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1. ABSTRAKT 

 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra    Katedra biofyziky a fyzikální chemie  

Kandidát   Jiří Demuth 

Školitel    Doc. PharmDr. Veronika Nováková, PhD.  

Název diplomové práce Příprava a fotofyzikální hodnocení hydrofilních 

tetrapyridopofyrazinů nesoucích nabité substituenty 

na periferii 

 

Ftalocyaniny jsou planární organické molekuly, které mají ve svém středu koordinovaný 

centrální kation kovu. V této práci se mluví o jejich analozích tetra(3,4-pyrido)porfyrazinů 

(TPyPz) a možnosti jejich využití ve fotodynamické terapii (PDT). Fotodynamická terapie využívá 

schopnosti látek absorbovat světlo a následně uvolňovat singletový kyslík, který je cytotoxický 

a využitelný k potenciální léčbě nádorů. Základem PDT je souhra tří faktorů: fotosenzitizéru (PS), 

světla a singletového kyslíku. PS se vystaví záření o dané vlnové délce a absorbuje jeho energii, 

kterou následně předá tkáňovému kyslíku, což má za následek produkci cytotoxického 

singletového kyslíku. 

 Cílem této diplomové práce bylo syntetizovat TPyPz o specifických vlastnostech: 

rozpustnost ve vodě, absorpce při delších vlnových délkách absorpčního spektra a dobré 

fotodynamické vlastnosti. Po syntéze cílových molekul byly zjišťovány fyzikálně-chemické 

vlastnosti a in vitro aktivita. 

 Samotná syntéza začínala přípravou 2-chlor-5,6-dimethylpyridin-3,4-dikarbonitrilu, 

který byl výchozím prekurzorem ostatních reakcí. Na tuto sloučeninu se pomocí nukleofilní 

substituce zaváděly různé hydrofilní substituenty. Takto připravené látky cyklotetramerizací 

poskytly TPyPz, do kterých byl zaveden centrální zinečnatý kation. Finální látky byly podrobeny 

fyzikálně-chemickému a in vitro testovaní. 
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2. ABSTRACT 

 

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department Department of Biophysics and Physical Chemistry 

Candidate Jiří Demuth 

Supervisor  Assoc. Prof. Veronika Nováková, PhD.   

Title of Thesis Synthesis and photophysical study of hydrophilic 

tetrapyridoporphyrazines bearing charged substituents 

on the periphery 

 

Phthalocyanines are planar organic molecules, which have a metal cation coordinated 

in their centre. This work deals with their aza-analogues - tetra-3,4-pyridoporphyrazines (TPyPz). 

TPyPz can absorb light in red part spectrum and then produce singlet oxygen. Due to this ability, 

they may be used in photodynamic therapy (PDT) of cancer. PDT’s mechanism is based on three 

components: photosensitizer, light and singlet oxygen. Photosensitizer transfers energy 

of absorbed light to oxygen making, thus, cytotoxic singlet oxygen. 

The goal of this thesis was to synthesize water soluble TPyPzs absorbing in red part 

of absorption spectrum. TPyPzs bearing different charged substituents will be compared within 

the series. 

The synthesis consisted of preparation of 2-chloro-5,6-dimethylpyridine-3,4-

dicarbonitrile (1), which was the starting precursor for other reactions. Nucleophilic substitution 

of 1 was used for the introducing of various hydrophilic substituents. Prepared precursors 

underwent cyclotetramerization leading to final TPyPzs. Target compounds were characterized 

by physico-chemical properties and in in vitro activity. 
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3. SEZNAM ZKRATEK 

1O2   singletový kyslík  

ACN   acetonitril 

AzaPc   azaftalocyanin 

CHF   chloroform 

DCM   dichlormethan  

DMF   N,N-dimethylformamid 

DMSO   dimethylsulfoxid 

EtOH   ethanol  

MeOH   methanol 

NMR   nukleární magnetická rezonance 

Pc   ftalocyanin (phthalocyanine) 

PDT   fotodynamická terapie 

PS   fotosenzitizér 

pTSA   kyselina p-toluensulfonová 

TEA   triethylamin 

THF   tetrahydrofuran 

TLC   tenkovrstvá chromatografie 

TOL   toluen 

TPyPz   tetra-3,4-pyridoporfyrazin 

ΦΔ   kvantový výtěžek singletového kyslíku 

λQ    maximum Q-pásu 
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4. TEORETICKÁ ČÁST 

4.1. Ftalocyaniny 

 Ftalocyaniny (Pcs, Obr. 1a) jsou planární molekuly, které jsou syntetickým analogem 

k porfinovému skeletu. Skládají se ze čtyř isoindolových jednotek, jenž jsou spojeny 

přes azomethinový můstek (-N=), díky čemuž vzniká vnitřní šestnáctičlenný cyklus. Do centra Pcs 

je možno chelatovat několik desítek prvků (kationty kovů, polokovů), čímž se mění vlastnosti 

dané látky. Další možnou obměnou Pcs je periferní substituce. Tyto vlastnosti umožňují velice 

rozsáhlé obměny základního skeletu a tím vznik sloučenin s poměrně přesně zamýšlenými 

vlastnostmi (optickými, fyzikálními). Díky tomuto jsou Pcs v posledních letech podrobovány 

důkladnějšímu zkoumání1. 

 První zmínky o ftalocyaninech sahají do roku 1907, kdy vznikl bezkovový ftalocyanin jako 

vedlejší produkt nitrilace, jeho struktura byla však v té době neznámá. Asi o dvacet let později 

byl připraven měďnatý ftalocyanin z 1,2-dibrombenzenu2. 

 Ze začátku byly Pcs využívány na barvení textilií či při tisku. Postupem času díky 

detailnějšímu pochopení jejich vlastností (fluorescence, produkce singletového kyslíku 

či oxidoredukční vlastnosti) se uplatnění rozšířilo i do jiných odvětví jako je např. biotechnologie 

nebo lékařství3. 

4.2. Azaftalocyaniny 

 Azaftalocyaniny AzaPc jsou, jak již z názvu vyplývá, aza-analogy ftalocyaninů, 

které vznikají izosterní záměnou methinu v benzenovém jádře isoindolinového seskupení 

za dusík. Benzen může být takto nahrazen za pyridin, pyrazin nebo pyridazin. První zmínka 

o AzaPc pochází z roku 1937, ale poté bádání v oblasti těchto sloučenin ustalo. O AzaPc začíná 

být zase zájem až v šedesátých letech minulého století a následně se stal předmětem zájmu 

i naší výzkumné skupiny Azaphthalocyanine group4,5,6. 

Obr. 1 Obecná struktura ftalocyaniů a azaftalocyaninů 
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 V posledních letech jsou AzaPc bedlivěji zkoumány, neboť záměnami chelatovaného 

kationtu kovu se formují specifické vlastnosti - fluorescence, produkce singletového kyslíku 

či oxidoredukční vlastnosti. 

 Vzhledem k planárnímu skeletu a množství konjugovaných π-elektronů podléhají 

Pc a AzaPc agregaci. K tomuto jevu dochází v roztoku, kde se částice látek shlukují do větších 

celků díky nevazebným přitažlivým interakcím, což se negativně projevuje na vlastnosti daných 

sloučenin (fluorescence, produkce singletového kyslíku či tvar absorpčního spektra). Agregaci 

může snížit volba vhodného rozpouštědla např. pyridin či tetrahydrofuran, které se koordinují 

na centrální kationt a zabraňují „nasedání“ jedné molekuly na druhou nebo zavedením 

objemných substituentů na periferii makrocyklu7. 

 

4.3. Využití 

 Ftalocyaniny a jejich aza-analogy jsou využívány v mnoha odvětvích. Jednou z možností 

použití je prosté využití jejich barevnosti. Toho se využívává v náplních do tiskařských tonerů, 

v textilním průmyslu nebo při použití v barevných filtrech. 

 Pokud se využijí i další fyzikálně-chemické vlastnosti, tak se otevře celá řada 

elegantnějšího použití Pcs a AzaPcs. Mezi tyto specifické vlastnosti patří schopnost fluorescence, 

produkce cytotoxického singletového kyslíku či schopnost detekovat různé ionty kovů. Pro moji 

práci jsou především důležité první dvě jmenované vlastnosti. 

4.3.1. Fluorescence 

 Fluorescenčních vlastností Pc a příbuzných látek lze využít u lékařských zobrazovacích 

technik k vizualizaci nádoru. Další velkou skupinu fluorescenčních AzaPc tvoří senzorické 

sloučeniny vyvíjené především právě naší výzkumnou skupinu. Princip jejich senzorických 

vlastností spočívá v umožnění nebo blokování tzv. intramolekulárního přenosu náboje, 

který je zodpovědný za zhášení excitovaných stavů AzaPc a jejich následnou nulovou 

fluorescenci8. Na počátku je tedy senzorický AzaPc v OFF stavu (nefluorescenčním), po navázání 

specifického analytu (např. kation kovu9, 10 nebo proton vodíku11) dojde k zablokování 

intramolekulárního přenosu náboje a následně k obnovení fluorescenčních vlastností molekuly 

(ON stav). 

 Dále jsou vyvíjeny sloučeniny použitelné v biotechnologii u tzv. DNA sond. V tomto 

případě je vystupňováno zhášení excitačních stavů pomocí intramolekulárního přenosu náboje 

do takové míry, že tyto alkylaminosubstituované AzaPc  fungují jako tzv. „zhášeče“ fluorescence 

jiných látek12, tzv. fluoroforů. Zhášeč je navázán na oligonukleotid v blízkosti samotného 

fluoroforu (tj. sloučenina s výraznými fluorescenčními vlastnostmi), proto není pozorována 
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žádná fluorescence. Po odštěpení fluoroforu z oligonukleotidu dojde k jeho vzdálení 

se od „zhášeče“, což vede k obnovení fluorescence a „rozsvícení“ zkoumaného vzorku díky 

fluorescenci nezhášeného fluoroforu. 

4.3.2. Fotodynamická terapie 

 Ze všeho nejdříve je třeba se zmínit o produkci singletového kyslíku, který hraje při PDT 

významnou roli, a je vytvářen látkou zvanou fotosenzitizér (PS). PS je látka, která má schopnost 

předat svoji absorbovanou energii substrátu, jímž je u PDT molekulární kyslík 3O2 obsažený 

v buňkách. PS absorbuje záření o určité vlnové délce a posune se ze základního singletového 

stavu S0 do excitovaného singletového stavu S1 (viz Obr. 2). Téměř okamžitě se PS energie 

zbavuje, což může probíhat několika způsoby – fluorescence, vnitřní konverze (uvolnění tepla) 

a mezisystémový posun (intersystem crossing - ISC). Uvolnění energie posledně zmiňovaným 

způsobem má za následek posun PS do tripletového stavu T1. Tripletový stav trvá několik mikro- 

nebo milisekund a PS má tři možnosti, jak se zbavit energie a přejít do stavu S0. První možností 

je uvolnění energie ve formě fotonu – fosforescence. Další možnosti zahrnují fotoprocesy I  II, 

které jsou podstatou PDT. Fotoproces I nastává v případě nedostatku kyslíku a díky tomu dochází 

k přímé oxidaci biomolekul. Fotoproces II probíhá za dostatečného přístupu kyslíku a PS předává 

energii základnímu tripletovému stavu kyslíku (3O2). U  3O2 následně nastává změna spinu 

elektronu ve vnějším obalu vzniku velice reaktivní formy singletového kyslíku (1O2). 

Doba existence 1O2 je v řádu mikro sekund v závislosti na různých prostředích – voda 2-4 µs, 

lipidy 50-100  µs, organická rozpouštědla 10-100  µs (v biologickém materiálu je tato hodnota 

špatně měřitelná, ale předpokládá se, že se nachází v rozmezí 0,6-0,04  µs)13, 14, 15. 

  

Obr. 2 Jablonského diagram13 
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Důležitými fyzikálněchemickými parametry jednotlivých PS jsou kvantový výtěžek 

singletového kyslíku a absorpční maximum Q-pásu použitého PS. Kvantový výtěžek singletového 

kyslíku (ΦΔ) je bezrozměrná veličina, jenž udává poměr mezi počtem molekul singletového 

kyslíku a počtem absorbovaných fotonů.  

𝛷𝛥 =
𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑣𝑦𝑡𝑣𝑜ř𝑒𝑛ý𝑐ℎ 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑘𝑢𝑙 𝑠𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒𝑡𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑘𝑦𝑠𝑙í𝑘𝑢

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑜𝑣𝑎𝑛ý𝑐ℎ 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑛ů
    

Absorpční maximum Q-pásu 

je důležité z důvodu pronikavosti světelných 

paprsku biologickými tkáněmi, protože pod 

600 nm silně absorbují endogenní 

chromofory a nad 800 nm absorbuje voda 

(a klesá energie záření), tudíž pro největší 

intenzitu a průnik záření je ideální vlnová 

délka mezi 600 až 800 nm13. Tato oblast 

se nazývá optické okno biologických tkání 

(Obr. 3). 

 Samotná fotodynamická terapie 

(PDT) spočívá v aplikaci PS pacientovi, po níž následuje doba za kterou je PS distribuován 

do cílových tkání. Distribuci lze v některých případech ověřit fluorescencí PS. Ve chvíli ideální 

distribuce je cílové místo ozářeno paprskem monochromatického světla odpovídající λQ nebo 

případně takovou vlnovou délkou, kde daný PS silně absorbuje. PS následně předá 

absorbovanou energii tkáňovému kyslíku, který se přeměňuje na cytotoxický singletový kyslík, 

jenž způsobuje smrt buňky. Výhodou je lokální působení singletového kyslíku v řádu mikrometrů 

a tudíž malé riziko poškození zdravé tkáně16.  

 Pro možnost uplatnění sloučeniny jako fotosenzitizéru je nutné, aby látka splňovala 

určitá kritéria: 

a) rozpustnost ve vodném prostředí – aby byl umožněn pohyb látky v těle člověka, zajištěno 

nabitými částicemi nebo speciálními nosiči 

b) absorpce v červené části spektra – látka by měla absorbovat v tzv. optickém oknu 

600 – 800 nm, což zajišťuje dostatečnou intenzitu a prostup (až 14 mm) záření v tkáních. 

Výhodné jsou dále vysoké extinkční koeficienty PS zaručující silnou absorpci světelné 

energie. 

c) dostatečný kvantový výtěžek singletového kyslíku – měl by být vyšší než 0,4 pro zajištění 

efektivnosti léčby 

Obr. 3 Optické okno biologických tkání 



10 
 

d) chemická čistota – důležité pro bezpečnost použití, PS musí být jedna látka, aby mohl 

být schválen pro lékařské účely 

e) velký terapeutický index – jedná se o poměr mezi tzv. „dark“ toxicitou (TC50) 

a fototoxicitou (EC50), z čehož vyplývá bezpečnost látky 

𝑡𝑒𝑟𝑎𝑝𝑒𝑢𝑡𝑖𝑐𝑘ý 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 =
𝑇𝐶50

𝐸𝐶50
 

f) malý tzv. photobleaching – photobleaching (rozklad světem) spočívá v rozpadu 

samotného PS díky přítomnosti vznikajícího kyslíku, což snižuje koncentraci PS v cílovém 

místě  

g) modifikovatelnost – není myšlena změna samotné funkční struktury, ale možnost 

navázání na nějaký biologický nosič nebo vytvořit různě rozpustnou látku pro ovlivnění 

farmakokinetiky16. 

 

Fotosenzitizéry se dle vývoje dělí do třech generací. První generaci tvoří skupina látek 

označovaných jako HpD (z anglického hematoporphirin derivate) (viz Obr. 4 níže). Jedná se 

o směs dimerů a oligomerů látek vznikajících rekcí, při které se zbavuje hem centrálního atomu 

železa. Tato skupina látek se stala základem přípravku Photofrin®, který byl v roce 1993 

registrován kanadskou firmou  QLT PhotoTerapeutics. Photofrin® se využívá v mnoha zemích 

k léčbě prekancerózních stavů (Barretův jícen, cervikální dysplazie) či vlastních kancerózních 

stavů (rakovina jícnu, močového měchýře, žaludku). Bohužel Photofrin® má nevýhodné 

fotofyzikální vlastnosti, zejména nízkou vlnovou délka Q-pásu (630 nm) a velmi nízký extinkční 

koeficient (1170 M-1cm-1), z čehož vyplývá nutnost intenzivního osvitu tkáně. Další nevýhodou je 

obtížná opakovatelnost výroby Photofrinu® a tudíž každá šarže je lehce odlišná – obtížná 

standardizace léčby. Kumulace v nádorových tkání není příliš vysoká (vysoké koncentrace 

jsou nacházeny i v játrech, ledvinách a kůži). Kumulace v kůži (až 6 týdnů) způsobuje 

dlouhodobou fotosenzitivitu, což není příjemné pro pacienta, který se musí vyhýbat ostrému 

(dennímu) světlu16.  
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Obr. 4 Schémata léčiv využívaných při PDT16 

U druhé generace se už jedná o látky jednotné chemické struktury, které jsou odvozené 

od porfyrinů, ftalocyaninů, texafyrinů nebo porfycenů. Tyto látky mají již posunuto spektrum 

k delším vlnovým délkám, což zajišťuje až dvojnásobný průnik světla skrze tkáně 

než u Photofrinu®, a dále mají lepší extinkční koeficienty, tudíž není třeba tak intenzivní osvit. 

Velice nadějně se z této generace jeví ftalocyaniny, které mají dobré fotofyzikální vlastnosti, 

ale bohužel je problém s jejich rozpustností ve vodném prostředí (u některých i v organických 

rozpouštědlech). Nadějí jak vyřešit zmiňovanou nedostatečnou rozpustnost je periferní 

substituce či použití nosičů např. lipozómů16. Ze skupiny ftalocyaninů lze zmínit např Photosens® 

(Obr. 4) schválený a běžně používaný v současné době v Rusku. 

Látky ze třetí generace vznikají spojením samotného PS a biologické molekuly 

(např. monoklonální protilátky), díky čemuž je cílenější distribuce v těle a hrozí menší riziko 

nežádoucích účinků16.  
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4.4. Mechanismy zamýšlených reakcí 

4.4.1. Syntéza 2-chlor-5,6-dimethylpyridin-3,4-dikarbonitrilu  

 Na níže uvedeném Obr. 5 je znázorněn mechanismus syntézy základní jednotky (2-chlor-

5,6-dimethylpyridyn-3,4-dikarbonitrilu), používané jako výchozí sloučeninu pro všechny mnou 

prováděné reakce. Tato sloučenina vzniká kondenzační reakcí z alifatického ketonu 

a tetrakyanoethylenu. Použitý keton určuje substituci v polohách 3 a 4 vzniklého pyridin-3,4-

dikarbonitrilu,  kyselina (HCl vs. HBr) pak halogen v poloze 217. 

 

 

Obr. 5 Mechanismus syntézy 2-chloro-5,6-dimethylpyridin-3,4-dikarbonitrilu17 

 

4.4.2. Nukleofilní aromatická substituce 

 Jedná se o typ reakce, při kterém je substituent vázaný na aromatické jádro nahrazen 

nukleofilní částicí. Nukleofilní aromatická substituce není pro aromáty příliš typická z důvodu 

nadbytku π-elektronů. Pokud jsou ale v aromátu skupiny působící M- či I- efekty na pozici, 

ve které se nachází odstupující substituent, tak může nukleofilní substituce probíhat velmi 

ochotně. Nemalý vliv má i charakter odstupující skupiny, neboť vodík lze tímto způsobem 

nahradit těžko, kdežto halogen, nitroskupinu či diazoniový iont lze nahradit poměrně lehce18, 19. 

 Dle mechanismu reakce lze rozdělit nukleofilní aromatickou substituci tímto způsobem: 

a) mechanismus monomolekulární – SN1-Ar 

b) mechanismus bimolekulární – SN2-Ar – tzv. adičně-eliminační 

c) mechanismus bimolekulární – SN2-Ar – tzv. eliminačně-adiční 
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Reakce, která je nejběžnější pro mechanismus monomolekulární, je reakce diazoniových 

solí za vzniku fenolů a etherů (Obr. 6). Dále tím to mechanismem probíhá Schiemannova reakce 

a hydrolýza alkyl halogenidů18. 

 

  

 

 

Nukleofilní aromatická substituce bimolekulární, kterou lze jinak popsat mechanismem 

adičně-eliminačním (Obr. 7), spočívá v přechodu uhlíku, jenž nese substituovanou skupinu, 

do hybridizace sp3. Změna hybridizace má za následek změnu perfektní konjugace aromatického 

jádra a elektrony jsou vytlačeny do poloh ortho a para. Pokud se nachází ve zmíněných polohách 

skupina s M- efektem, tak nukleofilní substituci ještě urychlí. U heterocyklů má vyšší 

elektronegativita heteroatomu za následek snížení elektronové hustoty v polohách 2 a 418. 

 

 

Obr. 7 Schéma adičně-eliminačního mechanismu - SN2-Ar18 

  

Obr. 6 Mechanismus vzniku fenolu a etheru z diaziniové sole - SN1-Ar18 



14 
 

 

Třetím typem mechanismu je nukleofilní aromatická substituce bimolekulární – 

eliminačně-adiční (Obr. 7). Takto probíhají reakce, při kterých na aromatický systém působí 

velmi silné báze jako alkalické amidy či organokovové sloučeniny. Báze vytrhává z aromatického 

cyklu proton a aromát danou ztrátu kompenzuje vznikem trojné vazby (dehydrobenzen), 

která je velice nestabilní. Na trojnou vazbu se následně aduje nukleofilní činidlo18. 

 

 

Obr. 8 Schéma eliminačně-adičního mechanismu - SN2-Ar18 
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4.4.3. Cyklotetramerizace sloučenin 

 Pro zacyklení prekurzoru do makrocyklu se využívají dvě cyklotetramerizační metody20. 

První metodou je reakce za inicializace reakce butanolátem lithným nebo hořečnatým (Obr. 9). 

Butanolát atakuje nitrilovou skupinu prekurzoru, která následně samovolně začne tvořit 

výsledný cyklotetramer. Pokud se použije butanolát lithný vzniká cyklotetramer bez centrálního 

kationtu, neboť lithné kationty jsou v centru makrocyklu jen velmi lehce koordinovány 

a již přítomnost vody jako „kyseliny“ je dostatečná k jejich vytěsnění. V případě použití  

butanolátu hořečnatého vzniká cyklotetramer s koordinovaným hořečnatým kationtem 

v centru. Druhou metodou je využití kationtu kovu jako templátu, což má za následek přímý 

vznik požadovaného cyklotetrameru s kationtem kovu, který byl použit při reakci. Kationt kovu 

okolo sebe koordinuje 4 jednotky prekurzoru, které se tak dostanou blízko sebe a samovolně 

interagují za vzniku cyklotetrameru. 

 

Obr. 9 Mechanismus cyklizace za využití butanolátu 
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4.5. Biologické testování 

 Biologické testování zahrnuje především sledování účinnosti PS při vyvolání buněčné 

smrti a určení jeho terapeutického indexu. Provádí se zpravidla na HeLa buněčné linii, která byla 

izolována z nádoru děložního hrdla Henrietty Lacksové (odtud zkratka HeLa) v roce 195121. 

Od té doby je tato buněčná linie používána po celém světě v cytologických a molekulárně 

biologických oborech. Díky schopnosti prodlužovat si telomery pomocí aktivace telomeráz 

a dalších enzymů obchází HeLa linie Hayflickův limit a jsou proto nesmrtelné. Přestože mají 

aneuploidní počet chromozómů jsou vhodné pro testování PS, neboť PS nepůsobí přímo na DNA. 

 Samotné testování se skládá z několika stupňů: 

a) uptake PS – Zjištění ideální doby, po kterou je nutno vystavit buňky PS, aby jím byly 

saturovány. Tyto informace jsou důležité pro pozdější měření, aby se vědělo, 

kdy je možné začít testované buňky vystavit záření. 

b) zjišťování „dark toxicity“ – Určení koncentrace, při které zahyne 50 % buněk, aniž by byly 

vystaveny aktivujícími záření – TC50. 

c) určování toxicity PS po osvitu – Po saturaci PS do buněk jsou buňky ozářeny světlem 

o přesně daných parametrech (vlnová délka, energie, doba osvitu). Doba osvitu se může 

postupně prodlužovat, aby se zjistila vztah mezi časem a účinkem. Nakonec se vypočítá 

koncentrace PS, při které hyne polovina zkoumaných buněk – EC50. 

d) lokalizace sloučeniny v buňce – Vzorek buněk se nechá saturovat současně studovaným 

PS a různými sondami, které mají schopnost kumulace vždy pouze v jedné organele, 

následně se pod fluorescenční mikroskopem udělá série snímků, které zobrazují 

PS v jednotlivých organelách (Obr. 1022)23. Na základě lokalizace PS s danou sondou 

se vyhodnotí cílová organela daného PS. 

 

Obr. 10 Příklad studování lokalizace PS  v buňce: 10Zn – zobrazuje daný PS; LysoTracker – zobrazuje lysozomy; 
MitoTracker – zobrazuje mitochondrie; Merge – je překryv všech snímků (vyplývá zde, že tento PS se kumuluje 
v lysozomech)22  
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5. CÍL PRÁCE 

Cílem mojí diplomové práce je příprava série symetrických tetra-3,4-pyridoporfyrazinů 

(TPyPz), u kterých se předpokládá schopnost produkce singletového kyslíku a vlastnosti blížící 

se ideálnímu fotosenzitizéru (např. silná absorpce při delších vlnových délkách, rozpustnost 

ve vodě, apod.). Jednotlivé prekurzory by měly vzniknout pomocí nukleofilní substituce N- a S- 

nukleofilů s 2-chlor-5,6-dimethylpyridin-3,4-dikarbonitrilem, tak aby na periferii byly zavedeny 

substituenty umožňující po cyklotetramerizaci a koordinaci zinečnatého kationtu do centra 

TPyPz vznik nabitých derivátů (tj. kvartérní aminy, karboxylové soli). Spojovacím prvkem mezi 

makrocyklem a periferním substituentem by měly být dusík nebo síra, protože alkylaminové 

a alkylsulfanylové aza-analogy ftalocyaninů jsou známé pro svůj výhodný posun Q-pásu k delším 

vlnovým délkám. Objemnost periferních substituentů společně s možností tvorby nabitých 

skupin (umožňující repulsní síly mezi jednotlivými TPyPz) by měly zabránit nežádoucí agregaci 

finální planární molekuly TPyPz.   

Cílové zinečnaté TPyPz budou podrobeny fotofyzikálnímu hodnocení (absorpční 

spektrum, kvantový výtěžek singletového kyslíku) a nakonec předány k biologickému in vitro 

testování. 
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6. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

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

Sigma-Aldrich nebo Acros. 

Teplota tání sloučenin byla měřena pomocí digitálního přístroje ELECTROTHERMAL 

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

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

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

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

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

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

1H NMR a 13C NMR spektra byla měřena na přístroji Varian Mercury Vx BB 300 nebo VNMR S500 

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

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

Shimadzu UV-2401PC spectrophotometer a fluorescenční spektra na FS5 Spectrofluorometer 

(Edinburg Instruments). Hmotnostní spektrometrie (MALDI-TOF) byla provedena na přístroji 

Voyager-DE STR Massspectrometer. Přístroj byl kalibrován externě pětibodovou kalibrační 

metodou pomocí Peptide Calibration Mix1 (LaserBioLabs, Sophia-Antipolis, France). Roztok 

měřeného vzorku v dichlormethanu (přibližně 10 μM, 1,5 μl) byl smíchán s matricí (trans-2-[3-

(4-terc-butylfenyl)-2-metyl-2-propenyliden]-malononitril) v dichlormethanu, nanesen 

na destičku a důkladně vysušen. 
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6.1. Souhrnné schéma prováděných reakcí 
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6.2. Syntéza 2-chlor-5,6-dimethylpyridin-3,4-dikarbonitrilu (1) 

 

 Příprava látky 1 probíhala podle již známého postupu popsaného v literatuře17. Do 250 

ml destilační baňky s dioxanem (100 ml) byl přidán butan-2-on (3,38 g, 47 mmol). Dále byl 

do směsi přidán tetrakyanoethylen (5 g, 39 mmol) (nemusí se všechen rozpustit). Jako poslední 

byla přilita koncentrovaná HCl (39 ml, 471 mmol). Směs byla zahřívána na teplotu 60 – 70°C 

po dobu 2,5 hodiny pod zpětným chladičem. Možné unikající páry ze zpětného chladiče byly 

zaváděny hadičkou přes pojistnou nádobu do 20% roztoku síranu železnatého, 

aby se zneutralizoval HCN. 

 Průběh reakce byl monitorován pomocí tenkovrstvé chromatografie (TLC) 

vůči standardu, jako mobilní fáze (MF) byl použit CHF. Následně byla reakční směs vlita 

do destilované vody (cca 400 ml) a tato směs byla odstavena na noc do ledničky. 

Po 20 hodinovém chlazení byl obsah Erlenmayerovy baňky zfiltrován na Büchnerově nálevce. 

Krystaly byly vysušeny. Matečný louh byl 4krát protřepán CHF (4x100 ml) v dělící nálevce. 

Nutnost dalšího třepání byla vyloučena pomocí TLC. Organické vrstvy byly spojeny a CHF byl 

odpařen na vakuové odparce.  

 Krystaly z filtračního papíru i látka, která zbyla po odpaření CHF, byly dány dohromady 

a následně byla provedena jejich sloupcová chromatografie. Stacionární fázi tvořil silikagel 

a mobilní fází byl CHF (Rf=0,64). Dle TLC vůči standardu byla jímána látka 1 a následně odpařeno 

rozpouštědlo na vakuové odparce.  

 Vzniklé krystalky měly narůžovělou barvu. Výtěžek reakce byl 4,15 g (50 %). 

 

T.t.= 75,4 – 76,3 °C (literatura 75,7 – 76,6 °C22); 1H-NMR (CDCl3, 300 MHz): δH 2,56 (3H, s, CH3); 

2,66 (3H, s, CH3); 13C-NMR (CDCl3, 75 MHz): δC 17,3; 23,7; 109,2; 112,4; 112,7; 125,8; 134,3; 150,1 

a 164,4.  IČ (ATR, cm−1): 2358, 2335, 2206 (CN), 1587, 1562, 1503, 1439, 1402, 1387, 1369, 1275, 

1235, 1181, 1123, 1085, 991 a 889. Naměřená data odpovídají publikovaným datům22. 
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6.3. Příprava prekurzoru 2 pro anionický  TPyPz se substituenty vázanými přes dusík 

6.3.1. Reakce 2-chlor-5,6-dimethylpyridin-3,4-dikarbonitrilu s kyselinou iminodioctovou 

 

 Při snaze o syntézu látky 2 bylo vycházeno pouze z obecných principů od analogických 

reakcí, podmínky reakce byly vyzkoušeny ve třech různých rozpouštědlech za konvenčního 

zahřívání a mikrovlnné iradiace. 

Do 25 ml srdčité baňky bylo dáno rozpouštědlo (cca 10 ml), látka 1 (50 mg, 0,26 mmol) 

a kyselina iminodioctová (174,2 mg, 1,31 mmol). Po asi 5 minutách bylo provedeno TLC, zdali 

reakce neprobíhá spontánně, což se nepotvrdilo. Proto byla baňka pod zpětným chladičem 

zahřívána v olejové lázni při teplotě 100°C po dobu 90 minut. Po této době bylo provedeno další 

TLC, které bylo taktéž negativní. Z těchto důvodů byla zvýšena teplota na 160°C a tyto podmínky 

byly udržovány po dalších 21 hodin (v noci byla teplota snížena na 130°C). Reakce v acetonu 

a THF tedy probíhala při teplotě varu daného rozpouštědla. V prostředí DMF vznikal pouze 

vedlejší produkt (viz Diskuze). 

  Rozpouštědlo Výtěžek Popis 

a) 
konvenční 

zahřívání 

aceton X detekována pouze výchozí látka 

b) THF X detekována pouze výchozí látka 

c) DMF  dimethylamino derivát látky 1 

d) mikrovlnné 

zahřívání 

ACN X detekována pouze výchozí látka 

e) H2O/EtOH X detekována pouze výchozí látka 

 

Data pro vedlejší produkt (2-(dimethylamino)-5,6-dimethylpyridin-3,4-dikarbonitril): 1H-NMR 

(CDCl3, 300 MHz): δH 2,36 (3H, s, CH3); 2,45 (3H, s, CH3); 3,29 (6H, s, NCH3); 13C-NMR (CDCl3, 

75 MHz): 16,4; 23,8; 40,2; 87,9; 114,6; 116,8; 122,9; 126,5; 157,3 a 162,0. IČ (ATR, cm−1): 2948, 

2203 (CN), 1578, 1550, 1502, 1403, 1376, 1261, 1178, 1102, 1064, 1009, 958 a 881. 
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6.3.2. Syntéza methyl esteru iminodioctové kyseliny (3) 

 

 Kyselina imonodioctová (2,5 g, 18,79 mmol) byla suspendována v methanolu (MeOH) 

(100 ml) v dvouhrdlé destilační baňce, která byla umístěna v ledové lázni. Do vychlazené směsi 

byl přikapáván oxalyl chlorid (3,5 ml, 40,77 mmol). Následovalo zahřívání při bodu varu 

rozpouštědla přes noc. Druhý den byl odpařen MeOH za pomoci vakuové odparky. 

Neodpařitelný zbytek v baňce byl rozpuštěn v destilované vodě a zneutralizován pomocí 

uhličitanu draselného. Tato směs byla vytřepaná s ethyl-acetátem (EAC) (4x100 ml). Organické 

fáze byly spojeny, vysušeny pomocí bezvodého Na2SO4 a zfiltrována. Filtrát byl odpařen 

na vakuové odparce za vzniku žluté olejovité látky, která byla pomocí NMR označena 

za požadovaný ester 3. Výtěžek reakce byl 0,87 g (29 %). 

1H-NMR (CDCl3, 300 MHz): δH 2,23 (1H, s, NH); 3,47 (4H, s, CH2) a 3,71 (6H, s, OCH3); 13C-NMR 

(CDCl3, 75 MHz): 49,9; 51,8 a 172,1.  IČ (ATR, cm−1): 2976, 2947, 2796, 2709, 2570, 2432, 2408, 

1755, 1435, 1344, 1232, 1071, 983, 902 a 887. 

 

6.3.2.1. Alternativní postup 

 

Do trojhrdlé baňky s MeOH (500 ml), která byla chlazena na -15°C (teplota nesmí 

přesáhnout -10°C), byl přikapán sulfonylchlorid (37 ml, 0,5 mol) za pomoci přikapávačky. 

Poté byla do směsi přisypána kyselina iminodioctová (13,3 g, 0,1 mol) a reakční směs byla 

míchána přes noc při laboratorní teplotě. Následně byla směs odpařena do sucha na vakuové 

odparce. Neodpařený zbytek byl rozpuštěn za horka v co nejmenším množství MeOH a bylo 

přidáno aktivní uhlí. Suspenze byla zfiltrována. Filtrát se nechal pomalu vykrystalizovat 

až 14 hodin v ledničce. Krystalky byly získány pomocí filtrace na Büchnerově nálevce. 

 Výtěžek hydrochloridu požadovaného esteru byl 15,7 g (79,6 %). 
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6.3.3. Reakce 2-chlor-5,6-dimethylpyridin-3,4-dikarbonitrilu (1) s methyl esterem kyseliny 

iminodioctové (3) 

 

V 10 ml srdčité baňce byla rozpuštěna látka 1 (105 mg, 0,54 mmol) v THF (5 ml). 

Do roztoku byla přisypána látka 3 (421,8 mg, 2,6 mmol) a reakční směs byla zahřívána při bodu 

varu rozpouštědla (70°C) po dobu 24 hodin. Reakční směs byla následně zahuštěna na vakuové 

odparce a přečištěna pomocí sloupcové chromatografie. Stacionární fází byl silikagel a mobilní 

fázi tvořila směs toluenu s CHF v poměru 1:1. TLC oproti standardu látky 1 neprokázalo změnu 

Rf, tudíž požadovaný derivát nevznikl. 

 

 

6.3.4. Reakce 2-chlor-5,6-dimethylpyridin-3,4-dikarbonitrilu (1) s methyl esterem iminodioctové 

kyseliny (3) 

 

Do 10 ml srdčité baňky s 4 ml rozpouštědla (viz dále) byla přidána látka 1 (50 mg, 

0,26 mmol) a látka 3 (50,6 mg, 0,31 mmol). Tato směs byla zahřívána po dobu 20 hodin 

pod zpětným chladičem při bodu varu rozpouštědla. Následně bylo provedeno TLC, 

podle kterého bylo patrné, že požadovaný produkt nevznikl. 

 

 

 

 Rozpouštědlo Teplota zahřívání Výtěžek 

a) THF 70°C X 

b) DMSO 190°C X 

c) dioxan 105°C X 
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6.3.4.1. Reakce za pomoci mikrovlnného reaktoru (obecný postup) 

Obecný postup pro 2 různá rozpouštědla a 3 odlišné baze, které jsou uvedeny v tabulce 

pod textem: ve zkumavce s rozpouštědlem (2 ml) byla rozpuštěna látka 1 (50 mg, 0,26 mmol) 

a látka 3 (50,6 mg, 0,31 mmol). Nakonec byla přidána baze (1,31 mmol). Zkumavka byla uzavřena 

a vložena do mikrovlnného reaktoru, kde byla zahřívána na požadovanou teplotu po dobu 

2 hodin. Po ukončení reakce bylo provedena tenkovrstvá chromatografie (MF – CHF/aceton – 

40:1) vůči standardu látky 1. 

 

 Rozpouštědlo Baze Navážka baze Teplota zahřívání Výtěžek 

a) dioxan K2CO3 180,9 mg 130°C X 

b) dioxan DIPEA 169,3 mg 130°C X 

c) dioxan NaH 31,4 mg 130°C 3 mg 

d) THF K2CO3 180,9 mg 100°C X 

e) THF DIPEA 169,3 mg 100°C X 

f) THF NaH 31,4 mg 100°C X 

 

Látka získaná pomocí reakce c) byl pravděpodobně požadovaný produkt, ale z důvodu velmi 

nízkého výtěžku, byl i tento postup opuštěn. 

 

6.3.4.2.  Reakce za využití dlouhých reakčních časů 

 

V 50 ml destilační baňce s 20 ml THF byla rozpuštěna látka 1 (100 mg, 0,52 mmol) 

a následně byla přidána látka 3 (1 763 mg, 10,4 mmol). Vzniklá suspenze byla zahřívána při 70°C 

po dobu 4 dnů pod zpětným chladičem.  Bylo provedeno TLC oproti standardu látky 1, 

které neprokázalo jinou než výchozí látku. Proto byla do reakční nádoby přidána destilovaná 

voda a směs byla zahřívána při 105°C po dobu dalších 4 dnů pod zpětným chladičem.  

Reakční směs byla odpařena a poté byla podstoupena sloupcové chromatografii. 

Frakce s domnělým produktem byla předána k NMR analýze, která byla neprůkazná. 
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6.4. Příprava kationického TPyPz 5Zn se substituenty vázanými přes dusík 

6.4.1. Reakce 2-chlor-5,6-dimethylpyridin-3,4-dikarbonitrilu (1) s N,N,N‘,N‘-tetraethyl-2-

aminodiethyl aminem (4) 

 

6.4.1.1. Jako baze byla použita samotná látka 4 

V 10 ml srdčité baňce byla rozpuštěna látka 1 (105 mg, 0,54 mmol) v THF (cca 5 ml). 

Poté byla do baňky přikapána látka 4 (563,4 mg, 2,62 mmol) a následovalo zahřívání 

pod zpětným chladičem při bodu varu rozpouštědla po dobu 24 hodin. 

Připravená směs byla přečištěna pomocí sloupcové chromatografie. Mobilní fází byla 

směs toluenu a triethylaminu (TEA) v poměru 50:1. Čistá látka 5 byla podrobena NMR, 

která potvrdila totožnost substance. 

Výtěžek reakce byl 46,5 % (90 mg látky 5). 

1H-NMR (CDCl3, 500 MHz): δH 1,07 (12H, t, J = 7,1 Hz, CH2CH3); 2,36  (3H, s, CH3); 2,44 

(3H, s, CH3); 2,64 (8H, q, J = 7,1 Hz, CH2CH3); 2,76 (4H, t, J = 7,0 Hz, CH2CH2NCH2CH3) a 3,83 (4H, 

t, J = 7,0Hz, CH2CH2NCH2CH3);  13C-NMR (CDCl3, 126 MHz): 11,6; 16,4; 23,7; 47,4; 49,0; 50,7; 87,5; 

114,6; 116,8; 123,1; 126,8; 155,8 a 162,2. 

 

6.4.1.2. Jako baze byl použit K2CO3 

Ve 100 ml destilační baňce s THF byla rozpuštěna látka 1 (940 mg, 

4,92 mmol) a do této směsi byl přidán uhličitan draselný (3,4 g, 

24,6 mmol). Do suspenze se přikapala látka 4 (1,27 g, 5,9 mmol). 

Tato směs se zahřívala pod zpětným chladičem při bodu varu 

rozpouštědla po dobu 20 hodin (určeno dle TLC 1). 

Připravená směs byla přečištěna pomocí sloupcové 

chromatografie. Mobilní fází byla směs toluenu a TEA v poměru 50:1. 

Dále byla mobilní fáze upravena na směs toluenu, MeOH a TEA (50:10:1). 

Jednotlivé frakce byly kontrolovány pomocí TLC oproti standardu látky 5 

z reakce popsané v kapitole 6.4.1.1. Výtěžek reakce byl 32,4 % (940 mg). 

TLC 1 Monitorování 
průběhu reakce 
R1 – po 1,5 hod, 
R2 – po 20 hod 
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6.4.1.3. Převedení látky 5 na hydrochlorid 

 Roztok látky 5 v etheru byl probublán právě vyvinutým HCl. Krystalky hydrochloridu látky 

5 sedimentovaly a ether byl potom dekantován. Následně byly krystalky propláchnuty etherem 

a znovu byla provedena dekantace, tento postup se opakoval dvakrát. Nakonec byl připravený 

hydrochlorid překrystalizován z isopropylalkoholu. Výtěžek reakce je kvantitativní 

po dostatečném probublání. 

1H-NMR (D2O, 300 MHz): δH 1,35 (12H, t, J = 7,2 Hz, CH2CH3); 2,38  (3H, s, CH3); 2,54 (3H, 

s, CH3); 3,35 (8H, q, J = 7,1 Hz, CH2CH3); 3,51 (4H, t, J = 7,6 Hz, CH2CH2NCH2CH3) a 4,08 (4H, t, J = 

7,6Hz, CH2CH2NCH2CH3);  13C-NMR (CDCl3, 126 MHz): 8,9; 16,7; 23,8; 45,8; 48,8; 49,5; 90,1; 115,4; 

117,8; 126,7; 128,1; 156,5; 165,0. IČ (ATR, cm−1): 2976, 2943, 2915, 2431, 2358, 2205 (CN), 1582, 

1546, 1499, 1479, 1455, 1408, 1399, 1381, 1340, 1308, 1260, 1178, 1120, 1068 a 968. 

Elementární analýza: nalezeno (%): C 57,38; H 8,76; N 19,26; vypočteno pro C21H34N6 +2HCl (%): 

C 56,88; H 8,18; N 18,95. 

 

6.4.1.4. Převedení hydrochloridu látky 5 na volnou bazi 

  K vodnému roztoku hydrochloridu byl postupně přidáván roztok NaOH až do bazické 

reakce vodného roztoku. Látka 5 se z takto připraveného roztoku byla vytřepána v dělící nálevce 

do diethyletheru (3x40 ml). Spojené frakce diethyletheru byly vysušeny pomocí bezvodého 

Na2SO4, který byl následně odfiltrován. Filtrát byl odpařen na vakuové odparce a neodpařený 

zbytek byl látkou 5. 

  

6.4.2. Cyklotetramerizace látky 5 

 V 10 ml destilační baňce byla rozpuštěna látka 5 (1 ekvivalent) ve vroucím bezvodém 

butanolu (BuOH) (3 ml). Do této směsi bylo přidáno lithium (15 ekvivalentů). Směs byla zahřívána 

při bodu varu rozpouštědla (120°C) po dobu 5 hodin pod zpětným chladičem opatřeným sušící 

zátkou. 
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 Reakční směs byla odpařena do sucha pomocí vakuové odparky. Neodpařený zbytek 

byl rozpuštěn v pyridinu. Do této směsi byl přidán bezvodý octan zinečnatý (Zn(OAc)2) 

(10 ekvivalentů). Následovalo zahřívání při bodu varu rozpouštědla (120°C) po dobu 1 hodiny.  

 Reakční směs byla odpařena pomocí vakuové odparky. Neodpařený zbytek 

byl rozpuštěn ve slabě kyselém roztoku kyseliny chlorovodíkové (5 %). Tato směs byla vytřepána 

s CHF (4x50 ml), do kterého přešly nečistoty. Vodná fáze byla zneutralizována pomocí 

10% roztoku NaOH a vytřepána v dělící nálevce s dichlormethanem (DCM) (4x50 ml). Do DCM 

přešel požadovaný makrocklus látky 5-Zn. Směs byla zahuštěna pomocí vakuové odparky a byla 

provedena sloupcová chromatografie na oxidu hlinitém. Na čištění pomocí sloupcové 

chromatografie byly použity dvě mobilní fáze, jako první byla použita CHF:THF (3:1), 

aby se vymyly nečistoty ze sloupce (fluoreskují při 366 nm), a následně směs THF:MeOH (9:1) 

díky, které prošel makrocykl sloupcem. 

 Připravená substance obsahovala kromě zinečnatého cyklotetrameru 5-Zn i přítomnost 

mnoha nečistot, které se nepodařilo ani několikanásobným čištěním odstranit. 

 

6.5. Příprava kationického TPyPz 7Zn se substituenty vázanými přes síru 

6.5.1. Reakce 2-chlor-5,6-dimethylpyridin-3,4-dikarbonitrilu (1) s N,N-diethyl-2-merkaptoethan-1-

amonium chloridem (6) 

 

 V 10 ml srdčité baňce byla smísena látka 6 (106,53 mg, 0,63 mmol) s bazí (viz tabulka) 

a bylo ponecháno 5 min míchat při laboratorní teplotě. Následně byla přikapána látka 1 (100 mg, 

0,52 mmol) v rozpouštědle a 1 hodinu byla reakční směs míchána při pokojové teplotě. Průběh 

reakce byl kontrolován pomocí TLC (MF – toluen:TEA – 50:1). 

  Rozpouštědlo Baze Navážka baze Výtěžek 

a) THF 1M NaOH 2,1 ml 78 % 

b) DMSO K2CO3 289 mg 90 % 

 Po samotné reakci byla reakční směs okyselena pomocí zředěné HCl. Slabě kyselý roztok 

byl v dělící nálevce vytřepán s CHF (4x30 ml). Vodná fáze byla zneutralizována pomocí 
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10% roztoku NaOH a následně vytřepána s EAC (4x30 ml). EAC byl odpařen na vakuové odparce 

a neodpařený zbytek byl podroben sloupcové chromatografii (MF – toluen:TEA – 50:1). 

Čistá látka 7 byla podobným postupem uvedeným v kapitole 6.4.1.3 převedena 

na hydrochlorid, který byl bohužel částečně hygroskopický, proto byla sloučenina uchovávána 

přímo jako volná baze. 

T.t. 65.7-67.4 °C; 1H-NMR (CD3COCD3, 500 MHz): δH 1,01 (6H, t, J = 7,1 Hz, CH2CH3); 2,50 (3H, s, 

CH3); 2,57 (4H, q, J = 7,1 Hz, NCH2CH3); 2,66 (3H, s, CH3); 2,79-2,69 (2H, m, NCH2CH2); 3,44-3,33 

(2H, m, SCH2); 13C-NMR (CD3COCD3, 126 MHz): δC 12,7; 17,1; 23,9; 29,1; 47,7; 52,9; 106,1; 114,3; 

114,5; 125,0; 131,2; 161,2; 164,2; IČ (ATR, cm−1): 2973, 2936, 2873, 2803, 2220 (CN), 1556, 1438, 

1389, 1263; HRMS m/z: nalezeno 289.1493 [M+H]+; vypočteno pro  C15H21N4S 289.1481. 

6.5.2. Cyklotetramerizace látky 7 

 

Do 100 ml destilační baňky s čerstvě předestilovaným bezvodým BuOH (30 ml) byly dány 

piliny hořčíku (0,708 g, 29 mmol) a krystalek jodu. Tato směs byla zahřívána po dobu 3 hodin 

při teplotě varu rozpouštědla (120°C) pod zpětným chladičem opatřeným sušící zátkou. 

Následně byla přidána látka 7 (1,2 g, 4,16 mmol) a zahřívání pokračovalo po další 4 hodiny. 
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Po této době byl BuOH odpařen na vakuové odparce a hořečnatá sůl požadovaného 

cyklotetrameru (7-Mg) byla vyextrahována do THF, které bylo poté odpařeno do sucha. 

Nepřečištěná látka 7-Mg byla naadsorbována na silikagel a promyta na fritě pomocí 

MeOH. Silikagel byl poté vysušen a přenesen do sloupce (MF – pyridin/MeOH – 5:1; Rf = 0,5-0,1). 

Pomocí TLC byly určeny frakce s látkou 7-Mg (zelená skvrna) a ty byly odpařeny. V baňce zbývaly 

neodpařitelné kapalné nečistoty, proto byl tento zbytek rozpuštěn v 5 – 10 ml CHF a nakapán 

do hexanolu, v kterém se okamžitě objevila zelená sraženina 7-Mg. Sraženina byla odfiltrována 

a promyta hexanem. Tímto postupem bylo získáno 743 mg zelené látky (61 %). 

1H-NMR (CDCl3/pyridin-d5 3:1, 300 MHz): δH 1,27-1,58 (24H, m, NCH2CH3); 2,57-3,93 

(56H, m, CH2+CH3); 13C-NMR (CDCl3/pyridin-d5 3:1, 75 MHz): δC 156,70; 155,93; 152,91; 151,97; 

142,85; 127,60; 124,51; 124,25; 53,17; 47,75; 47,38; 26,51; 26,28; 23,51; 23,36; 23,27; 16,86; 

12,84 a 12,76; IČ (ATR, cm−1): 2968, 2930, 2871, 2810, 1553, 1468, 1406, 1330, 1266, 1230, 1184, 

1107; MS (MALDI-TOF) m/z:. 1177,5 [M+H]+, 1104,5 [M-NC4H10]+; UV-Vis λmax/THF; nm (ε/THF; 

dm3mol-1cm-1): 728 (232 000), 654 (50 900), 365 (62 400). 

 

 

Ve 100 ml destilační baňce s THF (50 ml) byla rozpuštěna látka 7-Mg (680 mg, 

0,58 mmol). Do tohoto roztoku byla přisypána kyselina p-toluensulfonová (1,65 g, 8,65 mmol). 

Směs byla míchána při laboratorní teplotě. Po chvíli se vysrážela sůl požadované látky, 

proto byl přidán MeOH (50 ml), aby se suspenze rozpustila. Tato směs byla míchána po dalších 

30 minut. Následně byla rozpouštědla z reakce odpařena na vakuové odparce 

a k neodpařenému zbytku byla přidána destilovaná voda. Vodný roztok byl pomocí 10% roztoku 

NaHCO3 zneutralizován, což vedlo k vytvoření sraženiny látky 7-H2, která byla odfiltrována, 

promyta destilovanou vodou a usušena. Bylo získáno 650 mg nečištěné látky 7-H2. 

 V 50 ml destilační baňce s pyridinem byla rozpuštěna látka 7-H2 (650 mg z předchozího 

kroku, přibližně 0,56 mmol) a bezvodý Zn(OAc)2 (720 mg, 3,94 mmol). Tato směs byla zahřívána 

při teplotě rozpouštědla (120°C) po dobu jedné hodiny pod zpětným chladičem. Následně byla 

směs odpařena skoro do sucha na vakuové odparce a byla přidána destilována voda. Vytvářela 

se pomalu zelená sraženina (7-Zn). Suspenze byla vytřepána s CHF (4x20 ml). Vodná fáze byla 

stále zelená, protože obsahovala část produktu, který měl pravděpodobně zakomplexované 

zinečnaté kationty i na periferii. Proto byla vodná fáze okyselena pomocí 5% roztoku HCl 

a následně zneutralizována pomocí 10% roztoku NaHCO3 (velmi pěnilo). Vodná fáze byla poté 

znovu vytřepána s CHF (4x15 ml). Všechny organické fáze byly spojeny a vysušeny pomocí 

bezvodého Na2SO4. Suspenze byla zfiltrována a filtrát odpařen na vakuové odparce. Neodpařený 

zbytek byl rozpuštěn v 5% roztoku HCl a vytřepán s CHF pomocí dělící nálevky (do CHF přechází 
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část nečistot). Vodná fáze byla zneutralizována pomocí roztoku KOH, díky čemuž se vysrážel 

požadovaný produkt, který byl odfiltrován, promyt vodou a acetonem. Látka 7-Zn byla 

přečištěna pomocí sloupcové chromatografie (MF – pyridin/MeOH – 20:1 a následně 5:1; 

Rf (pyridin/MeOH 5:1) = 0,62-0,26). Frakce 7-Zn byly spojeny a odpařeny. Neodpařený zbytek 

byl rozpuštěn v CHF a vysrážen nakapáním do hexanu. Výtěžek činil 331 mg (47 %; počítáno z 7-

Mg) pevné látky 7-Zn. 

 

1H-NMR (CDCl3/pyridin-d5 3:1, 300 MHz): δH 1,27-1,59 (24H, m, NCH2CH3); 2,73-3,99 (56H, m, 

CH2+CH3); 13C-NMR (CDCl3/pyridin-d5 3:1, 75 MHz): δC 52,63; 47,30; 46,99; 26,23; 23,14; 22,99; 

12,31; 12,19 (aromatické signály nebyly detekovány); IČ (ATR, cm−1): 2969, 2932, 2810, 1555, 

1473, 1407, 1330, 1267, 1231, 1108; MS (MALDI-TOF) m/z:. 1217.4 [M+H]+, 1144.4 [M-NC4H10]+; 

UV-Vis λmax/THF; nm (ε/THF; dm3mol-1cm-1): 729 (115 600), 658sh, 357 (45 200). 

 

 

6.5.3. Alkylace látky 7-Zn 

 

 Ve 25 ml srdčité baňce s ethyljodidem (5 ml) byla rozpuštěna látka 7-Zn (100 mg, 

0,082 mmol) a míchána při laboratorní teplotě po dobu 48 hodin. Následně byl přidán N-

methylpyrrolidon (5 ml), aby došlo k rozpuštění vysrážených částic alkylovaného produktu. 

Míchání dále pokračovalo po dobu 4 dní. Do reakční směsi byl nalit diethylether, díky kterému 

se vysrážel alkylovaný cyklotetramer, jenž byl odfiltrován a promyt diethyletherem.  

 Sraženina byla rozpuštěna v co nejmenším množství MeOH. Tato směs byla nalita 

do diethyletheru, kde se opět vysrážel alkylovaný cyklotetramer, který byl odfiltrován (postup 

rekrystalizace byl opakován třikrát). Takto bylo získáno 72 mg (46,1 %) čistého alkylovaného 

cyklotetrameru (7-Zn-Et). 

1H-NMR (DMSO-d6/pyridin-d5 3:1, 500 MHz): δH 1,28-1,64 (36H, m, NCH2CH3); 2,91-4,01 (64H, 

m, CH2+ CH3, překryto částečně signálem vody); 13C-NMR (DMSO-d6/pyridin-d5 3:1, 126 MHz): δC 

56,74; 53,11; 23,38; 21,49; 17,13 a 8,13 (aromatické signály nebyly detekovány); IČ (ATR, cm−1): 

2978, 2943, 1555, 1475, 1404, 1330, 1265, 1229, 1186, 1111; Elementární analýza: nalezeno (%): 

C 42,81; H 5,47; N 11,67; vypočteno pro C68H100I4N16S4Zn + 3H2O (%): C 43,06; H 5,63; N 11,81; 

UV-Vis λmax/DMF; nm (ε/DMF; dm3mol-1cm-1): 722 (207 500), 649 (41 700), 365 (40 300). 
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6.5.4. Převedení látky 7-Zn na hydrochlorid 

  

V 250 ml destilační baňce se směsí THF/MeOH (5:1, 60 ml) byla rozpuštěna látka 7-Zn (60 mg, 

0,049 mmol). Dále byla do baňky přidána koncentrovaná HCl (15 ml) a směs byla míchána 

1 hodinu při laboratorní teplotě. Následně byl do směsi přilit toluen (100 ml). Tato směs byla 

odpařena do sucha pod hlubokým vakuem (1 hodina při 5 mbar, 60°C). Po tomto procesu zbyl 

v baňce pouze hydrochlorid látky 7-Zn. Tato reakce probíhala kvantitativně. 

 

6.6. Příprava anionického  TPyPz 9Zn se substituenty vázanými přes síru 

6.6.1. Reakce 2-chlor-5,6-dimethylpyridin-3,4-dikarbonitrilu (1) s kyselinou 3-merkapto-

propanovou (8) 

 

V 10 ml srdčité baňce se smísila baze s látkou 8 (81,1 μm, 0,93 mmol) a 5 minut byla 

směs míchána při laboratorní teplotě. Následně byl přikapán roztok látky 1 v rozpouštědle 

a 1 hodinu byla reakční směs míchána. Bylo provedeno TLC (MF – hexan:EAC: kys. octová (AcOH) 

– 10:10:1) oproti standardu látky 1, které prokázalo minimum zbývající výchozí látky v reakční 

směsi. 

Následně bylo do reakční směsi přidáno 5 ml destilované vody a zvednuto pH do zásadité 

reakce pomocí 10% roztoku NaOH. Tato směs byla v dělící nálevce vytřepána s CHF (4x25 ml), 

do kterého přešly nečistoty. Vodná fáze byla poté okyselena pomocí zředěné HCl (tvořily 

se krystalky). Kyselý roztok byl vytřepán s EAC (4x25 ml), do kterého přešla látka 9. 

EAC byl ze směsi odpařen na vakuové odparce a neodpařený zbytek byl přečištěn pomocí 

sloupcové chromatografie (MF – hexan:EAC: AcOH – 10:10:1). 

 Rozpouštědlo baze navážka baze Výtěžek 

a) THF 1M NaOH 2,1 ml 80,4 % 

b) DMSO K2CO3 289 mg 87,7 % 
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T.t.= 182,0 – 187,0 °C  (rozkl.); 1H-NMR ((CD3)2CO, 500 MHz): δH 2,96 (3H, s, CH3); 3,12 (3H, s, 

CH3); 3,24 (2H, t, J = 6,9 Hz, SCH2CH2); 3,98 (2H, t, J = 6,9 Hz, SCH2); 11,09 (1H, br s, COOH); 13C-

NMR ((CD3)2CO, 126 MHz): δC 17,1; 24,0; 26,2; 29,3; 34,1; 106,2; 114,2; 114,4; 125,2; 131,5; 

160,4; 164,5 a 172,9. IČ (ATR, cm−1): 3017, 2943, 2881, 2220 (CN), 1697, 1553, 1531, 1417, 1394, 

1363, 1286, 1267, 1241, 1213 a 993. Elementární analýza: nalezeno (%): C 54,71; H 4,37; N 15,96; 

vypočteno pro C12H11N3O2S (%): C 55,16; H 4,24; N 16,08; 

 

6.6.2. Cyklotetramerizace látky 9 

 

Do 100 ml destilační baňky s čerstvě předestilovaným bezvodým BuOH (30 ml) byly dány 

piliny hořčíku (0,618 g, 25,2 mmol) a krystalek jodu. Tato směs byla zahřívána po dobu 3 hodin 

při teplotě varu butanolu (120°C) pod zpětným chladičem opatřeným sušící zátkou. Následně 

byla přidána látka 9 (950 mg, 3,6 mmol) a zahřívání pokračovalo po další 4 hodiny. Po této době 

byl BuOH odpařen na vakuové odparce. Do baňky s neodpařeným zbytkem byla nalita 

17% kyselina octová (100 ml). Baňka byla vložena do ultrazvuku na 2 minuty a poté byla 

suspenze 20 minut míchána. Směs byla přefiltrována a filtrační koláč (nečistá látka 9-Mg) 

byl propláchnut několikrát destilovanou vodou do neutrální reakce. 
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Suchý filtrační koláč byl přenesen do destilační baňky a rozpuštěn ve směsi THF/MeOH 

(1:1, 50 ml). Do baňky byla přidána kyselina p-toluensulfonová (1,2 g, 6,3 mmol) a směs byla 

míchána po dobu 30 minut. Následně byla rozpouštědla odpařena pomocí vakuové odparky. 

K neodpařenému zbytku byla přilita destilovaná voda a směs byla 2 minuty vystavena 

ultrazvuku. Pevná složka (9-H2) byla odfiltrována. 

Filtrační koláč byl rozpuštěn v pyridinu a převeden do destilační baňky. Do baňky 

byl přidán Zn(OAc)2 (2,5 g, 13,6 mmol) a směs byla zahřívána při bodu varu rozpouštědla (120°C) 

po dobu 1 hodiny pod zpětným chladičem. Následně byl kapalný obsah baňky odpařen 

na vakuové odparce. K neodpařenému zbytku byla přilita destilovaná voda a baňka byla vložena 

na 5 minut do ultrazvukové lázně. Vzniklá suspenze byla zfiltrována a filtrační koláč byl několikrát 

promyt destilovanou vodou pro odstranění přebytečného Zn(OAc)2. Suchy filtrační koláč 

byl rozpuštěn v THF. Roztok byl zkoncentrován pomocí vakuové odparky a poté byl smísen 

s 10% roztokem HCl (100  ml). Vniklá suspenze byla zfiltrována a filtrační koláč (9-Zn) byl promyt 

2% roztokem HCl. 

Látka 9-Zn byla přečištěna sloupcovou chromatografií s použitím následujících mobilních 

fází: 

 mobilní fáze Poměr  

1. MF CHF/MeOH/AcOH 20:1:1 vymytí nečistot 

2. MF CHF/MeOH/AcOH 10:1:1 vymytí nečistot 

3. MF CHF/MeOH/AcOH 5:1:1 vymytí produktu 9-Zn 

4. MF CHF/MeOH/AcOH 5:2:1 vymytí produktu 9-Zn 

Nakonec byly jednotlivé frakce slity do 3 frakcí, u kterých byl stejný výsledek na TLC. První frakce 

byla znovu přečištěna pomocí sloupcové chromatografie (MF - CHF/MeOH/AcOH – 20:1:1, 

dále 10:1:1) a spojena s druhou a třetí frakcí. Organická rozpouštědla byla odpařena.  

K neodpařenému zbytku byl přidán 15% roztok NaOH (50 ml) s MeOH (2 ml) a baňka byla 

vložena do ultrazvukové lázně na 15 minut. Vzniklá suspenze byla zfiltrována a mateční louh 

byl okyselen pomocí zředěné HCl (tvoří se jemná sraženina). Suspenze byla vložena do centrifugy 

a následně dekantována. Pevná složka (9-Zn) ve zkumavce byla ponechána ve tmě na vyschnutí. 

Takto bylo získáno cca 300 mg (45,7  %) látky 9-Zn. 

NMR spektra nebyla příliš průkazná vlivem špatné rozpustnosti produktu. MS spektra 

nedetekovala požadovaný signál vlivem špatné ionizace sloučeniny. Elementární analýza: 

nalezeno (%): C 49,83; H 4,25; N 12,63; vypočteno pro C48H44N12O8S4Zn + 3H2O (%): C 49,50; 

H 4,33; N 14,43; 
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6.7. Příprava prekurzoru 11 pro anionický  TPyPz se substituenty vázanými přes síru 

6.7.1. Reakce 2-chlor-5,6-dimethylpyridin-3,4-dikarbonitrilu (1) s kyselinou 2-merkapto-

butandiovou (10) 

 

V 10 ml srdčité baňce byla v DMSO suspendována kyselina 2-merkapto butandiová 

(94,33 mg, 0,62 mmol) a bezvodý K2CO3  (433,46 mg, 3,14 mmol). Tato směs byla 5 minut 

míchána na magnetické míchačce. Následně byla přidána látka 1 (100 mg, 0,52 mmol) a 1 hodinu 

byla směs míchána při laboratorní teplotě. 

 Obsah baňky byl pomocí 10% roztoku NaOH převeden do zásaditých hodnot pH. 

Takto upravený roztok byl vytřepán s CHF (4x20 ml) v dělící nálevce (odstranění nečistot). 

Vodná fáze byla okyselena pomocí zředěné HCl a vytřepána s EAC (4x20 ml), který byl následně 

odpařen na vakuové odparce a neodpařený zbytek byl přečištěn pomocí sloupcové 

chromatografie (MF – hexan/EAC/AcOH – 10:10:1).  

 Výtěžek čisté látky 11 činil 159,3 mg (90,7%). 

1H-NMR (CD3OD, 500 MHz): δH 2,48 (3H, s, CH3); 2,63 (3H, s, CH3); 2,94-2,99 (1H, m, CH2); 3,08-

3,13 (1H, m, CH2) a 5,00 (1H, dt, J1 = 6,5 Hz, J2 = 1,8 Hz, SCH); 13C-NMR (CD3OD, 126 MHz): δC 

17,1; 23,7; 37,6; 44,2; 106,5; 114,5; 114,2; 125,7; 132,6; 159,5; 164,9; 173,4 a 174,1. IČ (ATR, 

cm−1): 2973, 2941, 2880, 2235 (CN), 1712, 1560, 1474, 1442, 1398, 1269, 1251, 1219, 1165, 994 

a 903. Elementární analýza: nalezeno (%): C 51,48; H 3,71; N 13,14; vypočteno pro C13H11N3O4S 

(%): C 51,14; H 3,63; N 13,76; 

 



39 
 

6.8. Příprava kationického  TPyPz 13Zn se substituenty vázanými přes dusík 

6.8.1. Reakce 2-chlor-5,6-dimethylpyridin-3,4-dikarbonitrilu (1) s N1,N1,N2-triethylethan-1,2-

diaminem (12) 

 

 V 100 ml destilační baňce s THF (50 ml) byla rozpuštěna látka 1 (2 g, 10,47 mmol) 

a následně byly přidány K2CO3 (3,57 g, 25,13 mmol), látka 12 (1,81 g, 12,56 mmol). 

Dalším krokem bylo zahřívání při bodu varu rozpouštědla (70°C) po dobu 2 hodin pod zpětným 

chladičem. Reakční doba byla určena pomocí průběžné TLC analýzy oproti standardu látky 1. 

Do reakční směsi byla přidána destilovaná voda (200 ml) a vytřepáno s CHF (3x30 ml). 

Organická fáze byla vysušena pomocí bezvodého Na2SO4 a odpařena na vakuové odparce. 

 Neodpařený zbytek (12) byl přečištěn pomocí sloupcové chromatografie (MF – CHF/TEA 

– 100:1). Takto bylo získáno 2,1 g (67,3 %) látky 12. Látka má světle hnědou barvu a olejovitou 

konzistenci. Byla uchovávána po převedení na hydrochlorid. 

Data pro volnou bazi: 1H-NMR (CDCl3, 500 MHz): δH 1,05 (6H, t, J = 7,2 Hz, NCH2CH2NCH2CH3); 

1,30 (3H, t, J = 7,0 Hz, NCH2CH3); 2,36 (3H, s, CH3); 2,44 (3H, s, CH3); 2,59 (4H, q, J = 7,1 Hz, 

NCH2CH2NCH2CH3); 2,64-2,67 (2H, m, NCH2CH2NCH2CH3); 3,70 (2H, t, J = 7,5 Hz, 

NCH2CH2NCH2CH3) a 3,77 (2H, q, J = 7,0 Hz, NCH2CH3); 13C-NMR (CD3OD, 126 MHz): δC 12,0; 13,8; 

16,3; 23,7; 45,4; 47,6; 48,2; 50,4; 86,8; 114,7; 116,9; 122,5; 126,8; 155,5 a 162,1. 

Data pro hydrochlorid: IČ (ATR, cm−1): 2982, 2942, 2526, 2433, 2210 (CN), 1157, 1552, 1499, 

1471, 1447, 1431, 1378, 1357, 1299, 1264, 1177, 1144, 1130, 1107, 1016, 970 a 840. 

 

6.8.2. Cyklotetramerizace látky 13 

 

Ve 100 ml destilační baňce s čerstvě předestilovaným bezvodým BuOH (30 ml) byla 

přidána látka 13 (1,2 g, 4,01 mmol) a směs byla zahřívána při bodu varu rozpouštědla (120°C) 
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pod zpětným chladičem opatřeným sušící zátkou. Po rozpuštění látky 13 bylo skrze chladič 

vhozeno lithium (196 mg, 28,05 mmol) a zahřívání pokračovalo po dobu 3 hodin. 

Následně byl obsah baňky odpařen do sucha. K neodpařenému zbytku (13-H2) poté byla 

přilita destilovaná voda (50 ml). Baňka byla vložena do ultrazvukové lázně, aby se uvolnila látka 

na stěnách baňky. Obsah baňky byl převeden do dělící nálevky a vytřepán s CHF (4x30 ml). 

Organická fáze byla vysušena pomocí bezvodého síranu sodného a zfiltrována. Filtrát byl 

odpařen na vakuové odparce do sucha. V baňce zůstala nečištěná látka 13-H2. 

Ve 100 ml destilační baňce s pyridinem (40 ml) byla rozpuštěna sloučenina 13-H2 

získaná v předchozím kroku. Následně byl přidán octan zinečnatý (1,5 g, 8,16 mmol) a směs byla 

zahřívána při bodu varu rozpouštědla (120°C) pod zpětným chladičem po dobu 1 hodiny. 

Reakční směs byla zahuštěna pomocí vakuové odparky. Poté byla do baňky přilita destilovaná 

voda (40 ml). Obsah baňky byl okyselen pomocí 5% roztoku HCl a následně zneutralizován 

10% roztokem NaHCO3. Takto upravená směs je převedena do dělící nálevky a vytřepána 

do CHF  (4x20 ml). Organická fáze byla vysušena pomocí Na2SO4 a zfiltrována. Produkt byl 

přečištěn pomocí sloupcové chromatografie (MF – CHF/pyridin/MeOH – 10:2:1). Po přečištění 

bylo získáno 330 mg (27 %) látky 13-Zn.  

1H-NMR (CDCl3/pyridin-d5 3:1, 500 MHz): δH 0,94 (6H, t, J = 6,9 Hz, NCH2CH2NCH2CH3); 1,33 (3H, 

t, J = 6,9 Hz, NCH2CH3); 2,47-2,60 (4H, m, NCH2CH2NCH2CH3); 2,88-2,97 (2H, m, 

NCH2CH2NCH2CH3); 3,03 (3H, s, CH3); 3,90 (3H, s, CH3); 4,49-4,64 (4H, m, NCH2CH2NCH2CH3 a 

NCH2CH3); 13C-NMR (CDCl3/pyridin-d5 3:1, 126 MHz): δH 11,7; 12,9; 13,9; 22,9; 47,2; 47,5; 48,9; 

50,7; 117,6; 120,3; 144,7; 152,8; 153,8; 154,2 a 156,1. IČ (ATR, cm−1): 2969, 2931, 1558, 1474, 

1446, 1421, 1383, 1248, 1208, 1174, 1123, 1092, 1058, 985 a 930. MS (MALDI): 1260,7 [M]+, 

1174,6. 

 

6.8.3. Alkylace látky 13-Zn 

 

 V 25 ml srdčité baňce s ethyljodidem (5 ml) byla rozpuštěna látky 13-Zn (100 mg, 

0,079 mmol) a směs byla míchána 48 hodin při laboratorní teplotě. Po této době byl do reakční 

směsi přidán N-methylpyrrolidon, aby se zlepšila rozpustnost kvarternizované látky. 

Míchání probíhalo po dalších 120 hodin. 

 Následně byla reakční směs vlita do etheru, kde se vysrážela ethylovaná látka 13-Zn-Et, 

která byla zfiltrována. Filtrační koláč byl rozpuštěn v co nejmenším množství MeOH a nakapán 
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do etheru. Vzniklá suspenze byla zpracována pomocí centrifugace a dekantace, neboť na filtraci 

byla pevná fáze příliš jemná. 

 

 

6.9. Syntéza nesymetrické sloučeniny 

6.9.1. Reakce 4,5-dichlorobenzen-1,2-dikarbonitrilu (14) s 2-methylpropanthiolem (15) 

 

 Reakce byla provedena podle postupu popsaného v literatuře24. Ve 100 ml baňce 

s DMSO (40 ml) byla rozpuštěna látka 14 (4,9 g, 24,87 mmol) a byla přidána sloučenina 15 (7 ml, 

62,18 mmol). Během následujících 20 min byl postupně přidáván do reakční směsi bezvodý 

K2CO3 (13,7 g, 99,12 mmol). Obsah baňky začal žloutnout a byl míchán do druhého dne 

(20 hodin). 

 Do reakční směsi byla poté přidána destilovaná voda, díky čemuž se vysrážela 

požadovaná látka 16. Sraženina byla odfiltrována a promyta destilovanou vodou. Po vysušení 

se látka 16 jeví jako bílá krystalická sloučenina. Produkt byl přečištěn pomocí sloupcové 

chromatografie (MF – CHF/toluen – 2:1). Na TLC při 254 nm měly produkt, výchozí látka 

i monosubstituovaný derivát velmi podobné retenční faktory. Produkt lze identifikovat 

pod UV lampou (viz následující tabulka). Nakonec byl požadovaný produkt 16 překrystalizován 

z methanolu. 

Chování látek při excitaci 366 nm 

výchozí látka 14 skvrna nebyla viditelná 

monosubstituovaný produkt skvrna svítila modrofialově 

produkt 16 skvrna byla tmavě šedá, zháší 

 

1H-NMR (500 MHz, CDCl3): δH 1.46 (18H, s, CCH3) a 7.87 (2H, s, ArH); 13C-NMR (126 MHz, CDCl3): 

δ 31,0; 49,6; 112,5; 115,2; 137,0 a 146,9. Analytická data odpovídala dříve publikovaným 

datům25. 
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6.9.2. Nesymetrická cyklotetramerizace 

 

 

Do 100 ml destilační baňky s čerstvě předestilovaným bezvodým BuOH (30 ml) byly 

přidány piliny hořčíku (680 mg, 27,98 mmol) a krystalek jodu. Baňka byla zahřívána při bodu varu 

butanolu (120°C) pod zpětným chladičem opatřeným sušící zátkou po dobu 3 hodin. Poté byla 

do reakční směsi přidána látka 16 (913 mg, 3,0 mmol) a sloučenina 1726 (423 mg, 1,0 mmol). 

Následně bylo v zahřívání pokračováno po dobu dalších 5 hodin. 

 Obsah baňky byl odpařen pomocí vakuové odparky. Poté byla do baňky směs 

destilované vody/MeOH/AcOH (10:2:1). Baňka byla vložena do ultrazvukové lázně a její obsah 

byl zfiltrován. Na filtru je zachycena směs šesti kongenerů vzniklých kombinací 

podjednotek A a B. 

 

6.9.3. „Odkovení“ směsi kongenerů 

 

Ve 250 ml destilační baňce s THF (50 ml) byla rozpuštěna směs kongenerů z předchozí 

reakce a následně byla přidána kyselina p-toluensulfonová (7 ekviv.). Vznikla suspenze, pro jejíž 

rozpuštění bylo přidáno DMSO (20 ml). Reakční směs byla míchána po 30 minut při laboratorní 

teplotě. Obsah baňky byl zahuštěna na vakuové odparce a následně byla přidána destilovaná 
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voda. Obsah baňky byl zneutralizován pomocí slabého roztoku NaOH, díky čemuž se vytvořila 

zelená sraženina, která byla odfiltrována a promyta vodou. 

 Po vysušení byl filtrační koláč přečištěn pomocí sloupcové chromatografie, 

kdy byl vyizolován požadovaný kongener AAAB, tedy sloučenina 18-H2 (MF – CHF/MeOH/THF – 

50:1,5:1. Čištění pomocí sloupcové chromatografie muselo být opakováno dvakrát. Výtěžek 

látky 18-H2 činil 450 mg (34,3 %). 

1H-NMR (300 MHz, CDCl3/pyridin-d5 3:1): δH -1,20 (2H, s, centrální NH); 1,61 (9H, s, CCH3); 1,69 

(9H, s, CCH3); 1,78 (18H, s, CCH3); 1,79 (9H, s, CCH3); 1,83 (9H, s, CCH3); 2,49 (3H, s, CH3); 2,92 

(3H, s, CH3); 3,75 (3H, s, CH3); 5,50-5,61 (2H, m, CH2); 5,75-5,85 (2H, m, CH2); 6,97 (2H, s, 

imidazol); 7,14 (4H, s, imidazol); 7,50 (2H, s, ArH); 9,28 (1H, s, ArH); 9,37 (1H, s, ArH); 9,50 (1H, 

s, ArH); 9,61 (2H, s, ArH) a 9,63 (1H, s, ArH). 13C-NMR (75 MHz, CDCl3/pyridin-d5 3:1): δC 14,7; 

21,3; 23,0; 46,6; 48,6; 48,8; 49,00; 49,06; 49,15; 119,8; 124,4; 129,7; 131,4; 137,7; 141,1; 143,0; 

143,6; 148,0; 155,5 a 157,7.  IČ (ATR, cm−1): 3295, 2961, 2922, 2896, 2863, 1727, 1598, 1503, 

1470, 1454, 1415, 1390, 1364, 1329, 1275, 1229, 1208, 1162, 1027, 988 a 936. MS (MALDI): 

1337,5 [M]+ 

 

 6.9.4. Zavedení centrálního zinečnatého kationtu 

 

 V 25 ml srdčité baňce s pyridinem (10 ml) byla rozpuštěna látka 18-H2 (180 mg, 

0,13 mmol) a byl přidán Zn(OAc)2 (247 mg, 1,3 mmol). Dále byla baňka zahřívána při teplotě varu 

rozpouštědla (120°C) pod zpětným chladičem po dobu 1 hodiny. Následně byl obsah baňky 

zahuštěn pomocí vakuové odparky. Poté byla do baňky přilita destilovaná voda, díky čemuž 

vznikla sraženina (18-Zn), která byla odfiltrována a promyta destilovanou vodou. 

 Látka 18-Zn byl po vysušení přečištěna sloupcovou chromatografií (MF – 

CHF/MeOH/THF – 40:0,4:0,4. Tímto postupem bylo získáno 120 mg (63,6 %) látky 18-Zn (zelená, 

krystalická sloučenina). 
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1H-NMR (500 MHz, CDCl3/pyridin-d5 3:1): δH 1,59 (9H, s, CCH3); 1,76 (9H, s, CCH3); 1,78 (18H, s, 

CCH3); 1,79 (9H, s, CCH3); 1,81 (9H, s, CCH3); 2,38 (3H, s, CH3); 2,80 (3H, s, CH3); 3,95 (3H, s, CH3); 

5,30-5,35 (2H, m, CH2); 5,47-5,52 (2H, m, CH2); 6,52 (2H, br s, imidazol); 7,04 (4H, d, J = 12,8 Hz, 

imidazol); 7,15 (2H, s, ArH); 9,71 (1H, s, ArH); 9,81 (1H, s, ArH); 9,86 (1H, s, ArH); 9,88 (1H, s, 

ArH); 9,89 (1H, s, ArH) a 9,90 (1H, s, ArH). 13C-NMR (126 MHz, CDCl3/pyridin-d5 3:1): δC 14,3; 20,7; 

22,2; 26,6; 30,86; 30,98; 31,16; 31,20; 31,23; 45,96; 48,15; 48,25; 48,49; 48,51; 48,54; 48,58; 

116,6; 119,2; 124,0; 128,34; 128,44; 128,95; 129,17; 129,46; 130,41; 130,77; 135,92; 136,74; 

136,77; 136,83; 137,36; 137,41; 137,54; 137,76; 140,28; 140,58; 141,65; 142,16; 142,16; 142,39; 

145,30; 147,60; 151,49; 152,54; 152,77; 153,83; 154,19; 154,60; 154,95; 155,09 a 156,10. 

IČ (ATR, cm−1): 2960, 2921, 2895, 2862, 1596, 1507, 1473, 1456, 1419, 1390, 1364, 1339, 1267, 

1231, 1212, 1162, 1113, 1091, 1070, 1059, 1002 a 943. MS (MALDI): 1399.4 [M]+ 

Data po alkylaci (alkylace provedena kolegy v laboratoři): Elementární analýza: nalezeno (%): C 

47,05; H 4,83; N 9,94; vypočteno pro C73H86I3N13OS6Zn + 4H2O (%): C 46,84; H 5,06; N 9,73. 

  



45 
 

7. VÝSLEDKY A DISKUZE 

Cílem mé diplomové práce bylo připravit sérii hydrofilních tetra(3,4-pyrido)porfyrazinů 

(TPyPz) nesoucích nabité substituenty na periferii. Jedná se o deriváty ftalocyaninů, které mají 

koordinovaný centrální kation kovu (v mém případě zinečnatý kationt). Jednou možností využití 

TPyPz je jejich použití při fotodynamické terapii (PDT), díky schopnosti předat přijatou energii 

okolním molekulám a tím vytvořit singletový kyslík, který je cytotoxický. 

Prvním krokem byla příprava výchozího prekurzoru 2-chlor-5,6-dimethylpyridin-3,4-

dikarbonitrilu (1). Tato reakce byla již dříve popsána v literatuře a spočívala v kondenzační reakci 

tetrakyanoethylenu s butan-2-onem. Následně byla látka přečištěna pomocí 

chromatografických metod ve výtěžku 50 %. 

Následné reakce probíhaly principem nukleofilní substituce chloru  v poloze 2 

na pyridinovém jádře. Reakce probíhá snadněji díky přítomnosti dvou nitrilových skupin 

v polohách 3 a 4. Pro správný průběh reakce je nutná přítomnost baze, která napomáhá odstupu 

aniontu chloru z pyridinového cyklu. V případě N-nukleofilů slouží většinou jako baze vlastní 

substituent, je proto nezbytné dát ho do reakce v patřičném nadbytku. 

První reakcí měla být substituce chloru na látce 1 kyselinou iminodioctovou. 

Tento postup nebyl nikde před tím publikován, proto jsem s snažil najít ideální reakční prostředí. 

Vyzkoušel jsem následující rozpouštědla – aceton, THF, DMF, ACN a voda/ethanol. Poslední dvě 

zmiňovaná rozpouštědla byla zkoušena v mikrovlnném reaktoru po dobu jedné hodiny. 

Jako baze měl sloužit právě nadbytek požadovaného substituentu. Konvenční zahřívání 

u prvních třech rozpouštědel trvalo asi 21 hodin při bodu varu jednotlivých rozpouštědel. 

Bohužel následná TLC neukázala jinou než výchozí látku 1. Trochu naděje vzbuzovala reakce 

v DMF, ale nakonec bylo zjištěno pomocí NMR, že vznikl dimethylamino derivát výchozí látky, 

kde donorem tohoto substituentu byl právě DMF. 

Negativní výsledky nás neodradily, a proto jsme si připravili methylester imidooctové 

kyseliny. Pokus o reakci látky 1 s látkou 3 byl proveden v prostředí THF, jako baze byl v této reakci 

použit opět nadbytek látky 3. Reakce byla prováděna po dobu 20 hodin při bodu varu různých 

rozpouštědel (THF, DMSO a dioxan). Ani v jednom případě se nepodařilo připravit požadovaný 

derivát. Jako další možnost se jevilo použití mikrovlnného reaktoru a použití silnější baze 

(uhličitan draselný, N,N-diisopropylethylamin a hydrid sodný) a jakožto rozpouštědlo sloužil 

dioxan nebo THF. Zahřívání trvalo dvě hodiny v uzavřeném systému při 100°C u THF a při 130°C 

u dioxanu. Jediným pozitivním výsledkem byla reakce v dioxanu za přítomnosti hydridu 

sodného, ale pouze s výtěžkem 6% a proto nebyl ani tento postup opakován. Poslední možností 

bylo využití dlouhých reakčních časů, ale ani tento postup se neosvědčil. 
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Druhý prekurzor (5), který měl být syntetizován, byla sloučenina 2-(bis(2-

(diethylamino)ethyl)amino)-5,6-dimethylpyridin-3,4-dikarbonitril. Samotná reakce byla 

vyzkoušena dvěma způsoby. První možnost syntézy spočívala v reakci 2-chlor-5,6-

dimethylpyridin-3,4-dikarbonitrilu s N,N,N‘,N‘-tetraethyl-2aminodiethyl aminem, kde jako baze 

sloužil nadbytek aminu (5 ekvivalentů). Reakce probíhala v prostředí THF po dobu 24 hodin. 

Výtěžek činil 46,5 %. Druhou cestou syntézy bylo využití bezvodého uhličitanu draselného 

(1,2 ekvivalentu) jako baze v prostředí THF při zahřívání při teplotě varu rozpouštědla po dobu 

20 hodin.  Výtěžek reakce činil 32,4 %. Přestože druhá metoda vykazovala nižší výtěžek, 

tak byla následně upřednostněna, protože byla finančně méně nákladná. Nakonec byl prekurzor 

převeden na hydrochlorid, který má krystalickou formu a je výrazně stabilnější než odpovídající 

volná baze. Samotné převedení spočívalo v probublání etherického roztoku prekurzoru 5 právě 

vyvinutým chlorovodíkem. Před další reakcí byl hydrochlorid prekurzoru 5 převeden zpět 

na volnou bazi. 

Předposledním stupněm série reakcí okolo prekurzoru 5 měla být cyklotetramerizace 

látky 5 a následné zavedení zinečnatého kationtu do centra. Ukázalo se, že je výhodnější provést 

čištění produktu až po druhém kroku, tedy ve formě 5-Zn, neboť bezkovový derivát 5-H2 je díky 

své špatné rozpustnosti zadržován na chromatografické koloně, což vede k velkým ztrátám 

produktu. Po změření absorpčního pásu v THF se sloučenina jevila velice nadějně. Totožnost 

produktu byla potvrzena pomocí hmotnostní spektrometrie, ale výsledky byly rozporuplné. 

V hmotnostním spektru se požadovaná hmota sice objevovala, ale byly zde i jiné hodnoty, 

které naznačovaly, že se u 5-Zn odštěpily některé ethylové skupiny. Vzhledem k velkému počtu 

těchto signálů nelze předpokládat, že by to bylo způsobeno pouze ionizací během měření 

hmotnostního spektra. Produkt byl proto znovu přečištěn pomocí sloupcové chromatografie, 

ale výsledek byl téměř totožný jako v předchozím případě. Proto nebyl tento TPyPz použit 

ani při sledování fotofyzikálních vlastností ani při biologickém in vitro hodnocení. 

Třetí prekurzor 7 vznikl reakcí 2-chlor-5,6-dimethylpyridin-3,4-dikarbonitrilu s N,N-

diethyl-2-merkaptoethan-1-amonium chloridem. Nukleofilní substituce s S-nukleofily 

na pyridinové jádro probíhá velice ochotně. Reakce byla vyzkoušena ve dvou různých 

rozpouštědlech (THF, DMSO) a s dvěma odlišnými bazemi (hydroxid sodný, uhličitan draselný) 

při pokojové teplotě po dobu jedné hodiny. Nejvyšší výtěžek (90 %) vykazovala reakce probíhající 

v DMSO s uhličitanem draselným. Následně byla látka zbavena části nečistot na základě 

rozpustnosti v polárním/nepolárním prostředí a podstoupena na sloupcovou chromatografii. 

Převod na hydrochlorid látky 7 není výhodný, neboť takovýto produkt je silně hygroskopický. 

Cyklotetramerizace prekurzorů, které mají periferní substituent vázaný přes atom síry 

nemůže probíhat přes butanolát lithný, protože by substituent na pyridinovém jádře 
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byl nahrazen butoxy skupinou rozpouštědla. Z tohoto důvodu byl použit šetrnější, ale delší 

postup pomocí butanolátu hořečnatého. Nejprve byl v destilační baňce připraven samotný 

butanolát hořečnatý a následně byl přidán prekurzor 7. Tímto postupem vznikl cyklotetramer 

s koordinovaným hořečnatým kationtem. Hořečnatý makrocykl 7-Mg byl přečištěn pomocí 

sloupcové chromatografie, protože má lepší separační vlastnosti než bezkovový derivát. 

Následně byla látka 7-Mg vystavena působení kyseliny  p-toluensulfonové, díky které byla 

převedena na bezkovový makrocyklů 7-H2. Dalším krokem bylo koordinování zinečnatého 

kationtu do centra bezkovového makrocyklu v prostředí pyridinu a bezvodého octanu 

zinečnatého. Následovala série čištění na základě různé rozpustnosti v hydrofilním/hydrofobním 

rozpouštědle a sloupcová chromatografie. Posledním krokem čištění byla rekrystalizace látky  

7-Zn z hexanu. 

Pro lepší rozpustnost v hydrofilním prostředí byly porovnány dvě možnosti – 

kvarternizace periferních dusíků nebo převedení na hydrochlorid na periferních dusících. 

Kvarternizace probíhala za pomoci ethyljodidu a N-methylpyrrolidonu jako kosolventu. 

Převedení na hydrochlorid bylo prostou reakcí roztoku látky 7-Zn s kyselinou chlorovodíkovou. 

Sloučenina 7-Zn posloužila i k přípravě 7-Zn-Me, kde místo ethyl jodidu byl použit 

na kvarternizaci methyl jodid. Tato reakce byla provedena za shodných podmínek popsaných 

pro 7-Zn-Et. Důvodem pro přípravu těchto dvou velice podobných kvarterních solí bylo sledování 

vlivu velikosti kvartérního aminu na in vitro PDT aktivitu těchto sloučenin. 

 

Čtvrtým prekurzorem (9) byl produkt reakce 2-chlor-5,6-dimethylpyridin-3,4-

dikarbonitrilu (1) s kyselinou 3-merkaptopropanovou (8). Reakce probíhala v THF nebo DMSO 

za přítomnosti baze (hydroxid sodný nebo uhličitan draselný) při pokojové teplotě ochotně, 

přičemž prostředí DMSO s uhličitanem draselným vykazovalo lepší výtěžnost (87,4 %). 

Následné čištění využívalo postupné převedení na sůl a zpět na volnou kyselinu při rozdělování 

na základě hydrofility. Čištění bylo završeno sloupcovou chromatografií. 

Postup cyklotetramerizace prekurzoru 9 byl velmi podobný jako u jako u série odvozené 

od látky 7. Po vytvoření hořečnatého komplexu nebylo prováděno čištění pomocí sloupcové 

chromatografie, ale rovnou bylo provedeno odstranění centrálního hořečnatého kationtu 

za pomoci kyseliny p-toluensulfonové. Následně byl do centra látky 9-H2 koordinován zinečnatý 

kationt. Po tomto kroku byl vzniklý zinečnatý komplex 9-Zn podstoupen sloupcové 

chromatografii, u které byly použity  4 mobilní fáze (viz. tabulka na str 19).  Vodná suspenze látky 

9-Zn byla velice jemná a proto byla využita centrifugace a následná dekantace. 

Pátý prekurzor (11) vznikal reakcí 2-chlor-5,6-dimethylpyridin-3,4-dikarbonitrilu 

s kyselinou 2-merkaptobutandiovou v DMSO s bezvodým uhličitanem draselným jako bazí. 



48 
 

Při čištění byla využita možnost převedení látky 11 na sůl a vytřepání do vody. 

Následně byl prekurzor převeden zpět na volnou kyselinu a vytřepán do EAC a nakonec přečištěn 

pomocí sloupcové chromatografie. Konečný výtěžek byl 90,7 %. 

Šestý prekurzor (13) vznikal reakcí 2-chlor-5,6-dimethylpyridin-3,4-dikarbonitrilu 

s N1,N1,N2-triethylethan-1,2-diaminem v THF s uhličitanem draselným jakožto bazí. 

Neboť se opět jednalo o substituent vázaný na TPyPz přes atom dusíku, bylo nutné reakční směs 

zahřívat po dobu dvou hodin při bodu varu rozpouštědla. Posléze byl získaný prekurzor přečištěn 

pomocí sloupcové chromatografie. 

Cyklotetramerizace mohla probíhat pomocí butanolátu lithného, díky kterému vzniká 

přímo bezkovový makrocykl (13-H2), neboť lithné ionty jsou v centru vázány velice slabě 

a během zpracování produktu jsou vytěsněny vodíky. Látka 13-H2 byla vystavena působení 

octanu zinečnatého v pyridinu, díky čemuž byl do centra makrocyklu koordinován zinečnatý 

kationt. Finální produkt 13-Zn byl následně přečištěn pomocí sloupcové chromatografie. 

Takto bylo získáno 27 % TPyPz 13-Zn. Část tohoto cyklotetrameru byla převedena na kvarterní 

amoniovou sůl pomocí ethyl jodidu. 

V poslední části práce jsem se zabýval přípravou nesymetrického derivátu ftalocyaninu, 

který měl obsahovat hydrofilní část pouze v jedné čtvrtině, zatímco zbylé tři čtvrtiny by nesly 

lipofilní substituenty. Takový derivát by získal amfifilní vlastnosti a mohl by lépe interagovat 

s buněčným prostředím, především z hlediska pronikání skrz membrány. Pro tyto účely 

byl vybrán a připraven prekurzor 16. Jednalo se o již publikovanou sloučeninu24, která byla 

připravena reakcí 4,5-dichlor-benzen-1,2-dikarbonitrilu s 2-methylpropanthiolem. I v tomto 

případě se jednalo o nukleofilní substituci tentokrát na benzenové jádro. Tato nukleofilní 

substituce je oproti nukleofilní substituci na pyridinové jádro pomalejší, proto byl reakční čas 20 

hodin. Poté byla látka 16 přečištěna pomocí sloupcové chromatografie a překrystalizována 

z methanolu. Jako druhý prekurzor nesoucí hydrofilní substituenty vybraný pro zamýšlený 

nesymetrický derivát ftalocyaninu byl vybrán prekurzor 17, který byl připraven postupem 

vyvinutým v diplomové práci Pavla Čermáka.  

Jak bylo zmíněno výše, makrocykl měl obsahovat třikrát prekurzor 16 (A) a jedenkrát 

prekurzor 17 (B), proto do reakce vstupovaly prekurzory v odpovídajícím poměru 3:1, 

aby se zvýšila pravděpodobnost vzniku kongeneru AAAB. Makrocyklizace probíhala v prostředí 

butanolátu hořečnatého, tudíž vznikal markrocykl s hořečnatým kationtem koordinovaným 

v centru. Hořečnaté komplexy byly rozděleny pomocí sloupcové chromatografie, 

kdy byl odseparován požadovaný kongener AAAB (18-Mg).  Dalším krokem bylo odstranění 

centrálního hořečnatého kationtu pomocí kyseliny p-toluensulfonové, po kterém následovala 

opět sloupcová chromatografie (dvakrát). Posledním krokem byla reakce 18-H2 s octanem 
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zinečnatým v prostředí pyridinu, díky čemuž vznikl požadovaný nesymetrický 18-Zn 

s koordinovaným zinečnatým kationtem v centru.  

Všechny finální deriváty TPyPz, u kterých se jednoznačně potvrdila totožnost a čistota, 

byly zahrnuty do série obsahující kromě mnou připravených sloučenin ještě sloučeniny 

připravenými kolegy naší výzkumné skupiny (viz tabulka níže). Všechny pak byly podrobeny 

fotofyzikálnímu hodnocení z pohledu absorpčního spektra, kvantového výtěžku fluorescence 

a singletového kyslíku. Hodnoty týkající se absorpčního spektra a fluorescence byly naměřeny 

Lenkou Hrubou v rámci její diplomové pod vedením doc. Veroniky Novákové. Údaje zabývající 

se singletovým kyslíkem byly naměřeny RNDr. Pavlem Kubátem, CSc. (Heyrovského institut 

fyzikální chemie, AV ČR Praha). 

Základní skelet TPyPz R= 

 

A 

 

F 

 

B 

 

 

C 
 

 

D 

 

  

E 
 

  

Tab.  1 Vzorce pro tabulku s fotofyzikálními hodnotami 

  

Sloučenina 
Singletový kyslík Fluorescence 

Rozpouštědlo ΦΔ τΔ (µs) Rozpouštědlo ΦF τF (ns) 

A 

(7-Zn-Et) 
DMF 0,72 14,7 DMF 0,10 1,510 

B 

(7-Zn-Me) 
DMF 0,72 14,3 DMF 0,10 1,560 

E 

(9-Zn-COONa) 
DMF ~0,09 9,0 DMF 0,008 

1,84 (96%) 

a 4,15 (4%) 

C DMF 0,42 15,8 DMF 0,089 1,750 

D DMF 0,43 9,4 DMF 0,087 1,920 

F DMF 0,69 9,5 DMF 0,13 1,970 

C pyridin 0,52 12,5 pyridin 0,094 1,81 

F D2O 0,58 61,3 voda 0,17 2,19 

Tab.  2 Srovnání kvantových výtěžků singletového kyslíku (ΦΔ), doby života (τΔ) a kvantových výtěžků fluorescence (ΦF) 
a doby života fluorescence (τF) (červeně označeny sloučeniny připravované v rámci mojí DP) 

Z výsledků je patrné, že mnou připravené deriváty TPyPz 7-Zn-Et a 7-Zn-Me vynikají 

nejvyššími kvantovými výtěžky singletového kyslíku, což je předurčuje jako velice nadějné 
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fotosenzitizéry pro PDT.  Díky vysokému ΦΔ jsou naopak nižší ΦF, neboť součet všech kvantových 

výtěžků je rovna maximálně jedné. Obecně proto platí, že pokud sloučenina preferuje cestu 

relaxace z excitovaného stavu pomocí tvorby singletového kyslíku, jsou ostatní konkurenční 

relaxační procesy potlačeny. Sodná sůl 9-Zn-COONa vykazuje velice nízké oba kvantové výtěžky, 

což poukazuje na silnou agregaci této sloučeniny. Z tohoto důvodu nelze předpokládat 

ani dobrou in vitro PDT aktivitu. Agregace byla patrná i při měření absorpčních spekter. 

V DMF byly 7-Zn-Me a 7-Zn-Et monomerního charakteru, což souvisí i s dobrými fotofyzikálními 

vlastnostmi v DMF (viz výše). Nicméně v buněčném médiu byla patrná částečná agregace, 

která se projevuje poklesem hlavního absorpčního maxima, tvorbou nového maximu při kratších 

vlnových délkách oproti Q pásu a celkově širokým charakterem Q pásu (viz Graf 1). Sloučenina 

9-Zn-COONa má silně agregované spektrum jak v DMF, tak v buněčném médiu. 

 

Graf 1 Absorpční spektra v buněčném médiu. Srovnání agregovaných spekter sloučenin 7-Zn-Me, 7-Zn-Et a 9-Zn-
COONa s monomerním charakterem sloučenin F a komerčně používaného fotosenzitizéru Photosens. 

Všechny sloučeniny zobrazené v Tabulce 2 byly studovány z hlediska in vitro PDT aktivity. 

Následující Grafy 2 a 3 zobrazují výsledky pro mnou připravené deriváty 7-Zn-Et a 7-Zn-Me, 

všechna data jsou pak přehledně shrnuta v Tabulce 3.  

 

Graf 2 Účinnost látky 7-Zn-Et na buňkách HeLa linie (červeně je zobrazena fototoxicita, modře dark toxicita) 
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Graf 3 Účinnost látky 7-Zn-Me na buňkách HeLa linie (červeně je zobrazena fototoxicita, modře dark toxicita) 

 

 

 PDT dark 

 EC50 / μM TC50 / μM 

7-Zn-Et (A) 0,26 105 

7-Zn-Me (B) 0,15 154 

7-Zn-HCl > 50 > 50 

C > 50 > 50 

D 0,87 114 

E > 50 > 100 

F 0,00389 435 

Tab.  3 Biologická aktivita in vitro (HeLa buňky) 

Srovnáme-li výsledky pro celou sérii sloučenin je patrné, že mnou připravené 7-Zn-Me 

a 7-Zn-Et vykazují uspokojivou PDT účinnost s poměrně širokým terapeutickým indexem 

(tj. podíl TC50/EC50). Sloučenina 9Zn-COONa je naopak neúčinná, což koreluje s výsledky 

ze spektrálního hodnocení a potvrzuje, že agregace takovýchto sloučenin vede ke ztrátě PDT 

účinku. Lokalizace látky 7-Zn-Et v buňce je zobrazena na Obr. 10. Potvrzuje, že se takovéto 

deriváty preferenčně vychytávají v lysozomech. Příprava sloučeniny 7-Zn-Et společně s popisem 

jejích spektrálních, fotofyzikálních a in vitro vlastností byla publikována v odborném časopise 

(Vachova L, Machacek M., Kučera R, Demuth J, Cermak P, Kopecky K, Miletin M, Jedlickova 

A, Simunek T, Novakova V, Zimcik P, Heteroatom-substituted tetra(3,4-pyrido)porphyrazines: 

a stride toward near-infrared-absorbing macrocycles, Organic & Biomolecular Chemistry, 2015; 

13: 5608-5612), kde jsem spoluautorem. Tento projekt sloužil jako pilotní studie. V současné 

době je připravována publikace srovnávající detailně rozsáhlejší sérii ve vodě rozpustných TPyPz, 

ve které budou zahrnuty i některé mnou připravené sloučeniny. 



52 
 

  

Na závěr je nutné zmínit, že díky tomu, že cyklotetramerizace TPyPz probíhá na základě 

matematické pravděpodobnosti, tak v případě použití nesymetrického prekurzoru vzniká směs 

čtyř izomerů výsledného TPyPz (viz Obr. 11). Jednotlivé polohové izomery mají stejnou 

molekulovou hmotnost a velice blízké vlastnosti, proto jsou i velmi těžko separovatelné. 

Tento fakt je velkou nevýhodou při vývoji potenciálního fotosenzitizéru, neboť nelze zaručit 

jednoznačně jednotnou strukturu fotosenzitizéru. Přítomnost více izomerů lze omezit 

zavedením vysoce objemného substituentu, který díky stérickému bránění zvýší 

pravděpodobnost vzniku pouze jednoho stéricky nejvýhodnějšího isomeru uvedeného 

na obrázku úplně vlevo. Tyto problémy se netýkají symetrických prekurzorů jako je třeba 

látka 16 a nebylo je nutno brát v úvahu ani u nesymetrického ftalocyaninu 18-Zn, kde je sice 

použit jeden nesymetrický prekurzor (17), nicméně tím, že tvoří pouze jednu čtvrtinu finálního 

makrocklu, je produktem vždy pouze jedna strukturně jednotná sloučenina 18-Zn. I tento 

potenciální fotosenzitizér byl podroben fotofyzikálním a in vitro testům,  kde vykázal velice 

nadějné výsledky (EC50 = 0,094 μM, TC50 > 1μM). Věříme, že amfifilní charakter této sloučeniny 

přinese další zajímavé informace o chování derivátů ftalocyaninů na buněčné úrovni a otevře 

nové možnosti ve vývoji fotosenzitizérů pro PDT. 

 

 

Obr. 11 Možné izomery výsledného TPyPz 
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