (Vvz). 

Nejprve bylo změřeno absorpční spektrum čistého rozpouštědla (1,6 ml), pak 

k němu byl připipetován vypočítaný objem látky Vvz a znovu bylo změřeno absorpční 

spektrum. Postupně bylo přidáváno určité množství trifluoroctové kyseliny (5-100 μl) a 

vždy bylo změřeno absorpční spektrum. Na spektru bylo možné pozorovat pokles Q-

pásu a nárůst nového absorpčního pásu při delších vlnových délkách než Q-pás 

(viz. Obr. 22 v teoretické části) značící protonizaci molekuly.  

Měření bylo ukončeno při velmi nízkých hodnotách absorbance (přidáváním 

kyseliny dochází k ředění vzorku), nebo pokud již na spektru nebyla viditelná změna 

absorpčních pásů, nebo pokud by se přidávaná kyselina již nevešla do kyvety. 

Při měření Pc-neper bylo potřeba vytvořit trituraci TFA 1:25, protože 

k protonizaci došlo už při nízkých koncentracích TFA v kyvetě. Do kyvety bylo 

pipetováno 5 μl této triturace. 
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6.6 Měření fotofyzikálních vlastností 

6.6.1 Kvantový výtěžek singletového kyslíku 

Celé měření je nutno provádět potmě, aby se zamezilo rozkladu „scavengeru“ 

denním světlem.  

Nejprve byly vytvořeny zásobní roztoky látek v pyridinu (p.a.) a THF (HPLC 

kvality) o takové koncentraci, aby po jejich naředění v kyvetě přibližně 100× měly látky 

v Q-pásu absorbanci 0,1. Následně bylo vypočítáno pro každou látku přesné množství 

zásobního roztoku látek (Vvz) potřebné pro dosažení absorbance v Q-pásu přesně 0,10. 

Jako „scavenger“ nám při měření sloužil 1,3-difenylisobenzofuran (DPBF). Jeho 

roztoky v pyridinu a THF byly připraveny tak, aby měl absorbanci přibližně 1,0. 

Měření bylo pro porovnání prováděno dvěma metodami, absorpční spektra byla 

měřena mezi 900 až 380 nm vlnové délky. 

Metoda A: 

Pro první metodu bylo potřeba použít fluorescenční kyvety průhledné ze všech 

čtyř stran, míchadlo, speciálně upravený spektrofotometr s lampou pro ozáření látek 

o výkonu 100 W, vodní filtr a OG 530. 

Do kyvety byl napipetován roztok DPBF (2,45 ml) a 60 s se nechal probublávat 

kyslíkem. Byla změřena základní linie proti rozpouštědlu (pyridin) – absorpční 

spektrum DPBF a zjištěna vlnová délka absorpčního maxima max (418 nm). Do kyvety 

bylo přidáno vypočítané množství roztoku látky (Vvz) a znovu bylo změřeno absorpční 

spektrum. Pak bylo zapnuto míchadlo a měření absorbance bylo přepnuto do 

kinetického režimu při vlnové délce max DPBF (418 nm) v časových intervalech 2 s. Po 

spuštění měření bylo ponecháno pár vteřin pro ustálení systému a pak byla zapnuta 

lampa ozařující kyvetu kolmo ke směru měření absorbance a byl sledován pokles 

absorbance DPBF. Při poklesu absorbance o přibližně 15 % byly lampa i míchadlo 

vypnuty a bylo znovu proměřeno celé absorpční spektrum, aby se ověřilo, že se 

zkoumaná látka nerozkládá působením tvořeného singletového kyslíku nebo působením 

světla. Celé měření bylo provedeno pro každou látku třikrát. 

 

 

 



46 
 

Metoda B: 

Pro porovnání výsledků byla použita původní, již validovaná metoda. Celé měření 

opět probíhá potmě. Je zde ale odděleno ozáření kyvety lampou a samotné měření 

absorpčních spekter. Byla použita lampa s výkonem 100 W a tři druhy filtrů – vodní, 

OG 530 a ND 03 

Do kyvety bylo napipetováno 2,45 ml zásobního roztoku DPBF v pyridinu, 

respektive THF, byla zabalena do alobalu a obsah byl 60 s probubláván kyslíkem. Pak 

bylo změřeno absorpční spektrum DPBF – základní linie, připipetováno vypočtené 

množství roztoku zkoumané látky Vvz a změřeno absorpční spektrum v čase 0 s (bez 

ozáření lampou). Kyveta byla ozařována lampou (Obr. 25) po určitý čas (5 s, 10 s, 15 s 

nebo 20 s), pak bylo vždy znovu změřeno absorpční spektrum. Celý proces byl 

opakován, až do poklesu absorbance DPBF o přibližně 15%. Celé měření bylo pro 

každý vzorek opakováno třikrát. Vypočítaná hodnota kvantového výtěžku je průměr 

z těchto tří měření. 

Vzorek standardu ZnPc byl měřen pro každé podmínky (roztok „scavengeru“, 

filtry…), při kterých byly měřeny látky.  

Kvantový výtěžek singletového kyslíku byl vypočten podle vzorce25: 

  
    

 
     

 

     
  

kde k je směrnice závislosti ln (A0/At) na čase ozáření t, A0 je absorbance DPBF 

při 418 nm před ozářením a At absorbance po ozáření. Index S označuje vzorek a R 

standard. IaT je celkové množství světelného záření absorbované látkou počítané jako 

součet intenzit absorbovaného světla. Intenzita absorbovaného světla v dané vlnové 

délce Ia byla počítána pomocí vzorce25: 

     (   
     ). 

 

Obr. 25 Ukázka ozařování vzorku při měření produkce singletového kyslíku metodou B 

(ozařovací lampa, vodní filtr, čočka, kyveta se vzorkem) 
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6.6.2 Emisní spektrum, kvantový výtěžek fluorescence 

Pro toto měření byly použity fluorescenční kyvety, spektrofotometr, 

spektrofluorimetr, a filtr HOYA G.  

Nejprve bylo do kyvety napipetováno 2,45 ml rozpouštědla (pyridin, THF) a 

změřena základní linie – absorpční spektrum rozpouštědla, pak bylo přidáno takové 

množství roztoku látky Vvz, aby výsledná absorbance látky byla přibližně 0,045 (efekt 

vnitřního filtru – viz teoretická část) a opět bylo změřeno absorpční spektrum. Stejná 

kyveta byla vložena do fluorimetru a bylo změřeno emisní spektrum po excitaci světlem 

o určité vlnové délce určené z absorpčního spektra látky a standardu ZnPc, a následně 

ještě excitační spektrum, aby se ověřila fluorescence zkoušené látky porovnáním s jejím 

absorpčním spektrem.  

Při měření emisních spekter v pyridinu byla použita excitace světlem o vlnových 

délkách 370 nm a 600 nm pro TPyzPz, 370 nm a 630 nm pro Pc, PyrPyr a 2,3-TQP, 

370 nm a 635 nm pro Nc a 6,7-TQP. Pc-neper byl excitován pouze při vlnové délce 

370 nm; nebylo ho možno excitovat v oblasti jeho Q-pásu, protože ten již příliš zasahuje 

do emisního spektra standardu ZnPc. Pro měření emisních spekter v THF byly určeny 

excitační vlnové délky 595 nm pro TPyzPz, 630 nm pro Pc, Pc-neper a PyrPyr a 

635 nm pro 6,7-TQP, 2,3-TQP a Nc. Excitační vlnová délka 370 nm byla opět použita 

pro všechny látky. Standard ZnPc byl proměřen pro všechny použité excitační vlnové 

délky v obou rozpouštědlech. Emisní spektrum se vždy začíná měřit od delší vlnové 

délky než je použitá excitační vlnová délka. 

Pro měření excitačních spekter v pyridinu (THF) byly použity tyto emisní vlnové 

délky: TPyzPz 720 nm (720 nm), Pc 800 nm (790 nm), Nc 825 nm (830 nm), 2,3-TQP 

780 nm (800 nm), 6,7-TQP 805 nm (810 nm), PyrPyr 780 nm (780 nm) a Pc-neper 

840 nm (830 nm). Filtr Hoya G byl použit při excitaci vlnou délkou 370 nm a při 

měření excitační spekter. 

Kvantový výtěžek fluorescence byl počítán podle vzorce: 

  
    

 
  

  
  

  
 

kde   
  je kvantový výtěžek ZnPc, F je integrovaná plocha pod emisním spektrem 

a A je absorbance v excitační vlnové délce. Index R označuje standard ZnPc, S vzorek. 
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7 VÝSLEDKY A DISKUZE 

Pcs a jejich analogy AzaPcs jsou velmi zajímavé sloučeniny se širokým 

praktickým použitím od barevných tonerů pro tiskárny, přes fluorescenční senzory, až 

po fotosenzitizéry pro PDT. Studiu jejich nejrůznějších vlastností se věnuje mnoho 

skupin výzkumných pracovníků po celém světě. V rámci diplomové práce byly proto 

studovány základní vlastnosti a výsledky následně poslouží pro podrobnější zkoumání a 

jako podklady pro syntézu dalších látek. Postupy a experimentální data jsou uvedeny 

v experimentální části této práce. 

Byly změřeny a porovnány různé vlastnosti Pc, Nc a jejich aza-analogů. Centrální 

kation kovu (Zn
2+

) a periferní substituce byly u všech látek stejné, aby bylo možné 

porovnat, jakým způsobem ovlivňuje struktura makrocyklu a její změny vlastnosti 

tohoto typu látek. Jako periferní substituent byl vybrán terc-butylsulfanyl, protože díky 

své objemnosti omezuje nežádoucí agregaci, která by mohla ovlivnit některé výsledky a 

vést tak k zavádějícím závěrům. Ke studovaným látkám byl pro porovnání přiřazen Pc 

s neperiferně umístěnými substituenty (pent-3-yl-sulfanyl). 

Před měřením byly některé látky přečištěny pomocí sloupcové chromatografie 

(PyrPyr) nebo izolací z TLC (Pc, Nc, TPyzPz a 6,7-TQP). 

7.1 Absorpční spektra a extinkční koeficienty 

Absorpce v červené oblasti dodává zkoumaným látkám intenzivní žlutozelenou až 

zelenomodrou barvu. Neperiferně substituovaný Pc (Pc-neper) absorbuje delší vlnové 

délky, což způsobuje jeho hnědé zbarvení.(Obr. 26)  

 

Obr. 26 Roztoky zkoumaných látek 
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Měření absorpčních spekter probíhalo v organických rozpouštědlech schopných 

koordinace centrálního kationtu kovu (pyridin, THF), aby se zabránilo případnému 

vlivu agregace. Absorpční spektra látek ukazovala tvarem absorpčních pásů na 

přítomnost pouze monomerů v roztoku a bylo je tedy možné použít pro výpočet 

extinkčních koeficientů (Obr. 29). Pouze absorpční spektrum 2,3-TQP v THF 

poukazovalo na částečnou agregaci a ani zahřátí roztoku látky nepomohlo agregáty 

úplně rozvolnit (Obr. 27). U 6,7-TQP, kde byla agregace v THF očekávána podle 

chování 2,3-TQP, se to nepotvrdilo a spektrum se zahřátím nezměnilo.  

 

Obr. 27 Absorpční spektra 2,3-TQP v THF, po zahřátí přímo měřeného roztoku v kyvetě (1 μM), 

po zahřátí zásobního roztoku (100 μM) ve zkumavce 

Všechna spektra vykazovala základní charakteristiky typické pro Pcs – B-pás 

typicky pod 400 nm a Q-pás nad 600 nm. Hodnoty absorpčních maxim Q-pásů (λQ) jsou 

uvedeny v tabulce (Tab. 1). Barva roztoků odráží bathochromní posun Q-pásu – od 

zelených odstínů Pc a TPyzPz, až po žluté až hnědé odstíny 6,7-TQP, Nc a Pc-neper, 

které svou absorpcí zasahují do oblastí světla za hranicí citlivosti lidského oka. 
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Při porovnání absorpčních spekter v obou rozpouštědlech si lze všimnout určitého 

posunu Q-pásu závislého právě na použitém rozpouštědle (solvatochromní efekt, 

Obr. 28). Absorpční maxima spekter měřených v THF jsou posunuta ke kratším 

vlnovým délkám o 7 nm (TPyzPz) až 15 nm (2,3-TQP). 

 

Obr. 28 Solvatochromní efekt u spekter TPyzPz a Nc - pyridin (přerušovaně), THF (plná čára) 

Z porovnání absorpčních maxim λQ se dá vyvodit několik závěrů ohledně vlivu 

struktury makrocyklu na absorpční spektrum (Obr. 29). Rozšíření makrocyklu o další 

systém konjugovaných vazeb vede k bathochromnímu posunu. Tento posun je výrazně 

závislý na typu anelovaného kruhu. Pokud je tím kruhem benzen, dochází k posunu 

přibližně o 75 nm k červeným vlnovým délkám (viz Pc vs. Nc a TPyzPz vs. 2,3-TQP). 

V případě pyrazinu je hodnota posunu nižší a pohybuje se okolo 47 nm (viz Pc vs. 6,7-

TQP a TPyzPz vs. PyrPyr). Izosterní záměna –CH= dusíkem způsobuje hypsochromní 

posun v závislosti na počtu zaměněných dusíků a jejich poloze. Při přechodu od Pc 

k TPyzPz se posun rovná 50 nm. U Nc závisí vliv na poloze záměn. Záměna ve 

vnitřním kruhu způsobí modrý posun o 56 nm (2,3-TQP), zatímco záměna ve vnějším 

kruhu vyvolá modrý posun jen o 30 nm (6,7-TQP). Záměna dusíky v obou kruzích vede 

až k 80 nm modrému posunu (PyrPyr). Neboli z toho vyplývá, že čím blíže je změna 

k porfyrazinovému cyklu, tím více se projeví její vliv. Závěry souhlasí s již dříve 

publikovanými výsledky
47,48

. U 2,3-TQP a 6,7-TQP lze vysledovat i součet obou vlivů 

při jejich porovnání s Pc, kdy u nich dochází k červenému posunu o 24 nm, respektive 

46 nm. Přesun periferních substituentů do neperiferní polohy způsobuje výrazný 

bathochromní posun o přibližně 80 nm. 
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Obr. 29 Absorpční spektra látek v pyridinu a THF: TPyzPz, PyrPyr, Pc, 2,3-TQP, 6,7-TQP, Nc, 

Pc-neper 

Pro popsání dalších vlastností AzaPcs a Pcs je velmi důležité zjistit molární 

extinkční koeficienty zkoumaných látek, protože na nich závisí, jak hodně budou dané 

látky absorbovat záření určité vlnové délky, a tím pádem jak budou schopny 

fluorescence nebo tvorby singletového kyslíku.  

Běžně se extinkční koeficienty (ε) počítají z naměřených absorbancí 1 M roztoků. 

V našem případě to není možné, protože takto koncentrované roztoky AzaPcs mají 

příliš vysokou absorbanci na to, aby ji detektor zachytil. Proto byly k měření použity 

roztoky o koncentraci přesně 1 μM a vypočítaný extinkční koeficient byl pak vynásoben 

10
6
, aby se upravilo původní zředění. Takto nízké koncentrace byly také použity, aby se 

zabránilo případné dimerizaci a agregaci molekul ve vzorku, která je běžná u těchto 

sloučenin ve vyšších koncentracích. Agregace by totiž mohla výrazně ovlivnit hodnoty 

extinkčních koeficientů, neboť se ve spektru běžně projevuje poklesem Q pásu a 

tvorbou nových absorpčních pásů. Stejně tak mohou být ovlivněny interakcemi 
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s dalšími molekulami nebo s rozpouštědlem. Extinkční koeficienty běžných látek 

schopných fluorescence se pohybují řádově kolem 10
4
 – 10

5
 M

-1
 cm

-1  23. Naměřené 

hodnoty u zkoumaných látek jsou uvedeny v tabulce (Tab. 1) a pohybují se mezi 

1,64×10
5
 až 4,54×10

5
 v pyridinu a 1,60×10

5
 až 4,39×10

5
 v THF. V grafu je vidět 

relativní nárůst extinkčních koeficientů s prodlužující se délkou absorpčního maxima Q-

pásu. Výjimkou je 2,3-TQP, jehož absorpce je nejspíše ovlivněna agregací, a Pc-neper. 

 

pyridin THF 

 

λQ ε λQ ε 

 

nm M
-1

 cm
-1

 nm M
-1

 cm
-1

 

TPyzPz 657 304 610 650 276 230 

PyrPyr 705 284 340 693 258 150 

Pc 707 284 870 699 334 350 

6,7-TQP 754 453 960 744 439 050 

2,3-TQP 731 188 670 716 55 110 

Nc 786 422 000 773 430 820 

Pc -neper. 795 164 680 777 160 360 

Tab. 1 Absorpční maxima Q-pásu a extinkční koeficienty 

7.2 Rozpustnost 

Pcs a AzaPcs mají díky svému rozměrnému makrocyklu hydrofobní charakter. 

Všeobecně se tedy předpokládá, že se budou lépe rozpouštět v nepolárních organických 

rozpouštědlech. Periferní substituce může tuto vlastnost výrazně ovlivnit. Většinou se 

relativně dobře rozpouští v kyselinách díky své bazicitě (kyselina octová, kyselina 

sírová) a v některých organických rozpouštědlech jako je pyridin, THF, DMF, 

dichlormethan nebo toluen. 

Rozpustnost se dá určit spektrofotometrickým zjištěním koncentrace nasyceného 

roztoku látky. K tomu je potřeba změřit absorbanci nasyceného roztoku a znát molární 

extinkční koeficient látky. Při měření je nutné vyloučit agregaci, jelikož ta může 

výrazně ovlivnit rozpustnost a absorpční spektrum. Toho bylo docíleno ředěním 

nasycených roztoků pro vlastní měření absorpčního spektra pyridinem na přibližně 

1 μM koncentraci, což v roztoku zaručuje přítomnost pouze monomerů. K vypočítání 

ředění nutného pro dosažení 1 μM roztoku se použijí právě naměřené absorbance 

nasycených roztoků a již dříve zjištěné molární absorpční koeficienty dané látky 

(viz Tab. 1). 
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Následně je pomocí Lambert – Beerova zákona a se znalostí nutného ředění 

možné vypočítat koncentraci původního nasyceného roztoku. 

Nejprve byla porovnávána rozpustnost dvou reprezentativních sloučenin – Pc a 

TPyzPz v organických rozpouštědlech o různé polaritě. Podle předpokladů bylo 

pozorováno snížení rozpustnosti Pc i TPyzPz se zvyšující se polaritou rozpouštědla, 

což odpovídá hydrofobnímu charakteru sloučenin. (Obr. 30)  

 

Obr. 30 Závislost rozpustnosti Pc (   ) a TPyzPz (     ) na polaritě rozpouštědla 

Obě látky se rozpouštěly přibližně stejně v daných rozpouštědlech, což by 

naznačovalo, že izosterní záměna dusíky v tomto případě nemá velký vliv. Výjimkou je 

poměrně vyšší rozpustnost Pc v pyridinu* a dioxanu*. Pravděpodobně to lze vysvětlit 

tím, že oba patří mezi koordinační rozpouštědla, jež jsou schopna rozrušit 

mezimolekulární vazby koordinací s centrálním kationtem kovu a zvýšit tak rozpustnost 

látky. Další atypické chování lze u obou látek vysledovat v chlorovaných 

rozpouštědlech (CCl4*, DCM*). Pro toto chování zatím nemáme žádné vysvětlení a 

bude potřeba prozkoumat dalším měřením v jiných chlorovaných rozpouštědlech pro 

jeho potvrzení. Po centrifugaci koncentrovaných roztoků obou látek v chloroformu se 

nepodařilo s jistotou odebrat čistou kapalinu, a protože by mohlo dojít ke zkreslení při 

následném ředění pyridinem, byly vzorky vyřazeny z dalšího měření.  
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Hodnoty vypočítaných koncentrací nasycených roztoků jsou uvedené 

v tabulce (Tab. 2). Pro lepší představu při dalším měření byly přepočítány i na 

koncentrace v mg/ml. 

rozpouštědlo 
polarita 

(kcal mol
-1

) 

Pc TPyzPz 

koncentrace koncentrace 

mM mg/ml mM mg/ml 

CCl4 32,5 4,24* 5,431 10,63* 13,691 

toluen 33,9 4,38 5,604 4,74 6,100 

benzen 34,5 4,31 5,517 2,15 2,770 

dioxan 36,0 0,51 0,655 0,74 0,950 

THF 37,4 1,11 1,419 0,54 0,696 

pyridin 40,2 2,91* 3,727 0,72 0,921 

DCM 41,1 9,75* 12,480 11,95* 15,395 

aceton 42,2 0,06 0,081 0,17 0,219 

DMF 43,8 0,51 0,653 0,10 0,127 

Tab. 2 Rozpustnost Pc a TPyzPz v různě polárních rozpouštědlech 

Podle výše zmíněných výsledků byl pro další porovnání rozpustnosti všech 

zkoumaných látek vybrán toluen, aby se zaručilo lepší rozpuštění a snadnější vytvoření 

základních koncentrovaných roztoků. Pyridin sice také rozpouští dobře a zaručuje 

v nižších koncentracích monomerizaci, ale kvůli relativně velkému rozdílu 

v rozpustnosti Pc a TPyzPz, není v tomto případě vhodnou volbou a byl použit až pro 

následné ředění koncentrovaných roztoků po centrifugaci z důvodu zajištění 

monomerního charakteru sloučenin. Měření opět probíhalo stejným způsobem a 

vypočítané koncentrace (mM, mg/ml) jsou shrnuty v tabulce (Tab. 3). 
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koncentrace nasyceného roztoku 

mM mg/ml 

Pc 4,38 0,883 

TPyzPz 4,77 6,145 

Pc-neper 81,00 112,791 

Nc 0,10 0,154 

2,3-TQP 2,85 4,242 

6,7-TQP 2,16 3,215 

PyrPyr 2,44 3,651 

Tab. 3 Koncentrace nasycených roztoků všech zkoumaných látek v toluenu 

Z uvedených hodnot vyplývá, že zvětšení makrocyklu snižuje rozpustnost látek 

v toluenu (Pc vs. Nc, nebo TPyzPz vs. PyrPyr). Na druhou stranu izosterní záměna 

dusíkem rozpustnost zvyšuje. 2,3-TQP, 6,7-TQP a PyrPyr tak mají navzájem 

porovnatelnou rozpustnost, která o více než 1 řád převyšuje rozpustnost Nc. (Obr. 31) 

k o n c e n tra c e  n a s y c e n é h o  ro z to k u  v  to lu e n u , m M

0 2 4 6

P c -n e p e r

N c

6 ,7 -T Q P

2 ,3 -T Q P

P c

P yr P yr

T P yz P z

5 0 6 0 7 0 8 0 9 0

2 ,4 4  m M

4 ,7 7  m M

4 ,3 8  m M

2 ,8 5  m M

2 ,1 6  m M

0 ,1 0  m M

8 1 ,0 0  m M

 

Obr. 31 Porovnání rozpustnosti látek v toluenu 

Rozpustnost Pc-neper se řádově vymyká ostatním porovnávaným látkám, což 

ukazuje na podstatně větší vliv periferní resp. neperiferní substituce, než jakého lze 

docílit změnami v makrocyklu. 
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7.3 Agregace 

Pcs a AzaPcs mohou agregovat díky rozsáhlému systému konjugovaných 

násobných vazeb, jejichž delokalizované π-elektrony nad a pod rovinou planárního 

makrocyklu jsou přístupné pro π-π interakce mezi dvěma jádry. Takové vytvoření 

nadmolekulárních struktur může velmi výrazně ovlivnit původní vlastnosti jednotlivých 

molekul. Jedním z příkladů může být ovlivnění fotofyzikálních vlastností (fluorescence, 

produkce singletového kyslíku), jelikož relaxace agregovaných molekul z excitovaného 

stavu probíhá spíše nezářivými pochody (např. vibracemi molekuly nebo uvolněním 

tepla), případně nejsou agregáty excitovány vůbec, což snižuje kvantové výtěžky 

fluorescence a singletového kyslíku. 

Pro měření je potřeba vybrat správné rozpouštědlo. Byl vybrán toluen, protože 

relativně dobře rozpouští všechny zkoumané látky a zároveň nemá koordinační 

vlastnosti, které by bránily vzniku agregátů a tím by zkreslovaly výsledky měření. 

Z tohoto důvodu nelze pro měření použít pyridin ani THF. Agregaci samozřejmě také 

ovlivňují periferní substituenty – v našem případě (terc-butylsulfanyl) lze očekávat 

vytvoření rovnováhy mezi monomerem a dimerem charakterizované dimerizační 

konstantou Kd
37. 

Agregace se projeví snížením extinkčního koeficientu Q-pásu a celkovým 

rozšířením absorpčního pásu, případně vznikem dalšího absorpčního maxima v okolí 

původního Q-pásu. (viz. Obr. 19 v teoretické části této práce) 

Nejprve bylo změřeno absorpční spektrum přesně 100 M roztoku látky, u 

kterého se již předpokládala agregace. Roztok byl postupně ředěn vždy na poloviční 

koncentraci, což umožnilo monomerizaci molekul v roztoku a způsobilo viditelnou 

změnu spektra – zúžení absorpčního pásu a růst Q-pásu. Ředění bylo většinou ukončeno 

při dosažení koncentrace řádově 10
-8

M, při níž se absorbance pohybovala v okolí 

detekčního limitu spektrofotometru, nebo pokud už nedocházelo ke změnám 

absorpčního spektra (po úpravě na zředění). 

Vysoce koncentrované roztoky bylo nutné měřit v 1 mm kyvetě, protože tyto 

roztoky by měly jinak příliš vysokou absorbanci pro detekci. Poté co absorbance 

poklesla k hodnotám okolo 0,2, bylo možné roztoky měřit v klasické 10 mm kyvetě a 

pokračovat až k hodnotám absorbance okolo 0,05. Roztoky, po jejichž ředění se 
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přecházelo k 10 mm kyvetě, byly vždy proměřeny v obou kyvetách, aby bylo možné 

měření porovnat. 

U všech zkoumaných látek (kromě PyrPyr a Pc-neper) se agregace projevila 

snížením Q-pásu v absorpčním spektru, pouze v případě TPyzPz se objevil další 

výrazný absorpční pás v oblasti delších vlnových délek. (Obr. 32 a 33, šipky naznačují 

změny probíhající při ředění). 

 

 

 

Obr. 32 Absorpční spektra Pc, TPyzPz a 6,7-TQP znázorňující agregaci – koncentrace roztoků 
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U Nc se nepodařilo dosáhnout úplného rozpuštění pro vytvoření 100 μM roztoku. 

Při ředění vzniklé suspenze by nebylo možné se spolehnout na původní koncentraci a 

mohlo by dojít ke zkreslení výsledků. Byl pro to vytvořen pouze 10 μM roztok, který 

byl ředěn jiným způsobem, již uvedeným v experimentální části této práce. (Obr. 33) 

 

Obr. 33 Absorpční spektra Nc znázorňující agregaci – koncentrace roztoků 100 μM a 10 μM až 

0,156 μM 

Absorpční spektra roztoků PyrPyr a 2,3-TQP odvozených ředěním od 100 μM 

roztoku neměla klasický tvar typický pro Pc a jejich analogy – měla 3 absorpční 

maxima blízko u sebe, které se ředěním jen dále snižovala. Kvůli podezření na vysokou 

míru agregace byl vytvořen pouze 10 μM roztok, který byl následně déle ředěn na 

polovinu. (Obr. 34) Ani to se však neprojevilo změnou absorpčních spekter. 2,3-TQP 

byl agregován už i v rozpouštědlech typu pyridinu a THF, a proto byl z těchto měření 

vyřazen.  

 

Obr. 34 Absorpční spektra znázorňující agregaci PyrPyr– a) koncentrace roztoků 100 μM až 

1,563 μM, b) koncentrace roztoku 10 μM až 0,313 μM 
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Pc-neper nevykazuje ve svém absorpčním spektru žádné známky agregace až do 

maximální koncentrace, což ukazuje na velký vliv neperiferní substituce na tvorbu 

agregátů. (Obr. 35) 

 

Obr. 35 Absorpční spektra ředěných roztoků Pc-neper – koncentrace 100 μM až 0,765 μM 

Na spektrech se objevuje několik izosbestických bodů, které ukazují na 

přítomnost pouze monomerů a dimerů. Agregace většiny látek se ale objevuje až při 

vysokých koncentracích, což neumožňuje určení dimerizační konstaty Kd z důvodu 

detekčního limitu spektrofotometru, který nedokáže přesně určit absorbanci roztoků 

koncentrovanějších než 100 μM, a to ani v 1 mm kyvetě. Na závislosti absorbance Q-

pásu na koncentraci roztoků (v logaritmickém měřítku) se proto nezobrazí plató křivky, 

které je potřebné k vypočítání dimerizační konstanty (Obr. 36). Látky lze tak mezi 

sebou porovnat jen relativně. Jedinou výjimkou z celé série je Nc, jenž je k agregaci 

náchylnější. U Pc, TPyzPz, a 6,7-TQP se známky agregace začínají projevovat od 

10 μM roztoků a díky jejich podobnému chování lze usuzovat i na podobné hodnoty Kd 

těchto látek. 

 

Obr. 36 Závislost normalizované absorbance Q-pásu (podle nejvyšší hodnoty A) na logaritmu 

koncentrace roztoku 
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Závislost ukazuje, že rozšíření makrocyklu anelováním benzenu zvyšuje 

náchylnost k agregaci (Nc). Na druhou stranu izosterní záměna dusíkem díky vlivu 

volných elektronových párů dusíků na rozložení elektronů nad a pod rovinou 

makrocyklu omezuje agregaci. Podstatně větší vliv ale opět vykazuje neperiferní pozice 

substitentů na periferii. (Pc-neper). 

7.4 Protonizace azomethinových dusíků (bazicita) 

AzaPcs a Pcs se mohou chovat jako báze a přijímat protony z prostředí díky 

přítomnosti azomethinových dusíků. Zkoumání bazického chování látek bylo provedeno 

titrací kyselinou trifluoroctovou (TFA), vybranou podle předpokládané bazicity 

sloučenin. Postupně se přidávalo určité standardní množství této kyseliny k roztoku 

látky a byly sledovány změny absorpčního spektra. Protonizace se projevila snížením 

absorbance Q-pásu, případně jeho mírným posunutím k delším vlnovým délkám nebo 

vznikem zcela nového absorpčního pásu posunutého bathochromně vůči původnímu Q-

pásu. Vytvořila se tak dvě absorpční maxima blízko u sebe – „splitting“. Nový 

absorpční pás se s dalším přidáváním kyseliny postupně zvyšuje. Podle počtu 

izosbestických bodů, vzniklých úpravou absorpčních spekter na vznikající ředění, a 

podle tvaru spektra se dá usuzovat na počet protonovaných dusíků v molekule 

(Obr. 37a). Při dostatečném množství údajů je možné vypočítat pKa. 

Měření bylo prováděno v THF destilovaném ze sodíku, aby neobsahoval žádné 

kyselé látky, které by mohly měření ovlivnit. 

Při měření Pc-neper bylo potřeba použít pro titraci trituraci TFA 1:25 v THF, 

protože k protonizaci došlo už při nízkých koncentracích kyseliny v kyvetě. 
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Obr.37 a) Změny absorpčních spekter látek při protonizaci molekuly (šipky) – absorpční spektra 

před zahájením titrace a po jejím ukončení (koncentrace TFA uvedena v %(V/V), b) závislost 

absorbance absorpčních maxim na množství přidané TFA –původní Q-pás, nově vznikající absorpční pás 
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U všech látek došlo k viditelnému poklesu Q-pásu. Dále se u většiny látek 

vytvořil nový absorpční pás posunutý k delším vlnovým délkám. Dobře viditelný je u 

TPyzPz (695 nm), PyrPyr (714 nm) a Pc-neper (753 nm). U 6,7-TQP (785,5 nm) 

a Pc (753 nm) je nový absorpční pás nevýrazný. Na závislosti klesající absorbance 

hlavního absorpčního pásu (Q-pás) na množství kyseliny v roztoku (Obr. 37b a 38) je 

patrný vliv izosterní záměny dusíkem na acidobazické vlastnosti makrocyklu. Zatímco 

azomethinové dusíky Pc-neper, Pc a od něj odvozených Nc a 6,7-TQP se protonizují 

velmi rychle již při nižších koncentracích kyseliny v roztoku (i méně než 10%), 

sloučeniny s makrocykly odvozenými od TPyzPz jako jsou PyrPyr a 2,3-TQP 

potřebují k protonizaci vyšší koncentraci kyseliny (20-40%), jelikož pyrazinová jádra 

snižují bazicitu azomethinových dusíků svým elektron-odtahujícím efektem. 

Samozřejmě zde záleží i na vzdálenosti pyrazinového jádra od centra makrocyklu, což 

lze pozorovat při porovnání 2,3-TQP a 6,7-TQP.  

 

Obr. 38 Závislost absorbance Q-pásu (normalizovaná na nejvyšší hodnotu u každé látky) na 

množství kyseliny v roztoku. 
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7.5 Fotofyzikální vlastnosti 

7.5.1 Kvantový výtěžek fluorescence 

Byla zkoumána emisní a excitační spektra sloučenin a látky byly 

charakterizovány kvantovým výtěžkem fluorescence (ΦF). 

Jako rozpouštědla byly pro měření použity pyridin a THF, aby se eliminovala 

agregace především Nc a 2,3-TQP, která by mohla ovlivnit výsledky. Jako standard byl 

vybrán ZnPc (Obr. 39), jehož kvantové výtěžky jsou známé: ΦF v pyridinu je 0,28 a 

v THF 0,32. 

 

Obr. 39 Standard – nesubstituovaný ZnPc 

Při měření emisních spekter se určitou excitační vlnovou délkou ozáří vzorek a 

sledují se emitované vlnové délky. Excitační vlnová délka se vybírá z absorpčního 

spektra látky (Obr. 40). V našem případě bylo použito hned několika kritérií pro její 

výběr: 

a) v dané oblasti musí absorbovat zkoumané látky i standard (ZnPc) 

b) vybírá se raději vlnová délka z Q-pásu, protože tam absorbují jen 

zkoumané AzaPcs (Pcs), zatímco v B-pásu mohou absorbovat i některé 

nečistoty přítomné v roztoku 

c) látka musí být excitována nižší vlnovou délkou, než jaké se očekávají na 

emisním spektru AzaPcs (Pcs) i ZnPc, aby excitační vlnová délka 

neznehodnotila měřené emisní spektrum 

d) pokud možno se použije taková vlnová délka, aby vyhovovala více 

látkám, protože standard (ZnPc) se pak musí proměřit za každých 

použitých podmínek (každá excitační vlnová délka, kombinace filtrů 

apod). 
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Obr. 40 Výběr excitační vlnové délky: a) absorpční a emisní spektrum TPyzPz. Šipky 

označují možné zvolené excitační vlnové délky. Čárkovaná čára označuje oblast, za kterou už nelze 

excitovat, protože by excitační vlnová délka zasahovala do emisního spektra.; b) porovnání 

absorpčního spektra referenční látky (ZnPc) a studovaných sloučenin – excitační vlnová délka musí 

být v „překryvu“ spektra referenční látky a měřeného vzorku. 

Pro měření byly připraveny roztoky látek, jejichž absorbance byla nižší než 0,045, 

aby byl omezen efekt vnitřního filtru. Jeho vlivem by látka absorbovala své vlastní 

fluorescenční záření a snižovala by si tak kvantový výtěžek fluorescence. Při takto nízké 

absorbanci je tato absorpce však minimální a fluorescence je přesto dostatečná pro její 

detekci. 

Excitace látek byla prováděna v oblasti B-pásu i Q-pásu, ale hodnoty naměřené 

pro Q-pás jsou používanější díky selektivnosti absorpce látek v této oblasti. 

Podle předpokladů byla emisní spektra zrcadlovými obrazy absorpčních Q-pásů 

pouze s malým Stokesovým posunem většinou nepřesahujícím 10 nm (Obr. 41). 

Výjimkou byl Pc-neper, jehož Stokesův posun se rovnal 16 nm v pyridinu a 24 nm 

v THF. 

 

Obr. 41 Absorpční, emisní a excitační spektrum TPyzPz 
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Kvantový výtěžek fluorescence (ΦF) byl počítán podle vzorce uvedeného 

v experimentální části této práce. Vypočtené hodnoty ΦF jsou společně s absorpčními 

(λQ) a emisními (λF) vlnovými délkami Q-pásu uvedené v tabulce. (Tab. 4) 

 

pyridin THF 

 
λQ /nm λF /nm 

ΦF 
λQ/nm λF/nm 

ΦF 

 

B pás Q pás B pás Q pás 

Pc 707 717 0,238 0,159 699 707 0,285 0,172 

TPyzPz 657 663 0,271 0,396 650 655 0,300 0,398 

Pc-neper 795 811 0,030 ― 777 801 0,053 0,011 

Nc 786 797 0,179 0,061 773 780 0,192 0,057 

2,3-TQP 731 737 0,189 0,112 716 721 0,089 0,031 

6,7-TQP 754 758 0,228 0,095 744 748 0,184 0,082 

PyrPyr 705 711 0,174 0,140 693 699 0,190 0,133 

Tab. 4 Hodnoty absorpčních a emisních vlnových délek a ΦF 

Kvantové výtěžky fluorescence Pc a TPyzPz se pohybovaly nad 0,25, zatímco u 

ostatních látek s makrocykly rozšířenými o další aromatická jádra (benzen, pyrazin) 

byly pod 0,20. Nejvyšší hodnoty ΦF u TPyzPz (0,398) odpovídají nedávno změřeným a 

publikovaným výsledkům pro tento typ sloučenin
49

. Dále se ukázalo, že látky emitující 

(a absorbující) záření kratších vlnových délek dosahují vyšších hodnot ΦF. 

Pro všechny zkoumané látky byla také změřena excitační spektra. Použité fixní 

emisní vlnové délky pro jejich měření byly vybrány z emisních spekter jednotlivých 

látek podle následujících kritérií: 

a) vybírá se vlnová délka delší než ty, které odpovídají hlavním absorpčním 

pásům v absorpčním spektru látky 

b) musí při ní být ještě patrná nějaká emise na emisním spektru. 

Využívá se jich k ověření zdroje fluorescence v měřeném roztoku. Pokud se 

shoduje naměřené absorpční a excitační spektrum vzorku, lze vyloučit znehodnocení 

výsledků případnou fluoreskující nečistotou a přisoudit naměřenou fluorescenci 

výhradně stanovovanému vzorku. Dále tím lze ověřit, že v roztoku nedošlo k agregaci, a 

že tedy vypočítané hodnoty ΦF odpovídají skutečnosti. 
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Naměřená excitační spektra odpovídala absorpčním spektrům (Obr. 41), což 

ukazuje, že nedocházelo v roztoku k agregaci. Pouze u 2,3-TQP se excitační spektrum 

mírně odchylovalo a lze tedy určitou agregaci očekávat (zvláště v THF). Přítomnost 

agregátů potvrdil i nižší ΦF v THF oproti hodnotě naměřené v pyridinu. 

Použité excitační a emisní vlnové délky jsou uvedené v experimentální části této 

práce. 

7.5.2 Kvantový výtěžek singletového kyslíku 

Úkolem této práce bylo především zjistit, jak produkci singletového kyslíku 

ovlivňuje struktura makrocyklu. Byla k tomu použita metoda chemické pasti. Jako 

akceptor singletového kyslíku byl vybrán DPBF, protože je o něm velké množství 

dostupných informací, laboratoř měla s jeho použitím při těchto pokusech dobré 

zkušenosti a vzhledem k lipofilitě zkoumaných látek bylo možné měření provádět 

v organických rozpouštědlech. 

Při experimentu byla použita organická rozpouštědla kvůli lepší rozpustnosti látek 

a zabránění agregaci. Byla zvolena s vědomím, že výsledky nebudou použity přímo pro 

praktické využití látek (vyžaduje vodné prostředí), ale spíše pro porovnání schopnosti 

produkovat singletový kyslík ovlivněním struktury makrocyklu ve zkoumaných 

molekulách Pcs a AzaPcs, a že tyto výsledky budou použity pro navržení syntézy látek 

rozpustných ve vodě a jejich výsledné vlastnosti budou následně ověřeny měřením ve 

vodném prostředí.  

Metoda je založena na spektrofotometrickém měření rozpadu „scavengeru“ 

(DPBF) působením singletového kyslíku produkovaného zkoušenými látkami po 

ozáření světlem. Postup měření je podrobněji popsán v experimentální části práce. Jako 

standard byl použit ZnPc, který má hodnoty Φ v pyridinu 0,61 a v THF 0,53.  

Měření musí probíhat potmě a zásobní roztok DPBF musí být chráněn alobalem 

před náhodným ozářením, aby se zabránilo vlivu denního světla na jeho koncentraci 

(absorbanci). Roztok DPBF byl připraven tak, aby měl absorbanci přibližně 1,0, což 

odpovídá desetinásobku absorbance zkoumané látky. Produkce singletového kyslíku u 

těchto látek je totiž tak vysoká, že při použití menšího množství DPBF by došlo k jeho 

velmi rychlému úbytku a mohla by se snížit přesnost měření. 
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Roztok samotného DPBF v kyvetě se nechal 60 s  probublávat kyslíkem, aby 

došlo k nasycení roztoku kyslíkem a jeho koncentrace nehrála roli při tvorbě 
1
O2. Jeho 

produkce tak byla závislá pouze na vlastnostech jednotlivých látek. 

K výpočtu kvantového výtěžku singletového kyslíku (ΦΔ) byly použity vzorce 

uvedené v experimentální části této práce. Pro snadnější odečítání plochy určující 

množství absorbovaného světla látkou (IaT) se musí základna absorpčního spektra 

zkoumané látky překrývat se základnou absorpčního spektra DPBF. (Obr. 43 a 44)  

Protože bylo měření prováděno ve dvou dnech, byl každý den standard změřen 

znovu a hodnoty naměřené ten den byly srovnávané s daným měřením standardu, aby se 

omezil vliv jakýchkoli vnějších podmínek na výsledky experimentu. 

Metoda A:  

Podkladem o vyvinutí a ověření této metody byla snaha o omezení vlivu chyby 

lidského faktoru při odměřování časových intervalů pro ozařování vzorků v již 

zavedené metodě B. Měření bylo prováděno pouze v pyridinu. Absorbance v 

absorpčním maximu DPBF (418 nm) se měřila za současného ozařování vzorku 

v intervalu 2 s. Byl sledován úbytek absorbance, a když poklesla o 15% původní 

hodnoty, lampa byla vypnuta bez ohledu na dobu, po kterou již ozařování trvalo. Bylo 

totiž zjištěno, že do úbytku DPBF o 15% je pokles lineární
50

 a lze ho použít k odečtení 

směrnice k. Po ukončení ozařování se změří další absorpční spektrum pro ověření, zda 

se zkoumaná látka nerozkládá působením 
1
O2 nebo světla. (Obr. 42) 

 

Obr. 42 Závislost poklesu absorbance (při 418 nm) na celkové době ozáření vzorku TPyzPz 

(metoda A: kinetický režim) 
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U všech látek bylo prokázáno, že k žádným změnám v jejich koncentraci (a tedy 

v množství absorbovaných fotonů) v průběhu měření nedochází, jelikož se jejich 

absorpční spektra získaná před začátkem měření a po ukončení ozařování překrývala 

(Obr. 43). 
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Obr. 43 Absorpční spektra vzorku s DPBF před ozářením a po ukončení ozařování 

Při ozařování byly použity dva filtry – vodní, který zabraňuje vlivu tepelného 

záření na vzorek, a OG 530, jenž omezuje vliv absorpce v B-pásu na výsledný kvantový 

výtěžek a chrání DPBF před rozkladem působením světla lampy - jeho úbytek je tak 

možno přičítat pouze působení singletového kyslíku. 

Pokles absorbance DPBF u Pc-neper byl příliš rychlý, proto byla jeho 

koncentrace v kyvetě snížena na polovinu a měření bylo opakováno. Při příliš rychlém 

poklesu DPBF totiž klesá i přesnost určení směrnice, což může ovlivnit celkové 

výsledky. 

Měření pro každou látku bylo opakováno třikrát. Průměrné hodnoty ΦΔ získané 

tímto měřením jsou shrnuty v tabulce. (Tab. 5) 
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Metoda B: 

Pro ověření výsledků získaných metodou A byla použita již dříve validovaná 

metoda. Měření bylo prováděno v pyridinu i v THF. 

Úbytek DPBF byl sledován měřením absorpčních spekter a sledováním poklesu 

absorbance v absorpčním maximu DPBF (Obr. 44). 

 

Obr. 44 Sledování úbytku DPBF (sledovaná vlnová délka – 418 nm) působením singletového 

kyslíku tvořeného TPyzPz 

Kyvetu se zkoumanou látkou a DPBF je nutno ozářit alespoň čtyřikrát v kratších 

intervalech, aby bylo možné proložit přímku závislostí logaritmu změny absorbance na 

době ozáření s dostatečnou přesností k získání hodnoty směrnice (k), potřebné pro 

výpočet ΦΔ (Obr. 45). Tyto intervaly ale nesmí být příliš krátké, aby se omezil vliv 

chyby při odměřování intervalu. 

 

Obr. 45 Znázornění směrnice k na grafu závislosti logaritmu změny absorbance DPBF na celkové 

době ozáření (TPyzPz) 
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Po předchozích zkušenostech byl pro jistotu k filtrům připojen ještě ND 03, který 

celkově snižuje intenzitu záření absorbovaného zkoumanou látkou a zpomaluje tak 

pokles koncentrace DPBF v roztoku. 

Pc-neper je velmi silný zdroj singletového kyslíku. Nejprve byla kyveta 

ozařována po dobu 10 s, ale pokles absorbance DPBF byl i přes použití filtru ND 03 

příliš rychlý. Délka ozáření byla zkrácena na 5 s, ale při jejím odměření klesá přesnost, 

a proto byla při dalším měření snížena koncentrace Pc-neper na polovinu. 

Jednotlivé intervaly pro ozáření kyvety byly upravovány podle prvního poklesu 

absorbance DPBF tak, aby pokles byl stabilně o přibližně 4% až do výsledných 15%. 

Intervaly se tedy pohybovaly mezi 5 až 20 s, podle intenzity produkce singletového 

kyslíku u jednotlivých látek. 

Měření bylo pro každou látku opakováno třikrát. Průměrné hodnoty ΦΔ jsou 

uvedeny v tabulce. (Tab. 5) 

ΦΔ 
pyridin THF 

metoda A metoda B metoda B 

Pc 0,651 0,631 0,647 

TPyzPz 0,645 0,649 0,622 

Nc 0,612 0,581 0,563 

2,3-TQP 0,663 0,486 0,154* 

6,7-TQP 0,639 0,634 0,591 

PyrPyr 0,795 0,699 0,678 

Pc-neper 1,060 0,915 0,811 

Tab. 5 Průměrné hodnoty ΦΔ získané metodami A a B 

Obě metody poskytly relativně porovnatelné výsledky (odchylka u tohoto měření 

bývá 5-10%). Podstatný rozdíl mezi nimi byl pouze u 2,3-TQP. Chování této látky bude 

ještě podrobněji zkoumáno, pravděpodobně je tento rozdíl způsoben jeho agregačním 

chováním. Pro validaci metody A ale bude muset být provedeno ještě množství dalších 

experimentů, aby se rozdíl naměřených hodnot co nejvíce snížil. 

Kvantové výtěžky singletového kyslíku všech látek se pohybovaly nad 0,60, což 

ukazuje na vysokou účinnost těchto látek při produkci 
1
O2 a umožňuje jejich případné 

využití v podobě fotosenzitizérů při fotodynamické terapii. Samozřejmě že čím více se 
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hodnota ΦΔ blíží jedné, tím je proces účinnější a tím více molekul 
1
O2 látka tvoří. Jak je 

z hodnot vidět, tak obměny struktury makrocyklu, a to jak jeho rozšíření tak i izosterní 

záměna dusíkem, nemají příliš velký vliv na ΦΔ. Vyšší hodnoty vykazuje pouze Pc-

neper, který se ale od ostatních látek odlišuje substitucí v neperiferní poloze.  

Podstatně nižší hodnotu ΦΔ u 2,3-TQP v THF si vysvětlujeme možnou agregací 

(*). 

7.5.3 Shrnutí fotofyzikálních vlastností 

Celá série sledovaných látek byla charakterizována nižšími hodnotami ΦF a 

vyššími hodnotami ΦΔ. (Tab. 6) Tato preference produkce singletového kyslíku před 

jinými způsoby relaxace z excitovaného stavu je pravděpodobně částečně způsobena 

také vlivem centrálního kationtu kovu (Zn
2+

) a periferních substituentů (terc-

butylslfanyl), u kterých byly již dříve sledovány vyšší ΦΔ 
51

. 

Tab. 6 Porovnání fluorescence a produkce singletového kyslíku zkoumaných látek 

Již dříve bylo prokázáno u TPyzPz a Pc, že zhášení jejich tripletových stavů 

kyslíkem v organických rozpouštědlech (a tvorba 
1
O2) se blíží 100% 

52
, proto se 

hodnoty ΦΔ používají také jako indikátory mezisystémového přechodu molekul (ze 

stavu S1 do T1, viz Jablonského diagram). 

  

 

pyridin THF 

 

λQ/nm λF/nm ΦF ΦΔ λQ/nm λF/nm ΦF ΦΔ 

TPyzPz 657 663 0,333 0,649 650 655 0,349 0,622 

PyrPyr 705 711 0,157 0,699 693 699 0,162 0,678 

Pc 707 717 0,198 0,631 699 707 0,228 0,647 

2,3-TQP 731 737 0,150 0,486 716 721 0,060* 0,154* 

6,7-TQP 754 758 0,162 0,634 744 748 0,133 0,591 

Nc 786 797 0,120 0,581 773 780 0,125 0,563 

Pc-neper. 795 811 0,030 0,915 777 801 0,032 0,811 



73 
 

Součet ΦF a ΦΔ se většinou pohyboval mezi 0,6 až 1,0 (Obr. 46), což ukazuje, že 

tyto procesy převažují nad ostatními možnými relaxačními procesy excitovaného stavu 

molekul (viz teoretická část). Výjimkou je zde 2,3-TQP, jehož nízký součet ΦF a ΦΔ lze 

vysvětlit možnou agregací (*). Její vyšší vliv lze vysledovat v THF, jelikož pyridin je 

velmi dobré koordinační rozpouštědlo, a tím pádem lepší inhibitor agregace. U ostatních 

látek se agregace nepotvrdila, a proto musí mít nižší hodnoty tohoto součtu u 

rozměrnějších makrocyklů (Nc, 6,7-TQP, případně PyrPyr) jiné vysvětlení. Jako jedno 

z vysvětlení se nabízejí možné kolize s molekulami rozpouštědla a možné ztráty energie 

těmito srážkami. 

 

 

 

Obr. 46 Součet ΦF a ΦΔ,(    …. označuje možnou agregaci 2,3-TQP)  
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8 ZÁVĚR 

V rámci mé diplomové práce byly u série látek lišících se typem makrocyklického 

jádra změřeny a porovnány následující vlastnosti: 

 absorpce 

 fluorescence 

 produkce singletového kyslíku 

 rozpustnost 

 agregace 

 bazicita azomethinových dusíků. 

Ze zjištěných závislostí byly vyvozeny závěry o vlivu obměny struktury 

makrocyklu na celkové vlastnosti molekuly, které jsou podrobněji rozvedeny ve 

výsledkové části této práce a budou případně použity pro návrh syntézy molekul 

s požadovanými vlastnostmi. 

Největší vliv obměny struktury izosterní záměnou nebo rozšířením makrocyklu se 

projevil v oblasti absorpce, kde dochází k výrazným posunům hlavního absorpčního 

maxima látek, ať už ke kratším nebo k delším vlnovým délkám. Tato skutečnost je 

velmi důležitá pro případné použití látek v PDT. Na druhou stranu kvantové výtěžky 

fluorescence a singletového kyslíku už tak významně ovlivněny nejsou. Kombinací 

makrocyklu s absorpcí ve správné oblasti světelného záření s periferními substituenty a 

centrálními atomy podporujícími uvedené kvantové výtěžky lze ale dosáhnout vzniku 

sloučenin s potřebnými vlastnostmi pro možné použití v oblasti fluorescenčních senzorů 

nebo PDT. 

Ostatní vlastnosti jsou více či méně také ovlivněny změnami ve struktuře 

makrocyklu, ale v porovnání s neperiferní substitucí (Pc-neper) je jejich vliv pouze 

doplňující. 

Experimenty s touto sérií látek budou dále pokračovat zkoumáním rozkladu látek 

světlem (tzv.„photobleaching“), případně ověřením některých zjištěných závěrů. 
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