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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι βελτιώσεις στα υπάρχοντα δίκτυα μετατροπής ενέργειας δεν είναι επαρκείς για την κάλυψη των 

αναγκών μας σε ένα βιώσιμο επίπεδο. Η εύρεση νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία θα 

παρέχει επαρκή αποθέματα ενέργειας για το μέλλον είναι μία από τις μεγαλύτερες και τις πιο 

σημαντικές προκλήσεις της κοινωνίας μας.  

Συνεπώς, η ανάπτυξη νέων κατάλληλα σχεδιασμένων υλικών με σκοπό τη μετατροπή και την 

αποθήκευση της ηλιακής ενέργειας είναι σημαντική και απαραίτητη. Μιμούμενοι τη λειτουργία της 

φωτοσύνθεσης, η χρήση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να εφαρμοστεί στην κατάλυση και σε 

φωτοβολταϊκές κυψελίδες.  

Στόχος μας είναι η ανάπτυξη σταθερών συστημάτων στα οποία η απορρόφηση του φωτός επάγει 

διαδικασίες μεταφοράς ηλεκτρονίων που οδηγούν στην ενεργοποίηση ενός καταλυτικού κέντρου, 

όπως αυτών των μεταλλοπρωτεΐνών. Στην παρούσα εργασία, περιγράφεται ο σχεδιασμός υβριδικών, 

φωτοκαταλυτικών συστημάτων που αποτελούνται από φωτοευαισθητοποιητή και λακάση, 

προσροφημένων πάνω σε νανοσωματίδια TiO2.  

Μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί για την χρήση της λακάσης ως καταλύτης στην αναγωγή των 

τεσσάρων ηλεκτρονίων του μοριακού οξυγόνου σε νερό, τα αποτελέσματα των οποίων έχουν 

δημοσιευτεί σε διάφορα άρθρα. Αντίστοιχα, άλλα άρθρα έχουν δημοσιευτεί για την δραστικότητα των 

πορφυρινών και των κορρόλων ως φωτοευαισθητοποιητές καθώς επίσης και για τη δυνατότητα των 

νανοσωματιδίων TiO2 να σχηματίζει συστήματα με πολυπυριδινικά σύμπλοκα τα οποία παράγουν 

αποτελεσματικά φωτοβολταϊκά κύτταρα.  

Σε άρθρο που δημοσιεύτηκε το 2008, μελετήθηκε η φωτοεπαγόμενη αναγωγή του H2 με  από [NiFeSe]-

H2άση προσδεδεμένη σε νανοσωματίδια TiO2 με ευαισθητοποιητή χρωμοφόρο RuP. Σύμφωνα με το 

άρθρο αυτό, κατά την διέγερση από το ορατό φως, παρουσία του δότη ηλεκτρονίων, το RuP δίνει 

ηλεκτρόνιο στην ζώνη αγωγιμότητας του TiO2. Τα ηλεκτρόνια μεταφέρονται κατευθείαν στο 

απορροφημένο [NiFeSe]-H2, με αποτέλεσμα να ανάγου H+ από το υδατικό διάλυμα buffer. Τρία  

[4Fe4S]-clusters  είναι υπεύθυνα για την μεταφορά των ηλεκτρονίων από και προς το δραστικό κέντρο 

της πρωτεΐνης. [19]Παρόμοια έρευνα πραγματοποιήθηκε και σε γαλλικό εργαστήριο και εκδόθηκε το 

2009, στην οποία μελετήθηκαν υβρίδια ενζύμου-τροποποιημένων νανοσωματιδίων  ικανά να 

παράγουν H2 χρησιμοποιώντας το ορατό φως . Η [NiFeSe]-υδρογενάση από το Desulfomicrobium 

baculatum (Db [NiFeSe]-H) ταυτοποιήθηκε ως ένας ιδιαίτερα αποτελεσματικός καταλύτης για τις 

αντιδράσεις αυτές. Το βελτιστοποιημένο σύστημα που αποτελείται από το ένζυμο Db [NiFeSe]-H 

προσδεμένο στην επιφανεια TiO2 που φέρει ένα ευαισθητοποιητή Ru  παράγει Η2 σε έναν κύκλο 

συχνοτήτων  περίπου στα 50 (mol H2)*s-1 (mol συνολικής υδρογενάσης)-1 σε pH 7 και στους  25 °C, 

ακόμα και κάτω από την τυπική ηλιακή ακτινοβολία του ουρανού της βόρειας Ευρώπης. Το σύστημα 

έδειξε υψηλή ηλεκτροκαταλυτική σταθερότητα όχι μόνο κάτω από αναερόβιες συνθήκες αλλά  και 

μετά από παρατεταμένη έκθεση στον αέρα. [20] 
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Πολλές πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει πως ο συνδυασμός φωτοευαισθητοποιητών με μεταλλοένζυμα 

μπορούν να στηρίξουν μια φωτοεπαγόμενη αναγωγή μορίων όπως το CO2 ή το HCN. Σε ανάλογο άρθρο 

αποδείχθηκε ότι η σχέση του φωτοευαισθητοποιητή zinc tetramethylpyridinium πορφυρίνη 

(ZnTMPyP4+)  με το ένζυμο λακάση επιτρέπει την  οξείδωση ενός ανόργανου μορίου με ταυτόχρονη 

αναγωγή του μοριακού οξυγόνου σε νερό. Έτσι, μελετήθηκε το διμοριακό σύστημα ZnP-laccase για 

αναγωγή του μοριακού οξυγόνου σε νερό. Μετά από μια σειρά πειραμάτων και μετρήσεων 

παρατηρήθηκε ότι τόσο η συμβολή του ενζύμου λακάση, όσο και του δότη ηλεκτρονίων (δηλαδή του 

EDTA) έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην βελτίωση της απόδοσης του συστήματος και μάλιστα τέσσερις 

φορές παραπάνω. Είναι φανερλη, λοιπόν, η καταλληλότητα τέτοιων συστημάτων υβριδίων 

ένζυμου/φωτοευαισθητοποιητή για αναερόβιους φωτοεπαγόμενεους μετασχηματισμούς 

υποστρωμάτων . [18] 

Η μεταφορά ηλεκτρονίων - υποβοηθούμενη από την ακτινοβολία ορατού φωτός - στο ενεργό κέντρο 

χαλκοπρωτεινών για την αναγωγή του μοριακού οξυγόνου σε νερό αποτέλεσε θέμα μιας ακόμα 

ερευνητικής ομάδας, σκοπός της οποίας ήταν η ανάπτυξη συστημάτων στα οποία η απορρόφηση 

φωτός επιταχύνει την μεταφορά ηλεκτρονίων στο ενεργό κέντρο του ενζύμου και τελικά επιτυγχάνεται 

η ενεργοποίηση του. O Gray, o Winkler και οι συνεργάτες τους πρωτοστάτησαν την πρόσδεση 

φωτοδραστικών μονάδων σε ένζυμα, ώστε να προσχωρήσουν στο δραστικό κέντρο διαφορετικών 

μεταλλοενζύμων. Στη συγκεκριμένη έρευνα, γιίνεται αναφορά στην φωτοεπαγόμενη αναγωγή 

ηλεκτρονίων από το ενζυμο λακάση παρουσία ενός δότη ηλεκτρονίων και ενός φωτοευαισθητοποιητή. 

Το ένζυμο ανάγεται πλήρως και στη συνέχεια  το μοριακό οξυγόνο αναγεται σε νερό. Σύμφωνα με το 

άρθρο, αν και τα αποτελέσματα αυτού του διμοριακού συστήματος παραμένουν μέτρια, αποτελούν 

ένα πρώτο βήμα προς πολλά υποσχόμενα υβριδικά υλικά. Πράγματι, ένας τρόπος να βελτιωθούν τα 

συστήματα αυτά είναι να γίνει η πρόσδεση του φωτοευαισθητοποιητή στο ένζυμο ομοιοπολικά. 

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα διαφόρων φωτοευαισθητοποιητών και 

δοτών/δεκτών ηλεκτρονίων, καθώς επίσης και την πλαστικότητα της λακάσης, πολλές διαφορετικές 

εφαρμογές στους τομείς της φωτοκατάλυσης, των φωτονικών και της ενέργειας μπορούν να 

δημιουργηθούν. [21] 

Έτσι, βασιζόμενοι στα αποτελέσματα των προηγούμενων αυτών ερευνών,  επιλέξαμε να 

πραγματοποιήσουμε πειράματα σε συστήματα φωτοευαισθητοποιητή/TiO2/λακάσης. Οι πορφυρίνες 

επιλέχθηκαν ως φωτοευαισθητοποιητές λόγω της υψηλής σταθερότητάς τους, την εύκολη παρασκευή 

τους στο εργαστήριο, την υψηλή απορρόφησή τους στο ορατό φάσμα (400 - 600 nm) και επειδή 

εμφανίζουν μεγάλο χρόνο ζωής των διεγερμένων καταστάσεων. Από την άλλη πλευρά, οι λακάσες είναι 

οξειδαναγωγάσες που καταλύουν την οξείδωση των διαφόρων οργανικών και ανόργανων 

υποστρωμάτων με την ταυτόχρονη αναγωγή του οξυγόνου σε νερό ως παραπροϊόν (άφθονα, όχι 

επικίνδυνα, ανέξοδο) και ότι είναι εύκολα διαθέσιμες.  

Μελετήθηκε η αποτελεσματικότητα τριών διαφορετικών φωτοευαισθητοποιητών  που φέρουν 

φωσφορικές και καρβοξυλικές ομάδες πρόσδεσης  στις  παρα- θέσεις των περιφερειακών φαινυλίων. 

Οι φωτοευαισθητοποιητές που χρησιμοποιήθηκαν για τα πειράματα ήταν η 5,10,15,20-tetrakis-(4-

phosphonato-phenyl) porphyrin, η 5,10,15–(4–carboxyl-phenyl) corrole και η  5,10,15–(4–
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carboxy-phenyl) corrole. Αρχικά, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις κατανάλωσης οξυγόνου με όλους 

τους φωτοευαισθητοποιήτες και προσδιορίστηκαν οι βέλτιστες αναλογίες φωτοευαισθητοποιήτη και 

λακάσης για τη μέγιστη κατανάλωση. 

Παρακάτω αναφέρονται διάφορα χαρακτηριστικά των συστατικών ενώσεων που πήραν μέρος στον 

σχηματισμό των υβριδίων της παρούσας εργασίας (πορφυρίνες, κορρόλες και λακκάσες). 



 ΠΟΡΦΥΡΙΝΕΣ 

Οι πορφυρίνες είναι πολύ εκτενή σύμπλοκα αρωματικών ομάδων, με έντονο πορφυρό (μωβ) χρώμα, 

στο οποίο οφείλουν την ονομασία τους. Λόγω του έντονου χρώματος και του γεγονότος ότι είναι 

παρούσες σε κάθε είδους ζωντανό κύτταρο στον πλανήτη μας, ονομάζονται “Το Χρώμα της Ζωής”. 

Το μόριο της πορφυρίνης είναι ένας ετεροκυκλικός μακρόκυκλος συντιθέμενος από τέσσερεις 

πυρολικές υπομονάδες συνδεδεμένες μέσω μιας γέφυρας μεθυνίου.  Η δομή του μακρόκυκλου αυτού 

ονομάζεται πορφίνη, σύμφωνα με την ονοματολογία του Fischer η οποία αναπτύχθηκε την δεκαετία 

του 20 και του 30. Αργότερα, το 1943, ο Corwin υιοθέτησε το όνομα “πορφυρίνη” για το σύστημα 

πορφίνης , το οποίο επικρατεί και σήμερα. 

 

 

Σχήμα 1: Σκελετός και αρίθμηση των ανθράκων της πορφυρίνης 

Οι πορφυρίνες συνήθως θεωρούνται παράγωγα της πορφίνης με αντικατάσταση κάποιων ή όλων των 

περιφερειακών θέσεων με διάφορες πλευρικές ομάδες. Ένας μεγάλος αριθμός παραγώγων 

πορφυρίνης μπορεί να προκύψει με αντικατάσταση των εξωτερικών υδρογόνων, στις θέσεις 2,3,7,8,12, 

13,17,18, ή των μεθυλικών υδρογόνων στις θέσεις 5,10,15,20. Οι πρώτες είναι γνωστές ως  

β-υποκατεστημένες  και οι δεύτερες ως μέσο-υποκατεστημένες πορφυρίνες. Οι πορφυρίνες είναι 

αρωματικά σύμπλοκα που υπακούνε στον κανόνα του Hückel (4n+2). Έχουν 18 π ηλεκτρόνια τα οποία 

είναι  απεντοπισμένα σε ολόκληρη την περιφέρεια του πορφυρικού δακτυλίου. 

Κατά συνέπεια, λόγω της υψηλής σύζευξης, οι πορφυρίνες και τα παράγωγα τους απορροφούν στην 

περιοχή του ορατού φάσματος, γεγονός που τους παρέχει το χρώμα τους. Το εκτεταμένο π συζευγμένο 

σύστημα των πορφυρινών είναι κατάλληλο για εφαρμογή του ως δότης ηλεκτρονίων σε διαδικασίες 

φωτοεπαγώμενης μεταφοράς ηλεκτρονίων με άμεσες εφαρμογές σε φωτονικά συστήματα και 

καταλύσεις. Οι πορφυρίνες αποτελούν μη κορεσμένα οδοντωτά μακροκυκλικά ligands, τα οποία 

μπορούν να δεσμεύσουν δισθενή μεταλλικά ιόντα που συμπεριφέρονται ως οξέα κατά Lewis (σχήμα 2). 

Η ενσωμάτωση του μετάλλου είναι μια εύκολη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένου της αποχώρησης 

των δύο πρωτονίων που είναι συνδεδεμένα με τα εσωτερικά άζωτα.   
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Σχήμα 2: Αντίδραση μετάλλωσης της πορφυρίνης. 

Η σταθερότητα που φέρει ο δακτύλιος του δίνει τη δυνατότητα να λάβει διαφορετικές γεωμετρικές 

διαμορφώσεις (σχήμα 3). Όλα τα άτομα αζώτου της πορφυρίνης έχουν sp2 υβριδισμό , κι έτσι το μήκος 

και οι γωνίες όλων των δεσμών ποικίλουν από 134 έως 145 pl και από 107ο έως 126ο αντίστοιχα. Κάθε 

sp2 τροχιακό έχει ένα ηλεκτρόνιο ικανό να σχηματίσει π δεσμό με δύο άτομα άνθρακα και ένα άτομο 

υδρογόνου. Το μονήρες ζεύγος ηλεκτρονίων που καταλαμβάνει το p τροχιακό (1) του ατόμου αζώτου, 

το οποίο είναι κάθετο στον πορφυρινικό δακτύλιο, προσφέρει 2 ηλεκτρόνια στο συζευγμένο σύστημα. 

Τα άτομα του αζώτου που δεν είναι συνδεδεμένα με το p τροχιακό (4) του υδρογόνου είναι sp2 

υβριδισμένα και προσφέρουν ένα μονήρες ζεύγος ηλεκτρονίων για να προσαρμοστεί ΄με ένα μέταλλο. 

Το p τροχιακό (3) προσφέρει ένα ηλεκτρόνιο για να σχηματιστεί π δεσμός με ένα γειτονικό άτομο 

άνθρακα (σχήμα 4).   

 

 

Σχήμα 3: Τυπικές γεωμετρικές διαμορφώσεις τετραπυρολικών συμπλόκων  
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Σχήμα 4: Πορφυρινικός δακτύλιος όπου παρουσιάζονται τα τροχιακά. 

Παράγωγα των πορφυρινών βρίσκονται σε πολλά βιολογικά συστήματα και παίζουν ρόλο κλειδί στις 

διαδικασίες όπως η κατάλυση, η μεταφορά ηλεκτρονίων και την πρόσδεση οξυγόνου. Στη φύση, 

τέτοιου είδους διαδικασίες παίρνουν μέρος στην φωτοσύνθεση όπου η ηλιακή ενέργεια, ως η κύρια 

πηγή ενέργειας, χρησιμοποιείται για αναγωγή του μοριακού οξυγόνου σε νερό. 

Πρόσφατα, μια νέα μελέτη έχει αναπτυχθεί για ισχυρά συστήματα λακκάσης – πορφυρίνης ικανά να 

πραγματοποιήσουν αναγωγή του διοξυγόνου. Η λακκάση και η πορφυρίνη απορροφούνται και οι δύο 

σε νανοσωματίδια TiO2 και η απορρόφηση του φωτός ενεργοποιεί μεταφορές ηλεκτρονίων που 

οδηγούν στην ενεργοποιήση του καταλυτικού κέντρου. 

Η παρουσία μιας ομάδας πρόσδεσης είναι απαραίτητη ώστε να προσροφηθει ο 

φωτοευαισθητοποιητής μέσα στην επιφάνεια του TiO2, προκειμένου να επιτευχθεί γρήγορα η 

μεταφορά ηλεκτρονίου μέσα στην ζώνη αγωγιμότητας του TiO2. Ως εκ τούτου, διαφορετικές ομάδες 

πρόσδεσης πορφυρίνης έχουν παρουσιαστεί στην βιβλιογραφία, οι οποίες είναι ικανές να προσδεθούν 

στην επιφάνεια του TiO2. Οι ομάδες πρόσδεσης που χρησιμοποιούνται πιο συχνά είναι καρβοξυλικές, 

φωσφονικές, κυανοκρυλικές, σουλφονικές και πυροδυλικές ομάδες. 

Οι λειτουργικές καρβοξυλικές ομάδες λειτουργούν ως παράγοντες πρόσδεσης για την επιφάνεια των 

νανοσωματιδίων TiO2. Μια καρβοξυλική ομάδα μπορεί να προσδεθεί στην επιφάνεια του TiO2 με 

πολλούς τρόπους: : είτε μονοδοντικά, είτε χηλικά, είτε μέσω γέφυρας (σχήμα 5). Στην πρώτη 

περίπτωση, λόγω συντονισμού δημιουργείται ένας  τύπου εστέρα μεταξύ της καρβοξυλικής ομάδας και 

της επιφάνειας του TiO2. Για τις καρβοξυλικές ομάδες, ο διδοντικός ή αλλιώς χηλικός έχει αποδειχθεί η 

προτιμότερη μορφή πρόσδεσης πάνω στο TiO2. 

 

Σχήμα 5: Κύριες μορφές πρόσδεσης της ομάδας καρβοξυλίου στο TiO2. 
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Μια εναλλακτική ομάδα πρόσδεσης που έχει χρησιμοποιηθεί είναι η φωσφορική ομάδα. Η φωσφορική 

ομάδα έχει διαπιστωθεί  ότι είναι περισσότερο σταθερή και αποτελεσματική. Αυτό μπορεί να αποδοθεί 

στην εγγενώς ισχυρότερη ικανότητα πρόσδεσης της φωσφορικής ομάδας σε σύγκριση με την 

καρβοξυλική σύνδεση λόγω της παρουσίας δεσμού υδρογόνου μεταξύ του ατόμου φωσφόρου και του 

TiO2. Για το φωσφορική ομάδα, υπάρχει η ένδειξη για δι- και τρι-δοντική σύνδεση (σχήμα 6), με την δι-

δοντική να είναι θεωρητικά πιο σταθερή στα κρυσταλλικά πλέγματα TiO2. 

 

Σχήμα 6: Διαφορετικές μορφές πρόσδεσης 

   των φωσφορικών στο TiO2. 

 ΚΟΡΡΟΛΕΣ 

Οι κορρόλες αποτελούν μια αρωματική οργανική ένωση, η δομή της οποίας είναι παρόμοια με αυτή  

του κορρινικού δακτυλίου, που υπάρχει και στην κοβαλαμίνη (βιταμίνη Β12). Ο δακτύλιος αποτελείται 

από 19 άτομα άνθρακα, με τέσσερα άτομα αζώτου στον πυρήνα του μορίου. Με αυτή την έννοια, οι 

κορρόλες μοιάζουν με τις πορφυρίνες στις οποίες αναφερθήκαμε προηγουμένως. 

Οι κορρόλες μπορούν να προετοιμαστούν μέσω οργανικής σύνθεσης μέσω αντίδρασης συμπύκνωσης 

μιας βενζαλδεΰδης με πυρρόλιο με ένα μίγμα νερού/μεθανόλης/υδροχλωρικού οξέος που οδηγεί σε 

ανοιχτό δακτύλιο τετραπυρανίου, ενώ στην συνέχεια ακολουθεί οξείδωση και κλείσιμο του δακτυλίου. 

 

Σχήμα 7: Απεικόνιση αντίδρασης συμπύκνωσης για τον σχηματισμό κορρόλης. 

Οι κορρόλες έχουν πολλές σημαντικές διαφορές από την πορφυρίνη. Αρχικά, οι κορρόλες φυσιολογικά 

αποτελούν τριανιονικά ligand με μεταφορικά μέταλλα, ενώ οι πορφυρίνες είναι διανιονικά ligand. Ως 

αποτέλεσμα, οι κορρόλες στηρίζουν μέταλλα σε υψηλότερες οξειδωτικές βαθμίδες. Η δεύτερη 

διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι στις κορρόλες υπάρχει λιγότερος χώρος στον κέντρο της ένωσης, 

λόγω του μικρότερου μεγέθους της κορρόλης, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα πολλά μέταλλα να 

βρίσκονται ελάχιστα έξω από το επίπεδο σύμπλοκο που δημιουργείται από τα τέσσερα άτομα αζώτου 

στον δακτύλιο. 
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Οι κορρόλες έχουν συνδεθεί με ένα ευρύ φάσμα μετάλλων μετάπτωσης, με στοιχεία της κύρια ομάδας 

και, πιο πρόσφατα, με λανθανίδες και ακτινίδες. Επί προσθέτως, οι κορρόλες και τα μεταλλικά 

σύμπλοκα έχουν αποδειχθεί χρήσιμες ως παράγοντες απεικόνισης στην ανίχνευση όγκων, για την 

πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων. 

 ΛΑΚΑΣH 

Οι λακάσες είναι οξειδοαναγωγάσες που καταλύουν την οξείδωση των υποστρωμάτων εις βάρος του 

μοριακού οξυγόνου. Τα τελευταία χρόνια έχουν λάβει πολύ προσοχή λόγω της πιθανής τους χρήσης 

στην βιοτεχνολογία. Χαρακτηρίζονται ως καταλύτες φυσικοί προς το περιβάλλον, καθώς παράγουν 

μόνο νερό ως παραπροϊόν, γεγονός που τους κάνει διαθέσιμους για εκμετάλευση σε πολλές 

βιομηχανικές χρήσεις.Φέρουν επίσης μεγάλο ενδιαφέρον λόγω της δομής τους και των καταλυτικών 

τους μηχανισμών. Τα δομικά χαρακτηριστικά του ενεργού κέντρου της λακάσης περιλαμβάνουν 

τέσσερα ιόντα χαλκού τριών τύπων και η συντονισμένη αλληλεπίδραση κατά την κατάλυση της 

οξείδωσης ενός ηλεκτρονίου έλκυει επίσης το ενδιαφέρον λόγω της ικανότητας του να καταλύει την 

οξείδωση ευρέος φάσματος οργανικών και ανόργανων υποστρωμάτων, συμπεριλαμβανομένου μόνο-, 

δι- και πολύ-φαινολών, αμινοφαινολών, μεθόξυφαινολών, αρωματικών αμινών και ασκορβατικού με 

την ταυτόχρονη αναγωγή του μοριακού οξυγόνου σε νερό (σχήμα 7). 

 

 

 
Σχήμα 8: Σχηματική απεικόνιση του κύκλου οξειδαναγωγής καταλυόμενος από λακκάση για την οξείδωση 

υποστρώματος. 

 

Οι λακάσες βρίσκονται σε φυτά (δέντρα, λάχανα, μήλα, σπαράγγια, πατάτες, αχλάδια, και διάφορα 

λαχανικά), σε έντομα (Diploptera, Drosophila, κλπ.) και σε μύκητες (ασκιμύκητες, δευτερομύκητες και 

βασιαδιομύκητες). Μεταξύ των τελευταίων, οι λευκοί σαπισμένοι μύκητες αποτελούν τους πιο 

σημαντικούς παραγωγούς λακάσης. Οι περισσότερες λακάσες είναι εξωκυτταρικές, αλλά 

ενδοκυτταρικές λακάσες έχουν επίσης ανιχνευθεί σε μύκητες και έντομα. 

Η φυσιολογική λειτουργία της λακάσης είναι διαφορετική σε διάφορους οργανισμούς, αλλά όλες 

καταλύουν τις διαδικασίες πολυμερισμού και αποπολυμερισμού. Στα φυτά, οι λακάσες 

περιλαμβάνονται στην δημιουργία του κυτταρικού τοιχώματος καθώς επίσης στην ξυλοποίηση σε 

συνεργασία με τις περοξειδάσες. Επιπλέον, έχει προταθεί ότι η λακάση λαμβάνει μέρος στην 
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σκλήρυνση του δέρματος στα έντομα και  για τα βακτήρια στον σχηματισμό σπόρων ανθεκτικών 

στην ακτινοβολία UV. 

Η λακάση περιλαμβάνει τέσσερα ιόντα χαλκού ανά ένζυμο και ο σκελετός της αποτελείται από 

έναν τριπλασιασμένο τομέα ομολόγων στις μπλε πρωτεΐνες χαλκού (κιουπρεδοξίνες). Θεωρείται 

ότι κατά την εξέλιξη από έναν (μόνο) τομέα κουπρεδοξίνης σε μια λακκάση τριών τομέων (τομείς 

D1, D2, D3), η προλακάση έχασε τα ιόντα χαλκού στους τομείς D1 και D2 και απέκτησε ένα 

τριπυρηνικό cluster χαλκού (TNC) στους τομείς D2 και D3. Υποστρώματα προσδένονται στις 

νεοσχηματισμένες σχισμές κοντά στον τομέα D3 (σχήμα 8). 

 

 
 

Σχήμα 9: Τρισδιάστατη δομή της λακάσης CotA 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το μοριακό βάρος της λακάσης που εκμαιεύεται από μύκητες είναι 

μεταξύ 60 και 100 kDa με ισοηλεκτρικό σημείο (pI) από 3 έως 7. Οι λακάσες αποτελούν 

γλυκοζυλιώμενες πρωτεΐνες η οποίες έχουν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε σακχαριδικό (10 – 25%) 

στους μύκητεςκαι τα βακτήρια από ότι στα φυτά (20 – 25%). Τα γλυκάνια που είναι Ν-συνδεδεμένα 

στην πολυπεπτιδική αλυσίδα περιλαμβάνου τη γλυκόζη, γαλακτόζη, φρουκτόζη, αραβινόζη, ξυλόζη και 

μανόζη ως τους πιο σημαντικούς υδατάνθρακες. Τέλος, πιστεύεται ότι η γλυκοζυλίωση είναι υπεύθυνη 

για την διατήρηση του χαλκού, την θερμική σταθερότητα καθώς και την αντίσταση τους στην 

πρωτεόλυση.     

Τα ιόντα χαλκού των ενεργών κέντρων της λακκάσης ταξινομούνται βάση των φασματικών 

χαρακτηριστικών τους και του EPR τους. Το Τ1 Cu κέντρο της λακάσης δίνει ένα ελαφρύ μπλε χρώμα 

στα διαλύματα ενζύμου και χαρακτηρίζεται από μια χαρακτηριστικά διακριτή ταινία απορρόφησης σε 
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μήκος κύματος 610nm (e~5600M-1cm-1) καθώς επίσης και από ένα μικρής έντασης σήμα στα φάσματα 

EPR. Ο Τ1 Cu είναι συναρμοσμένος με μόρια ιστδίνης μέσω των ατόμων αζώτου των ιμιδαζολίων που 

φέρουν ενώ σχηματίζει ισχυρό ομοιοπολικό π δεσμό με άτομο του θείου της κυστεΐνης, σχηματίζοντς 

μια τριγωνική δομή (σχήμα 9). Ο π-ομοιοπολικός δεσμός μεταξύ του T1 χαλκού και του ατόμου θείου 

είναι υπεύθυνος για το μπλε χρώμα. Σε μερικές περιπτώσεις πολυχαλκοπρωτεϊνών πρωτεϊνών, ένας 

υποκαταστάτης  μεθειονίνης καταλαμβάνει το τέταρτο κέντρο συναρμογής, ενώ, σε άλλες περιπτώσεις, 

υπάρχει ένας μη συναρμοσμένος υποκαταστάτης, η λευκίνη ή η φαινυλαλανίνη.      

 

Σχήμα 10: Απεικόνιση των Τ1 (Cu1) και T2/T3 (Cu4/ Cu2 Cu3) κέντρων χαλκού της λακκάσης CotA. 

 

Το μονοπυρηνικό Τ2 κέντρο του ενζύμου, το οποίο είναι αόρατο στο φάσμα απορρόφησης, 

παρουσιάζει σήμα μικρής έντασης στο φάσμα EPR που συνήθως αφορά τα ιόντα χαλκού σε 

τετραγωνικά σύμπλοκα. Ο χαλκός τύπου 2 είναι συναρμοσμένος με τα άζωτα των ιμιδαζολών από δύο 

ιστιδίνες και μ’ ένα μόριο νερού μέσω ενός ατόμου οξυγόνου. Απομάκρυνση του του κέντρου Τ2 

οδηγεί σε μείωση της δραστικότητας του ενζύμου.  

Το Τ3 κέντρο της λακάσης είναι ένα διπυρινικό κέντρο χαλκού με τα ιόντα χαλκού να είναι 

ζευγαρωμένα αντισιδηρομαγνητικά μέσω μια γέφυρα υδροξυδίου που κάνει το κέντρο αυτό 

διαμαγνητικό και προστατεύει την ανίχνευση του στα φάσματα EPR. Αυτό το κέντρο μπορεί να 

ταυτοποιηθεί από την παρουσία ενός ώμου στα 330nm (e~5000Μ-1cm-1) στην περιοχή UV του 
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φάσματος. Κάθε T3 Cu ιόν είναι συναρμοσμένο σε τρεις ιμιδαζόλες ιστιδίνης και μια ομάδα γεφύρωσης 

υδροξυλίου, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως.    

Επίδραση του pH, της θερμοκρασίας και των αναστολέων στην δραστικότητα της λακκάσης 

 pH 

Η σταθερότητα της λακάσης που προέρχεται από μύκητες είναι υψηλότερη σε όξινο pH, διότι τα ιόντα 

OH- προσδένονται στο τριπυρηνικό cluster  Τ2/Τ3 , με αποτέλεσμα την αναστολή της δραστικότητας της 

λακάσης. 

 Θερμοκρασία 

Η βέλτιστη θερμοκρασία της λακάσης μπορεί να διαφέρει πολύ από το ένα είδος στο άλλο. Για την 

πλειοψηφία των ενζύμων, η βέλτιστη θερμοκρασία βρίσκεται μεταξύ 50ο – 70οC. 

 Αναστολείς 

Μελέτες έχουν δείξει ότι τα αζίδια, ο φθοριούχος, το θειογλυκολικό οξύ και το διεθυλοκαρβαμικό οξύ 

αναστέλλουν την δραστικότητα της λακάσης, ενώ το EDTA δεν επηρέασε την δραστικότητα της 

λακάσης . Μικρά μόρια όπως το N3
-, CN-, F- και ΟΗ- προσδένονται στους χαλκούς Τ2/Τ3, οδηγώντας σε 

διακοπή της εσωτερικής μεταφοράς ηλεκτρονίων και στην αναστολή της δραστικότητας. 



 

Αναγωγή Κατανάλωση Ο2 

Παρά τις μελέτες  που έχουν πραγματοποιηθεί όσο αφορά τις λακάσες , δεν υπάρχει γενική άποψη 

σχετικά με το μονοπάτι της μεταφοράς ηλεκτονίων μέσα στην πρωτεΐνη και δηλαδή το μηχανισμό της 

αναγωγής του διοξυγόνου στο μόριο. 

Τα ηλεκτρόνια μεταφέρονται από τα μόρια του υποστρώματος μέσω του χαλκού τύπου 1 (Cu1)στο 

τριπυρηνικό cluster. Το μοριακό οξυγονο  προσδένεται στο τριπυρηνικό κέντρο και μετά τη μεταφορά 

τεσσάρων ηλεκτρονίων μετατρέπεται σε δύο μόρια νερού. Μόρια ασπαρτικού και γλουταμικού 

οξέοςκατα την είσοδο του Ο2 αλλά και κατά την έξοδο των μορίων νερού μπορούν να δράσουν ως 

δότες πρωτονίων Και τα κανάλια εισόδου και τα κανάλια εξόδου περιλαμβάνουν υπολείμματα όπως 

ασπαρτικό και γλουταμικό, τα οποία μπορούν να δράσουν ως παροχείς πρωτονίων. 

Παρά τις εκτενείς μελέτες των τελευταίων δεκαετιών, ο ακριβής μηχανισμός της αναγωγής του Ο2  

παραμένει ένα από τα σημαντικότερα αναπάντητα ερωτήματα . Ένας σημαντικός αριθμός 

φασματοσκοπικών και κινητικών μελετών  έχουν επικεντρωθεί στις λακάσες και συγκεκριμένα στον 

τρόπο λειτουργίας τους.όπως εκείνη της Rhus Vernicifera, και πιο πρόσφατα στην όμοια με τη λακκάση 

πρωτεΐνη Fet3p από σαρκομύκητες cerevisiae.   

Ωστόσο, πρόσφατες δομικές μελέτες X-ray στο ένζυμο CotA όχι μόνο έχουν ορίσει τη λειτουργία  του 

ενδιαμέσου του υπεροξιδίου, αλλά σε συνδυασμό και με άλλες δομικές μελέτες X-ray  

οικογένειεςπολυχαλκο-οξειδασών, προτείνουν έναν εναλλακτικό μηχανισμό για την αναγωγή του 

μοριακού οξυγόνου. Αρχικά, το Ο2 κινείται προς το τριπυρηνικό κέντρο Τ2/Τ3 μέσω ενός καναλιού το 

οποίο είναι κατειλημμένο μόρια διαλύτη. Δομικές μελέτες στην λακάση από το ένζυμο CotA δείχνουν 

ότι το Ο2 διαχέεται ως προς ένα σχεδόν συμμετρικό κέντρο πρόσδεσης μέσα στο τριπυρηνικό cluster 

(σχήμα 10α). Όλοι οι δεσμοί μεταξύ χαλκού –οξυγόνου έχουν μήκος μεταξύ 2,2 – 2,6 Å. Όλα τα ιόντα 

χαλκού σε αυτή τη δομή έχουν οξειδωτική βαθμίδα +2. 

Έπειτα, δύο ηλεκτρόνια μεταφέρονται στο Ο2  σχηματίζοντας το ιόν του O2
2-  Το μονοπάτι της 

μεταφοράς ηλεκτρονίων στο CotA περιλαμβάνει μόρια υποστρώματος που δίνουν ηλεκτρόνια στο ιόν 

χαλκού τύπου 1 μέσω His497 και έπειτα τη μετάδοση αυτών των ηλεκτρονίων μέσω Cys492 και των 

γειτονικών ιστιδίνων, His491 και His493, προς το Cu3 και το Cu2, αντίστοιχα. Κάθε χαλκός  βρίσκεται σε 

οξειδωτική βαθμίδα +2. 

Δύο επιπλέον  ηλεκτρόνια αφομοιώνονται κατά τον ίδιο τρόπο  με αποτέλεσμα το ενδιάμεσο του 

υπεροξειδίου να σπάσει προκύπτοντας   δύο ομάδες υδροξυλίου. Η μία από τις ομάδες υδροξυλίου 

γεφυρώνει τα  δύο ιόντων χαλκού τύπου 3 (Τ3) (σχήμα 10c), ενώ η δεύτερη υδροξυλομαδα  μετοπίζεται 

στην  αντίθετη πλευρά του χαλκού τύπου 2 (Τ2) σχηματίζοντας  ένα δεσμό Cu-O. Η μετατόπιση της 

υδροξυλικής ομάδας περιλαμβάνει  μία κίνηση του ιόντος χαλκού τύπου 2 (Τ2), Cu4, και κάποια 

παροδική τοπική παραμόρφωση της γεωμετρίας της πρωτεΐνης.      

Τα ακόλουθα στάδια περιλαμβάνουν την προσθήκη ενός πρωτονίου στην υδροξυλική ομάδα που είναι 

προσδεδεμένη στο Cu4 και την απελευθέρωση του πρώτου μορίου νερού . Σε αυτή τη φάση, έχουμε  
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μονο μια υδοξυλομάδα να γεφυρώνει τα δύο ιόντα χαλκού τύπου 3 (Τ3)(σχήμα 10d). Στη συνέχεια, 

αυτή η υδροξυλομάδα μετατοπίζεται  προς την άλλη πλευρά του Cu4, όπου πρωτονιώνεται και τέλος 

απελευθερώνεται ως το δεύτερο μόριο νερού. Το ένζυμο μπορεί τότε να προσδέσει ένα δεύτερο μόριο 

Ο2  για την επανάληψη του κύκλου. Εναλλακτικά, απουσία του Ο2 η πρόσληψη τεσσάρων ηλεκτρονίων 

αφήνει το ένζυμο στην πλήρη ανηγμένη κατάσταση (σχήμα 10e).   

Από τα παραπάνω, είναι προφανές ότι ο ρόλος του χαλκού τύπου 2 (Τ2) είναι διπλός: πρώτον, βοηθάει 

στο να προσδεθεί το μοριακό οξυγλονο στο τριπυρηνικό cluster πριν πραγματοποιηθεί η αναγωγη του 

Ο2  και δεύτερον, προσδένει πάνω του προσωρινα υδροξυλομάδες οι οποίες προέρχονται από την 

αναγωγή του μοριακού οξυγόνου και οι οποιες στη συνέχεια απελευθερώνονται ως μόρια . Από την 

άλλη πλευρά, τα ιόντα χαλκού τύπου 3 (Τ3) εξυπηρετούν στην μεταφορά ηλεκτρονίων στο 

προσδεδεμένο Ο2 ώστε να αναχθεί. Ο μηχανισμός που προτείνεται υποδηλώνει επίσης το λόγο για τον 

οποίο υπάρχει ένα ξεχωριστό μονοπάτι μεταφοράς ηλεκτρονίων μεταξύ του ιόντος χαλκού  τύπου 

1(Τ1) και κάθε ενός από τα ιόντα χαλκού τύπου 3 (Τ3), καθώς κάθε ιόν χαλκού τύπου 3 πρέπει να δώσει 

ηλεκτρόνια στον προσδεδεμένο μοριακό οξυγόνο.    

 



 
 
Σχήμα 11: Προτεινόμενος μηχανισμός για την αναγωγή του μοριακού οξυγόνου από πολυχαλκο-οξειδάσες. a) 

Resting state για το CotA με ένα μόριο μοριακό οξυγόνου προσδεδεμένο σχεδόν συμμετρικά μεταξύ των 
ιόντων χαλκού τύπου 3 και αλληλεπιδρώντας με χαλκό τύπου 2 b) το ενδιάμεσο υπεροξειδίου για το ένζυμο 

CotA c) Η resting state  όπου μια υδροξυλομάδα ενώνει τα ιόντα χαλκού τύπου 3 και μια δεύτερη είναι 
συνδεδεμένη στο ιόνο χαλκού τύπου 2 στην είσοδο προς την έξοδο του καναλιού d) Το μόριο με μια από τις 

υδροξυλομάδες πρόσδεσης όπως παρατηρείται στο ένζυμο e) Το ένζυμο στην πλήρως οξειδωμένη του μορφή. 
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ΣΚΟΠΟΣ 

Τα τελευταία χρόνια, οι επιστήμονες έχουν δείξει ενδιαφέρον στην ανάπτυξη νέων συνθετικών 

συστημάτων τα οποία είναι καταλυτικά δραστικά για αντιδράσεις όπως η οξείδωση του υδρογόνου, 

την αναγωγή μείωση μοριακού οξυγόνου ή την διάσπαση του νερού σε μοριακό O2 και Η2. Αν και αυτά 

τα συστήματα έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για τέτοιου είδους αντιδράσεις, έχουν παρατηρηθεί 

βασικά μειονεκτήματα. Προκειμένου να διατηρηθούν οι καταλυτικές ιδιότητες, χημικά μόρια που 

δρουν ως θυσιαζόμενοι δότες ή δέκτες ηλεκτρονίων είναι πολύ σημαντικά. Έτσι, η λειτουργία αυτών 

των συστημάτων στηρίζεται στο ποσοστό και την συγκέντρωση των μορίων δότη  ή δέκτη  ηλεκτρονίων 

καθώς επίσης και τη διάρκεια ζωής του. Αυτό σημαίνει ότι ο σχεδιασμός νέων υβριδικών, καταλυτικών 

συστημάτων που περιέχουν δότες ή δέκτες ηλεκτρονίων και τα οποία αναγεννιούνται είναι 

πρωταρχικής σημασίας. 

Στην φύση, τέτοιου είδους διαδικασίες λαμβάνουν χώρα εδώ και πολύ καιρό, απουσία θυσιαζόμενων 

δοτών ηλεκτρονίων (π.χ. φωτοσύνθεση). Πρόκειται για μια πολύπλοκη διαδικασία η οποία 

πραγματοποιείται στα φυτά, όπου το φως του ήλιου είναι η κύρια πηγή ενέργειας που ενεργοποιεί την 

αποικοδόμηση του νερού σε μόρια O2 και H2, βασισμένη στην παρακάτω εξίσωση μέσω μιας 

διαδικασίας πολλαπλής μεταφοράς ηλεκτρονίων.  

2Η2Ο  2Η2 + Ο2 

Μιμούμενοι την φωτοσύνθεση, σκοπός μας είναι η ανάπτυξη σταθερών συστημάτων που περιέχουν 

θυσιαζόμενους δότες ηλεκτρονίων οι οποίοι αναγεννιούνται από το φως του ήλιου με μια μονάδα 

ικανή να αντιδράσει με Ο2 . Από τη μία πλευρά, οι φωτοευαισθητοποιητές είναι οι πιθανοί υποψήφιοι 

ως θυσιαζόμενοι δότες ηλεκτρονίων, αφού μπορούν να συλλέξουν ηλιακή ενέργεια. Από την άλλη, 

μεταλλοένζυμα όπως η λακάση δρουν ως “μονάδες κατάλυσης οξυγόνου”. 

Ως εκ τούτου, ο σκοπός της μελέτης αυτής είναι ο σχηματισμός και η ανάπτυξη νέων υβριδικών  

φωτοκαταλυτικών συστημάτων φωτοευαισθητοποιητή/λακκάσης τα οποία είναι απορροφημένα πάνω 

στην επιφάνεια TiO2 για την αναγωγή του μοριακού οξυγόνου Παρακάτω φαίνεται το σχέδιο των 

υβριδικών συστημάτων φωτοευαισθητοποιητή/λακάσης προσδεμένα πάνω στα νανοσωματίδια TiO2, 

χρησιμοποιώντας διαφορετικούς φωτοευαισθητοποιητές που φέρουν κατάλληλες ομάδες πρόσδεσης 

(φωσφορικές και καρβοξυλικές ομάδες πρόσδεσης), ικανές να προσδεθούν στην επιφάνεια του TiO2  

λόγω της ιδιότητας τους να είναι καλοί δότες ηλεκτρονίων (Σχήμα 12). 

Στη συγκεκριμένη εργασία μελετήθηκε η έμμεση σύνδεση φωτοευαισθητοποιητή/λακάσης μέσω 

νανοσωματιδίων TiO2. Σε αυτού του τύπου τα συστήματα, τα νανοσωματίδια του TiO2 μπορούν να 

ενεργοποιηθούν με διάφορα μόρια μέσω κατάλληλων ομάδων πρόσδεσης (π.χ. καρβοξυλικές ομάδες). 

Επίσης είναι γνωστό ότι ένζυμα με κατιονικές επιφάνειες μπορούν εύκολα να προσροφηθούν στην 

επιφάνεια νανοσωματιδίων του TiO2. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, μπορούμε να 

σχεδιάσουμεσυστήματα φωτοευαισθητοποιητή/TiO2/λακκάσης όπου διεγείροντας τον 

φωτοευαισθητοποιητή (πορφυρίνη), τα ηλεκτρόνια θα μεταφέρονται από τον τελευταίο στην ζώνη 
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αγωγιμότητας του ημιαγωγού TiO2, τα οποία στη συνέχεια θα μεταπίπτουν στο ενεργό κέντρο του 

ενζύμου και τελικά θα επιτυγχάνουν την ενεργοποίηση του. 

 

 

Σχήμα 12: Αναπαράσταση αναγωγής μοριακού οξυγόνου όπου ο φωτοευαισθητοποιητής και η λακάση 

απορροφούνται στα νανοσωματίδια TiO



ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ 

 Σύνθεση της diethyl–4–aldehydephenylphosphonate αλδεϋδης 

Η σύνθεση που πραγματοποιείται δίνεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

Για το πρώτο στάδιο της αντίδρασης, σε μια δίλαιμη φιάλη των 100ml τοποθετούνται 500 mg (2.8 

mmol) 4-βρωμοβενζαλδεΰδης, 4 mL dry τολουόλιο, 4 mLdry τριεθυλαμίνη Et3N, 0.4 mLdiethyl 

phosphite και 155 mg (0.134 mmol) Pd(PPh3)4 και  το διάλυμα που δημιουργείται αναδεύεται και 

θερμαίνεται στους 90oC για 24 ώρες υπό ατμόσφαιρα αργού. Η διαδικασία σύνθεσης ελέγχεται με TLC 

χρησιμοποιώντας διαλύτη CHCl3 – EtOAc (7:3 v/v). Στη συνέχεια το διάλυμα αφήνεται να φτάσει σε 

θερμοκρασία δωματίου και έπειτα αποστάζεται υπό κενό μέχρι ξηρού. Το στερεό διαλύεται σε 35 mL 

CH3Cl3 και πραγματοποιείται εκχύλιση και έπειτα έκπλυση της οργανικής φάσης τρεις φορές με 50 mL 

νερό και άλλες τρεις φορές με 50 mL NaCl. Το διάλυμα ξηραίνεται με θειικό νάτριο και αποστάζεται. Για 

τον καθαρισμό του προιόντος  πραγματοποιείται χρωματογραφία στήλης (silica) με διαλύτη έκλουσης  

CHCl3/EtOAc 7:3.  Απόδοση :300 mg  (60%). 

1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ 10.09 (s, 1H, CHO), 8.00(m, 4H, ph-H), 4.15(m, 4H, -CH2), 1.33(t, J=6.9Hz, 3H), 1.35(t, 

J=7.2Hz, 3H).  
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 Σύνθεση της 5,10,15,20-tetrakis-(4-di-ethyl-phosphonate-phenyl) πορφυρίνης  

Η σύνθεση που πραγματοποιείται δίνεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

Για την σύνθεση της πορφυρίνης (2) 280 mg (1.18 mmol) της αλδεΰδης (1) διαλύονται σε 80 μL (1.15 

mmol) πυρρολίου και 10 mL προπιονικού οξέος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο reflux στους 150 oC για 1,5 

ώρα. Το διάλυμα προστατεύεται από το φως καθ’ όλη τη διάρκεια της αντίδρασης. Οι διαλύτες  

αποστάζονται μέχρι ξηρού. Για τον καθαρισμό του προϊόντος πραγματοποιείται χρωματογραφία 

στήλης (silica).  με διαλύτη έκλουσης CH2Cl2/MeOH (99:1, v/v). Απόδοση: 92,4 mg (33%)  

UV/Vis (CH2Cl2): λmax: 419, 514, 549, 589, 645 HRMS (MALDI-TOF): m/z calcd. for C60H66N4O12P4 [M + H]+ 

1159.36, found 1159.72  

1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ 8.84 (s, 8H, pyr), 8.34 (q, 8H, o-ph), 8.23(q, 8H, m-ph), 4.34(m, 16H, -OCH2), 1.53(m, 

24H, -CH3)  
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 Σύνθεση της 5,10,15,20-tetrakis-(4-phosphonato-phenyl) πορφυρίνης 

 

 

 
 

Σε δίλαιμη φιάλη, διάλυμα της πορφυρίνης  (3) (20 mg, 0.0172 mmol) και CH3SiBr (0.1 mL, 0.76 

mmol) σε dry DMSO (4 mL) θερμαίνεται στους 60 oC για 24 ώρες υπό ατμόσφαιρα. Ο διαλύτης 

αποστάζεται υπό κενό και το πράσινο ίζημα που προκύπτει διαλύεται σε MeOH και το μίγμα αφήνεται 

υπό ανάδευση για 1 ώρα σε θερμοκρασία Προστίθεται Ετ2Ο μέχρι να γίνει καταβύθιση ιζήματος 

και το προκύπτον ίζημα διηθείται και ξεπλένεται με Et2O. Απόδοση: 16 mg (80%). 

UV/Vis (H2O): λmax: 414, 515, 549, 589,645 HRMS (MALDI-TOF): m/z calcd. for C44H34N4O12P4 [M + H]+ 

935.11, found 935.24.  
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 Σύνθεση της 5,10,15–(4–carboxyl-phenyl) κορρόλης 

 
 

Σε διάλυμα  200 mL of MeOH – απεσταγμένου νερού (50:50 v/v), προστίθενται η 4 – 

φορμυλοβενζαλδεΰδη (5) (820 mg, 5 mmol), το πυρρόλιο (0.67 mL, 10 mmol) and HCl (5 mL, 0.25 

mmol). Το μίγμα της αντίδρασης αφήνεται υπό ανάδευση σε θερμοκρασία δωματίου για 3 ώρες. 

Έπειτα, πραγματοποιούνται εκχυλίσεις με CH2Cl2  (2×100 mL). Η οργανική φάση συλλέγεται και 

πραγματοποιείται έκπλυση με (2×100 mL). Για την πλήρη απομάκρυνση του νερού από την οργανική 

φάση χρησιμοποιούμε ξηραντικό Na2SO4 και έπειτα το διάλυμα οξυνίζεται με DDQ (1 gr, 4.4 mmol). Το 

μίγμα αφήνεται υπό ανάδευση για 1 ώρα σε θερμοκρασία δωματίου. Το προϊόν καθαρίζεται με 

χρωματογραφία στήλης (silica) με διαλύτη έκλουσης CH2Cl2 - MeOH (99:1, v/v). Απόδοση: 2.22 gr (68%).  

UV/Vis (CH2Cl2): λmax: 423, 580, 620 HRMS (MALDI-TOF): m/z calcd. for C43H32N4O6   [M +H]+ 701.23, 

found 701.64  
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 Σύνθεση της 5,10,15–(4–carboxy-phenyl) κορρόλης 

Η σύνθεση που πραγματοποιείται δίνεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

15 mg της κορρόλης (6) διαλύονται σε μίγμα THF/CH3OH (30 mL, 1:2) και 40% υδατικό διάλυμα ΚΟΗ 1.9 

Μ). Το μίγμα προστατεύεται συνεχώς από το φως και αναδεύεται στους 40 οC υπό ατμόσφαιρα N2. Η 

πορεία της αντίδρασης ελέγχεται με  TLC. Κατόπιν το μίγμα ψύχεται σε θερμοκρασία δωματίου και 

οξυγίζεται με HCl. Το προϊόν εκχυλίζεται με 40 mL THF – CH2Cl2 (1:1). Η οργανική φάση συλλέγεται και 

πραγματοποιείται έκπλυση με 50 mL νερό, τρεις φορές. Το διάλυμα ξηραίνεται με θειικό νάτριο 

(Na2SO4), φιλτράρεται και ο διαλύτης αποστάζεται. Το ακατέργαστο προϊόν κρυσταλλώνεται με 

διάλυμα ακετόνης/εξανίου (1:2,5) για να καθαριστεί και το προϊόν συλλέγεται. Απόδοση: 9,6 mg 

(53,3%).  

UV/Vis (CH2Cl2): λmax 411, 562, 611 HRMS (MALDI-TOF): m/z calcd. for C40H26N4O6    [M + H]+  659.19, found 

659.23  
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 Σύνθεση της 5,15-(bis-pentafluoro-phenyl)-10-(carboxy-phenyl) corrole 

Η σύνθεση που πραγματοποιείται δίνεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

Σε μια δίλαιμη σφαιρική φιάλη τοποθετούνται 10 mg 5,15-(bis-pentafluoro-phenyl)-10-(carboxyl-

methyl)phenyl κορρόλης (8) (0.013 mmol), 0.4 mL TFA (5.22 mmol), 0.2 mL CH3COOH (3.49 mmol) και 

0.1mL  υδατικού H2SO4 5% (1.88 mmol). Το διάλυμα θερμαίνεται στους 100 οC υπό ατμόσφαιρα αργού 

για 35 ώρες ενώ προστατεύεται, καθ όλη τη διάρκεια, από το φως. Το μίγμα της αντίδρασης 

απομακρύνεται από τη θέρμανση και  εξουδετερώνεται με NaHCO3 Στην συνέχεια πραγματοποιούνται 

εκχύλισεις με 50 mL CH3Cl, κι έπειτα προστίθεται Na2SO4 για την απομάκρυνση τυχόν υπολειμμάτων 

νερού Τέλος το διάλυμα διηθείται και ο διαλύτης αποστάζεται προκειμένου να παραλάβουμε το 

στερεό. Απόδοση: 7 mg (70%).  

UV/Vis (CH2Cl2):  λmax:  HRMS (MALDI-TOF): m/z calcd. for C38H16F10N4O2 [M] 750.11, found 750.33  
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Πειράματα Κατανάλωσης Οξυγόνου 

 

Υλικά: Απεσταγμένο νερό (Millipore: 18 MΩ cm) ρυθμίστηκε με τριαιθυλαμίνη (TEOA, 25 mM), το 

οποίο δρά ως θυσιαζόμενος δότης ηλεκτρονίων, και τιτλοδοτήθηκε με αραιωμένο διάλυμα ΗCl έως το 

επιθυμητό pH. Τα νανοσωματίδια (AEROXIDE TiO2 P25 particles from Evonik Industries) είναι μίξη 

anatase/rutile (8:2), τα οποία είχαν μέσο μέγεθος 21 nm. 

Παραγωγή λακάσης: Η λακάση (LAC3 from fungus Trametes sp. strain C30)27 παράγεται  από 

ετερόλογη έκφραση της  λακάσης από το μύκητα Aspergillus niger σε μεγάλης κλίμακας παραγωγή (300 

mg/L). Τα δείγματα φυλάσσονται στη κατάψυξη σε υδατικό, φωσφορικό buffer, σε pH 6.0 + 10% 

γλυκερόλη. 

Κατανάλωση οξυγόνου: Η κατανάλωση Ο2 μετρήθηκε με τη βοήθεια ενός πολαρογράφου (ΥSL 

MODEL 5300 BIOLOGICAL OXYGEN MONITOR) και ενός ηλεκτροδίου Clark. Μια λάμπα 

βολφραμίου(250W) ακτινοβολούσε το κάθε δείγμα και ένα φίλτρο εμπόδιζε κάθε ακτινοβολία κάτω 

από 400 nm.  

 

 

Σχήμα 13: Απεικόνιση της διάταξης των πειραμάτων για την κατανάλωση οξυγόνου. 1) Ηλεκτρόδιο Clark 2) 

Ποτήρι ζέσεως 3) Πηγή φωτός 4) Μετρητής κατανάλωσης οξυγόνου 5) καταμετρητής



Προσδιορισμος Μέγιστης Συγκέντρωσης του Ενζύμου που προσροφάται πάνω  

Νανοσωματίδια TiO2 

Ο πρώτος στόχος είναι να βρεθεί ποια είναι η μέγιστη ποσότητα λακάσης που μπορεί να προσδεθεί 

πάνω στα νανοσωματίδια TiO2.  

Για την μελέτη αυτή παρασκευάστηκαν τρία δείγματα με διαφορετικές συγκεντρώσεις ενζύμου 

(5 μΜ, 6 μΜ και 9 μΜ). Συγκεκριμένα 9 mg TiO2 τοποθετούνται μέσα σε eppedorf μαζί με 1,5 mL 

buffer TEOA και μεταφέρονται στους υπέρηχους. Στη συνέχεια προστίθεται η λακάση. Το 

διάλυμα αναδεύεται για 15 λεπτά και φυγοκεντρείται. Το υπερκείμενο που προκύπτει 

αναλύεται με UV-Vis φασματομετρία. Η ποσότητα λακάσης που προσδέθηκε πάνω στα 

ναοσωματίδια  προσδιορίστηκε ελέγχοντας την απορρόφηση στα 280 nm. Βρέθηκε ότι στην περίπτωση 

των 5μΜ, όλο το ένζυμο είχε προσδεθεί στο TiO2 (δεν εμφανίζεται κορυφή στα 280 nm), σε αντίθεση με 

τις άλλες δύο περιπτώσεις (6 μΜ και 9 μΜ) όπου εμφανίζεται μια κορυφή στα 280 nm, γεγονός που 

σημαίνει ότι υπάρχει  ελεύθερη λακάση στο διάλυμα. Συμπεραίνεται, λοιπόν, ότι η μέγιστη 

συγκέντρωση λακάσης που προσδένεται στο TiO2 είναι 5 μΜ.  

 

Εικόνα 1: Φάσμα απορρόφησης των διαφορετικών συγκεντρώσεων λακάσης που έχoυν προσδεθεί πάνω στα 

νανοσωματίδια TiO2. Με το πράσινο χρώμα φαίνεται το φάσμα με τα 9μΜ λακάσης, με το κόκκινο χρώμα 

απεικονίζεται το φάσμα με τα 6μΜ λακάσης ενώ το μαύρο δείχνει τη βέλτιστη συγκέντρωση στα 5μΜ. 

  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι όταν το δείγμα με τα 9μΜ ενζύμου αφέθηκε στην 

ανάδευση για 3 και 24 ώρες, η κορυφή στα 280nm παρουσίαζε μείωση.  
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Προσδιορισμός Μέγιστου Χρόνου ‘Εκπλησης Μετά την Πρόσδεση του 

Φωτοευαισθητοποιητή.  

Στο κομμάτι αυτό, μελετάται εάν ο χρόνος της ανάδευσης κατά την διάρκεια της έκπλησης των 

διαλυμάτων, παίζει σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία των δειγμάτων, δηλαδή, εάν  η ποσότητα  της 

πορφυρίνης που είναι προσδεδεμένη πάνω στα νανοσωματίδια TiO2 εξαρτάται από τον χρόνο 

ανάδευσης. Στο φάσμα απορρόφησης της ταινίας soret του χρωμοφόρου, φαίνεται ότι το  TPP-(PO3H2)4 

απορροφά στα 420 nm περίπου. 
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Εικόνα 2: Φάσμα απορρόφησης ταινίας soret της πορφυρίνης (4) σε buffer ΤΕΟΑ 

 

Τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις μελετήθηκαν: 1) Ανάδευση με το χέρι (control A), 2) Πλάκα 

ανάδευσης για 5 λεπτά (control B) και 3) με πλάκα ανάδευσης για 15 λεπτά (control C). Έτσι, σ’ ένα 

eppedorf προστίθενται 9 mg TiO2 μαζί με 1.5ml Buffer TEOA 25 mM, και το μίγμα μεταφέρεται στους 

υπέρηχους. Έπειτα ποσότητα διαλύματος  πορφυρίνης  προστίθενται  και το μίγμα αναδεύεται και 

έπειτα, φυγοκεντρείται. Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, η κορυφή απορρόφησης βρίσκεται στα 

420 nm περίπου, όπως και στην ταινία soret. Επιπλέον, παρατηρώντας τα φάσματα, βρέθηκε ότι είναι 

ταυτόσημα, γεγονός που δείχνει ότι ο χρόνος ανάδευσης κατά την διάρκεια της έκπλησης δεν 

επηρεάζει την απορρόφηση της πορφυρίνης στο TiO2. 
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 Εικόνα 3: Φάσματα απορρόφησης δειγμάτων control. 

 

Παρασκευή  Δειγμάτων. 

9 mg νανοσωματιδίων TiO2 μαζί με  1.5 mL buffer ΤΕΟΑ 25 mM pH 6 μεταφέρονται στους 

υπέρηχους  για 3 λεπτά. Στη συνέχεια, προστίθεται Η λακάση και το μίγμα αφήνεται για ανάδευση για 

15 λεπτά ενώ προστατευέται  από το φως. Κατόπιν το δείγμα φυγοκεντρείται  για 6 λεπτα και το 

υπερκείμενο απομακρύνεται.Τα τροποποιημένα νανοσωματίδια με λακάση μαζί με 1.5 ml buffer ΤΕΟΑ 

25mM pH 6 μεταφέρονται στους υπέρηχους για 5 λεπτα και στη συνέχεια προστίθεται το διάλυμα του 

φωτοευαισθητοποιητή. Το μίγμα αναδεύεται για  15 λεπτά, κατόπιν φυγοκεντρείται για 6 λεπτά και το 

υπερκείμενο απομακρύνεται  Τέλος, τα νανοσωματίδια μαζί με 1.5 mL  25 mM TEOA buffer pH 6 

μεταφέρονται στους υπέρηχους για 5 min και στη συνέχεια το δείγμα αναδεύεται για 5 min 

ενώ προστατεύεται από το φως. Κατόπιν, το δείγμα φυκοκεντρείται και το υπερκείμενο 

απομακρύνεται. Τέλος, 1.5 mL of 25 mM TEOA buffer pH 6 προστίθενται στο eppedorf και το 

δείγμα φυλάσσεται στο ψυγείο μέχρι την ώρα της μέτρησης. 
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Πρόσδεση της λακάσης πάνω στα νανοσωματίδια ΤiO2  

 

H πρόσδεση της λακάσης πάνω στα νανοσωματίδια ΤiO2 επαληθεύεται μετρώντας την απορρόφηση 

των υπερκειμένων στα 280nm και συγκρίνοντας την με το πρότυπο διάλυμα λακάσης.  

 

Σχήμα 16: Φάσμα απορρόφησης λακάσης πριν και μετά την πρόσδεση στα νανοσωματίδια on TiO2. Με το 

κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η απορρόφηση της λακάσης από πρότυπο διάλυμα ενώ με το μαύρο η 

απορρόφηση του υπερκειμένου.  
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Πρόσδεση φωτοευαισθητοποιητή σε νανοσωματίδια ΤiO2 

 

Η πρόσδεση του φωτοευαισθητοποιητή πάνω στην επιφάνεια του TiO2 επιβεβαιώνεται μετρώντας την 

απορρόφηση των υπερκειμένων και συγκρίνοντας την με αυτή ενός πρότυπου διαλύματος 

φωτοευαισθητοποιητή(PS). 

 

Σχήμα 17: Φάσμα απορρόφησης του φωτοευαισθητοποιητή πριν και μετά την πρόσδεση στα νανοσωματίδια 

TiO2. Με το μαύρο χρώμα απεικονίζεται το φάσμα ενός πρότυπου διαλύματος πορφυρίνης, ενώ με το κόκκινο 

η απορρόφηση του υπερκειμένου. 

 

Επιπροσθέτως, το ποσοστό της ελεύθερης πορφυρίνης μετρήθηκε συγκρίνοντας τη διαφορά των 

κορυφών της Soret ή των Q band των υπερκειμένων, αφού ξεπλήθηκαν με DMSO ή buffer ΤΕΟΑ, και 

αυτών που προέκυψαν από το πρότυπο διάλυμα του φωτοευαισθητοποιητή.  
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Διαδικασία Μέτρησης Κατανάλωσης Ο2 

 

 Η διαδικασία που ακολουθούσαμε για τη μέτρηση κατανάλωσης οξυγόνου ήταν η εξής: Αρχικά 

σε γυαλινη κυψελιδα προστίθενται 50 μL δείγματος και 1450 μL buffer ΤΕΟΑ 25 mM pΗ=6. Στη 

συνέχεια, προσαρμόζεται το ηλεκτρόδιο Clark μέσα στο διάλυμα και αφήνεται να σταθεροποιηθεί. Το 

παρών σύστημα είναι σημαντικό να προστατεύεται από το φως, χρησιμοποιώντας  ένα μέσο κάλυψης 

για τη γυάλινη κυψελίδα. Έπειτα, το σύστημα ακτινοβολείται για δυο λεπτά (απαραίτητη προϋπόθεση 

αποτελεί το φίλτρο που έχει προαναφερθεί). Για κάθε δείγμα η παραπάνω διαδικασία 

πραγματοποιείται συνολικά 3 φορές. Απουσία φωτός δεν παρατηρήθηκε κατανάλωση οξυγόνου κάτω 

από τις ίδιες πειραματικές συνθήκες. Πειράματα με πρότυπα διαλύματα έδειξαν τα εξής 

αποτελέσματα: δείγμα που περιείχε μόνο TiO2 , δεν κατανάλωνε οξυγόνο. Σε δείγμα που περιείχε το 

ένζυμο προσδεδεμένο σε νανοσωματίδια TiO2 παρατηρήθηκε μία μικρή κατανάλωση οξυγόνου 

περίπου 6μmol/L/min. 



ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 

 Η αρχή του συστήματος είναι ότι το φως διεγείρει το φωτοευαισθητοποιητή, από τον οποίο 

φεύγει ένα ηλεκτρόνιο τη φορά και μέσω των νανοσωματιδίων του TiO2 μεταφέρεται στο ενεργό 

κέντρο του ενζύμου. Συνολικά λοιπόν, μεταφέρονται  τέσσερα ηλεκτρόνια όπως και τέσσερα πρωτόνια, 

τα οποία χρησιμοποιούνται για την αναγωγή ενός μορίου μοριακού οξυγόνου σε δυο μόρια νερού. 

 Σε αυτό το κομμάτι, τα αποτελέσματα της κατανάλωσης του οξυγόνου παρουσιάζονται για 

κάθε σύστημα που έχει μελετηθεί στην παρούσα εργασία.  

 Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η συγκέντρωση της λακάσης που αναγράφεται στους 

πίνακες είναι αυτή που βρισκόταν στη γυάλινη κυψελίδα κατά τη μέτρηση κατανάλωσης Ο2. Τα 5 μM 

που έχουν αναφερθεί ως μέγιστη συγκέντρωση αφορούν τα δείγματα που παρασκευάζονταν στα 

eppedorf.  Στη γυάλινη κυψελίδα υπενθυμίζεται πως μέρος από  το κάθε δείγμα αραιωνόταν με ΤΕΟΑ 

κάθε φορά.Ο όγκος μέσα στην γυάλινη κυψελίδα είναι 3 ml και για το λόγο αυτό, οι ποσότητα του 

δείγματος που μπαίνουν στην κυψελίδα είναι 300 μl ενώ του buffer είναι 2700 μl. Επομένως, οι τιμές 

των συγκεντρώσεων τόσο του φωτοευαισθητοποιητή όσο και του ενζύμου, που αναγράφονται στους 

πίνακες, αντιστοιχούν στις συγκεντρώσεις που υπάρχουν μέσα στις γυάλινες κυψελίδες του 

ηλεκτροδίου. 

Μετρήσεις κατανάλωσης Ο2 χρησιμοποιώντας την πορφυρίνη (4) ως 

φωτοευαισθητοποιητή 

Αρχικά, τρία δείγματα που περιέχουν μόνο τον φωτοευαισθητοποιητή και το TiO2 παρασκευαστηκαν 

και οι τιμές κατανάλωση οξυγόνου παρουσιάζονατι στον Πίνακα 1.  

 

Φωτοευαισθητοποιητής Κατανάλωση (μmol Ο2 / L / min) 

8.8 μM 15 
4.4 μM 21 

2.2 μM 20 

 

Πίνακας 1: Κατανάλωση διοξυγόνου των πειραμάτων control σε σύστημα φωτοευαισθητοποιητή/λακκάσης 
χρησιμοποιώντας την πορφυρίνη (2) κατά τη διάρκεια ακτινοβόλησης για 2 λεπτά σε buffer TEOA (25 mM, 

1.5mL) σε pH 6 και στους 25οC. 

Παρά το γεγονός ότι και στις τρεις περιπτώσεις, όλο το ποσό της πορφυρίνης προσδένεται στην 

επιφάνεια του TiO2, παρατηρείται ότι με την αύξηση της συγκέντρωσης του φωτοευαισθητοποιητή το 

ποσοστό κατανάλωσης του Ο2 μειώνεται.  Η συμπεριφορά αυτή πιθανώς να οφείλεται στον κορεσμό 

που προέρχεται από τον σχηματισμό συσσωματωμάτων, ο οποίος αποτρέπει  την αποτελεσματική 

μεταφορά ηλεκτρονίων μέσα στην ζώνη αγωγιμότητας του TiO2. Επιπλέον, παρατηρούμε  ότι όταν η 

συγκέντρωση του φωτοευαισθητοποιητή είναι 4.4 μΜ η κατανάλωση του οξυγόνου είναι σχεδόν ίδια 
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με την κατανάλωση που παρατηρείται όταν η συγκέντρωση είναι 2.2 μΜ, δηλαδή με τη μισή ποσότητα 

φωτοευαισθητοποιητή έχουμε την ίδια κατανάλωση. Έτσι, ως βέλτιστη συγκέντρωση 

φωτοευαισθητοποιητή θεωρούμε τα2.2 μΜ. 

Στην συνέχεια, δείγματα που περιέχουν 2.2 μΜ πορφυρίνης και διάφορες ποσότητες ενζύμου, 

παρασκευαστηκαν  και πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις κατανάλωσης οξυγόνου τα αποτελέσματα των 

οποίων παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.   

Λακάση Φωτοευαισθητοποιητής Κατανάλωση (μmol Ο2/L/min) 

167 nM 2.2 μM 28 
16.7 nM 2.2 μM 34 

0.167 nM 2.2 μM 32 
0.0167 nM 2.2 μM 30 

0.00167 nM 2.2 μM 29 
 

Πίνακας 2: Κατανάλωση Ο2 στο σύστημα φωτοευαισθητοποιητή/TiO2/λακκάσης χρησιμοποιώντας την 
πορφυρίνη (4) κατά τη διάρκεια ακτινοβόλησης για 2 λεπτά  σε buffer TEOA (25 mM, 1.5mL) σε pH 6 και στους 

25οC. 

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα δεν παρουσίασαν επαναληψιμότητα που πιθανώς να οφείλεται στην 

παύση δραστικότητας του ενζύμου λόγω του ότι τα διαλύματα είχαν  προετοιμαστεί αρκετό καιρό πριν. 

Για τον λόγο αυτό, παρασκευάστηκαν νέα δείγματα με φρέσκια λακάση και πραγματοποιήθηκαν 

καινούριες μετρήσεις κατανάλωσης Ο2. Τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις κατανάλωσης οξυγόνου 

των καινούριων δειγμάτων παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. 

Λακάση Φωτοευαισθητοποιητής Κατανάλωση  
(μmol Ο2 / L / min) 

Κατανάλωση παρουσία 
NaF (μmol Ο2 / L / min) 

167 nM 2.2 μM 34 28 
1.67 nM 2.2 μM 27.5  
167 nM 1.1 μM 19.9  
167 nM 0.22 μM 10.5  

- 2.2 μM 26  
- 1.1 μM 16  
- 0.22 μM 8  

 

Πίνακας 3: Κατανάλωση μοριακού οξυγόνου σε σύστημα φωτοευαισθητοποιητή/TiO2/λακκάσης κατά τη 
διάρκεια ακτινοβολίας σε buffer TEOA (25mM, 1.5ml) σε pH 6 και στους 25οC (καινούρια δείγματα). 

 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα γνωστοποιούν ότι η μέγιστη επίδοση 

του συστήματος παρατηρήθηκε όταν η συγκέντρωση της λακάσης ήταν 167 nM και του 

φωτοευαισθητοποιητή 2.2 μΜ. Με άλλα λόγια , όταν έχουμε τη μέγιστη συγκέντρωση λακκάσης και τη 
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μέγιστη συγκέντρωση φωτοευαισθητοποιητή παρατηρούμε και τη βέλτιστη κατανάλωση οξυγόνου. 

Μειώνοντας τη συγκέντρωση  του ενζύμου εκατό φορές, ο ρυθμός κατανάλωσης του οξυγόνου 

παρουσιάζει μια μικρή μείωση (27.5 μmol Ο2 / L / min). Αυτό υποδεικνύει ότι ο ρυθμός  κατανάλωσης 

του Ο2 δεν είναι ανάλογος με την συγκέντρωση του ενζύμου, καθώς επίσης και ότι η παρουσία της 

λακάσης στα νανοσωματίδια TiO2 παίζει σημαντικό ρόλο στην κατανάλωση του οξυγόνου. Επιπλέον, 

μειώνοντας τη συγκέντρωση του φωτοευαισθητοποιητή μειώνεται σημαντικά η κατανάλωση του 

οξυγόνου, γεγονός που σημαίνει ότι και ο φωτοευαισθητοποιητής στο συγκεκριμένο σύστημα παίζει 

επίσης σημαντικό ρόλο στην κατανάλωση του οξυγόνου. 

Τα ίδια πειράματα διεξήχθησαν, παρουσία φθοριούχου νατρίου, NaF, ενός ισχυρού αναστολέα 

λακάσης, όταν η ποσότητα της λακάσης και του φωτοευαισθητοποιητή ήταν μέγιστη, δηλαδή στα  

167 nm λακάσης και 2.2 μΜ πορφυρίνης. Κατά την ακτινοβολία των δειγμάτων παρουσία 100 eq NaF, η 

κατανάλωση του Ο2 μειώνεται και ο ρυθμός κατανάλωσης φτάνει τα 28 μmol/L/min.  

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν πειράματα κατανάλωσης οξυγόνου σε διμοριακά συστήματα δηλαδή 

φωτοευαισθητοποιητή –λακάσης απουσία  TiO2,τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 4.  

Λακάση Φωτοευαισθητοποιητής Κατανάλωση (μmol Ο2 / L / min) 

167 nM 2.2 μM 10 
30 μΜ 30 μΜ 24 

- 30 μΜ 15.7 

 

Πίνακας 4: Αποτελέσματα κατανάλωσης οξυγόνου σε διμοριακό σύστημα φωτοευαισθητοποιητή/λακκάσης 
κατά τη διάρκεια ακτινοβόλησης  2 λεπτών σε buffer TEOA (25 mM, 1.5 mL) σε pH 6 και στους 25 oC. 

Συγκρίνοντας τα τις τιμές των πινάκων 3 και 4 πίνακα, είναι προφανές ότι το ίδιο ποσοστό 

κατανάλωσης οξυγόνου παρατηρείται στα πειράματα με τον αναστολέα της λακάσης NaF και στα 

πειράματα control που περιλαμβάνουν μόνο πορφυρίνη στην ίδια αναλογία. Αυτό σημαίνει ότι στο 

συγκεκριμένο σύστημα φωτοευαισθητοποιητή/TiO2/λακκάσης, η αποτελεσματικότητα του ενζύμου 

είναι σχεδόν ανύπαρκτη.  

Από την άλλη πλευρά, μειώνοντας την ποσότητα του φωτοευαισθητοποιητή δέκα φορές, παρατηρείται 

δραματική μείωση του βαθμού κατανάλωσης διοξυγόνου. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι όλη η 

πορφυρινή είναι προσδεδεμένη στο TiO2 βγαίνει το συμπέρασμα ότι η μείωση του 

φωτοευαισθητοποιητή προκαλεί μείωση στον αριθμό των ηλεκτρονίων που εμβολιάζονται στο TiO2 και 

έπειτα στην λακκάση.    

Συγκρίνοντας το σύστημα φωτοευαισθητοποιτής/TiO2/λακκάση με το διμοριακό σύστημα ίδιας 

συγκέντρωσης (167 nΜ λακάση, 2.2 μΜ φωτοευαισθητοποιητή), είναι προφανές ότι ο βαθμός 

κατανάλωσης στο πρώτο είναι υψηλότερος. Επομένως, η μεταφορά ηλεκτρονίων μεταξύ πορφυρίνης 

και λακάσης μέσω TiO2 είναι ταχύτερη από αυτή στο διμοριακό σύστημα. Αρα η παρουσια του TiO2 

βελτιώνει τη φωτοκαταλυτική δράση του συστήματος. 
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 Από την άλλη πλευρά, ο ρυθμός κατανάλωσης οξυγόνου στο διμοριακό σύστημα (30 μΜ:30 μΜ) είναι 

πολύ υψηλότερη σε σύγκριση με το δείγμα control που περιέχει μόνο πορφυρίνη στην ίδια 

συγκέντρωση, γεγονός που επιδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που παίζει η πορφυρίνη στην 

αποτελεσματικότητα του συστήματος.   

Τα συμπεράσματα αυτά υποδεικνύονται και στα σχήματα 18 και 19 της κατανάλωσης οξυγόνου.

Παρακάτω απεικονίζονται τα διαγράμματα της κατανάλωσης οξυγόνου που προέκυψε από τα 

πειράματα κατανάλωσης οξυγόνου στα συστήματα φωτοευαισθητοποιητή/TiO2/λακάσης παρουσία 

του απενεργοποιητή NaF και σε διμοριακά συστήματα, δηλαδή φωτοευαισθητοποιητή –λακάσης 

απουσία  TiO2. 

 

 

Σχήμα 18: Ποσοστό κατανάλωσης οξυγόνου απουσία και παρουσία του NaF στο σύστημα 
πορφυρίνη/TiO2/λακάση.  
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Σχήμα 19: Ποσοστό κατανάλωσης οξυγόνου παρουσία και απουσία της λακκάσης στο σύστημα. 

 



 

Μετρήσεις κατανάλωσης Ο2 χρησιμοποιώντας τις κορρόλες (6) και (7) ως 

φωτοευαισθητοποιητή 

Δείγματα που περιείχαν φωτοευαισθητοποιητή/ TiO2/λακάση προετοιμάστηκαν χρησιμοποιώντας τις 

κορρόλες (6) και (7) και μετρήθηκε η κατανάλωση του μοριακού οξυγόνου για καθένα από τα δύο 

συστήματα. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών παρουσιάζονται στους Πίνακες 5 και 6.  Παρά το 

γεγονός ότι και οι δύο κορρόλες προσδέθηκαν με επιτυχία στο TiO2 – περίπου το 50 της αρχικής 

ποσότητας προσροφήθηκε στο  TiO2 – δεν παρατηρήθηκε κατανάλωση οξυγόνου σε καμία περίπτωση. 

Λακάση Φωτοευαισθητοποιητής Κατανάλωση (μmol Ο2 / L / min) 

167 nM 2.2 μM - 
167 μΜ 1.1 μΜ - 

- 2.2 μΜ - 

 

Πίνακας 5: Αποτελέσματα κατανάλωσης οξυγόνου σε διμοριακό σύστημα φωτοευαισθητοποιητή/λακκάσης 

χρησιμοποιώντας την κορρόλη (6) κατά τη διάρκεια ακτινοβόλησης  2 λεπτών σε buffer TEOA (25 mM, 1.5 mL) 

σε pH 6 και στους 25 oC 

 

Λακάση Φωτοευαισθητοποιητής Κατανάλωση (μmol Ο2 / L / min) 

167 nM 2.2 μM - 
167 μΜ 1.1 μΜ - 

- 2.2 μΜ - 

 

Πίνακας 6: Αποτελέσματα κατανάλωσης οξυγόνου σε διμοριακό σύστημα φωτοευαισθητοποιητή/λακκάσης 

χρησιμοποιώντας την κορρόλη (7) κατά τη διάρκεια ακτινοβόλησης  2 λεπτών σε buffer TEOA (25 mM, 1.5 mL) 

σε pH 6 και στους 25 oC 

 

Οι  κορρόλες αποτελούν πιο ευαίσθητα μόρια από τις πορφυρίνες και παρατηρείται ευκολότερη 

διάσπαση τους, λόγω της μεθυνικής γέφυρας που διαθέτουν. Έτσι, η αποτυχία κατανάλωσης οξυγόνου 

στα συστήματα με κορρόλες πιθανόν να οφείλεται σε διάσπαση των μορίων κορρόλης, μετά την 

ακτινοβόληση τους.  Για τον λόγο αυτό δεν είχαν απόδοση στα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν.



ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ 

UV-Vis  

Η UV-Vis φαμσατοσκοπία αναφέρεται στην φασματοσκοπία απορρόφησης στο περιοχή υπεριώδες και 

ορατού φάσματος. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιεί το φως στις ορατές και στις γειτονικές (κοντά στο 

υπεριώδες και κοντά στο υπέρυθρο) περιοχές. Η απορρόφηση ή η ανάκλαση στην ορατή περιοχή 

επηρεάζει άμεσα το πώς αντιλαμβανόμαστε το χρώμα των χημικών. Σε αυτή την περιοχή του 

ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, τα μόρια υπόκεινται σε ηλεκτρονικές μεταφορές. Αυτή η τεχνική είναι 

συμπληρωματική στην φθορίζουσα φαμσατοσκοπία, αφού η φθορίζουσα ασχολείται με μεταφορές 

από την διεγερμένη κατάσταση στην θεμελιώδη, ενώ η απορρόφηση μετράει μεταφορές από τη 

θεμελιώδη στην διεγερμένη. 

Μόρια που περιέχουν π-ηλεκτρόνια ή μη δεσμικά ηλεκτρόνια (n-ηλεκτρόνια) μπορούν να 

απορροφήσουν την ενέργεια, στη μορφή υπεριώδους ή ορατού φωτός, ώστε να διεγείρουν αυτά τα 

ηλεκτρόνια στο υψηλότερο αντιδεσμικό μοριακό τροχιακό. Όσο πιο εύκολα διεγείρονται τα ηλεκτρόνια 

(π.χ. χαμηλότερο ενεργειακό χάσμα μεταξύ των HOMO και LUMO), τόσο μεγαλύτερο είναι το μήκος 

κύματος στο οποίο μπορεί να απορροφήσει το φως.   

Η απορρόφηση της UV ή της ορατής ακτινοβολίας αντιστοιχεί στην διέγερση των εξωτερικών 

ηλεκτρονίων. Υπάρχουν τρεις τύποι ηλεκτρονικής μετάβασης που μπορούν να ληφθούν υπόψη: 

1. Μεταβάσεις που περιλαμβάνουν π, σ και n ηλεκτρόνια 

2. Μεταβάσεις που περιλαμβάνουν ηλεκτρόνια μεταφοράς φορτίου 

3. Μεταβάσεις που περιλαμβάνουν d και f ηλεκτρόνια 

Όταν ένα άτομο ή μόριο απορροφά ενέργεια, ηλεκτρόνια προάγονται από τη θεμελιώδη κατάσταση 

στην διεγερμένη. Σε ένα μόριο, τα άτομα μπορούν να περιστρέφονται και να δονούνται διαδοχικά το 

ένα με το άλλο. Αυτές οι δονήσεις και περιστροφές μπορούν να έχουν επίσης διακριτά επίπεδα 

ενέργειας τα οποία μπορούν να θεωρηθούν ότι βρίσκονται στην κορυφή κάθε ηλεκτρονικού επιπέδου.    

 



UV-Vis Φασματομετρητής 

Το όργανο που χρησιμοποιείται στην φασματοσκοπία UV/Vis ονομάζεται φασματομετρητής UV/Vis και 

μετράει την ένταση του φωτός που περνάει μέσω ενός δείγματος (I), και το συγκρίνει με την ένταση 

του φωτός πριν περάσει μέσα από το δείγμα (Ι0). Ο λόγος Ι/Ι0  ονομάζεται διαπερατότητα, και συνήθως 

εκφράζεται σε επί τοις εκατό ποσοστό. Η απορρόφηση  Α, βασίζεται στην διαπερατότητα. 

 

 

Εικόνα 2: Δείγμα λειτουργίας φασματομετρητή 

Το φασματόμετρο μπορεί επίσης να ρυθμιστεί ώστε να μετράει την ανάκλαση. Στην περίπτωση αυτή, 

το φασματόμετρο μετράει την ένταση του φωτός που ανακλάται από ένα δείγμα (I) και την συγκρίνει 

με την ένταση του φωτός που ανακλάται από ένα υλικό αναφοράς (Ι0) (όπως, για παράδειγμα, ένα 

άσπρο πλακάκι). Ο λόγος Ι/Ι0  ονομάζεται αντίσταση, και συνήθως εκφράζεται σε επί τοις εκατό 

ποσοστό. 

Τα βασικά τμήματα ενός φασματομετρητή είναι μία πηγή φωτός, την θέση του δείγματος, ένα φράγμα 

περίθλασης σε έναν μονοχρωμάτορα ή ένα πρίσμα για να διαχωρίζονται τα διαφορετικά μήκη κύματος 

του φωτός, και έναν ανιχνευτή. Η πηγή ακτινοβολίας είναι συχνά μία ίνα Tungsten (300-2500nm), μια 

λάμπα τόξου δευτερίου, η οποία συνεχίζει πέρα από την περιοχή του υπεριώδους (190-400nm), μια 

λάμπα τόξου ξένου, η οποία είναι συνεχής από τα 160-2000nm, ή , πιο πρόσφατα, δίοδοι εκπομπής 

φωτός (LED) για τα μήκη κύματος στο ορατό.     Ο ανιχνευτής είναι τυπικά ένας φωτοπολλαπλασιαστης 

σωλήνας, ένα φωτοδιόδιο, μια συστοιχία φωτοδιοδίων, ή μία συσκευή φορτισμένου ζεύγους  (CCD). Οι 

ανιχνευτές μονού φωτοδιοδίου και οι σωλήνες φωτοπολλαπλασιασμού χρησιμοποιούνται με 

μονοχρωμάτορες ανίχνευσης, οι οποίοι φιλτράρουν το φως, ώστε μόνο το φως από το ενός μήκους 

κύματος να φτάνει στον ανιχνευτή κάθε φορά. Ο μονοχρωμάτορας ανίχνευσης κινεί το φράγμα 

περίθλασης να περάσει μέσα από κάθε μήκος κύματος έτσι ώστε η ένταση να μετρηθεί ως κλάσμα του 

μήκους κύματος. Fixed μονοχρωμάτορες χρησιμοποιούνται με CCD και συστοιχίες  φωτοδιοδίων. 

Καθώς και οι δύο αυτές συσκευές αποτελούνται από πολλούς ανιχνευτές ομαδοποιημένους σε 

συστοιχίες μιας ή δυο διαστάσεων, είναι ικανά να μαζέψουν φως από διαφορετικά μήκη κύματος σε 

διαφορετικά pixels ή ομάδες pixels ταυτόχρονα. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Schematic_of_UV-_visible_spectrophotometer.png
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Ένας φασματομετρητής μπορεί να είναι είτε μονής δέσμης ή διπλής δέσμης. Σε όργανο μονής δέμσης 

όλο το φως περνάει μέσα από την κυψελίδα με το δείγμα. Η Ι0 μετριέται όταν απομακρύνουμε το 

δείγμα. 

Σε όργανο διπλής δέσμης, το φως διαχωρίζεται σε δύο δέσμες πριν φτάσει το δείγμα. Η μια 

χρησιμοποιείται ως αναφορά και η άλλη περνάει μέσα από το δείγμα. Η ένταση της δέσμης αναφοράς 

παίρνεται ως 100% μετάδοση (ή 0 απορρόφηση), και η μέτρηση που απεικονίζεται είναι ο λόγος των 

εντάσεων των δύο δέσμεων. Μερικά όργανα διπλής δέσμης έχουν δύο ανιχνευτές (φωτοδιόδια), και το 

δείγμα και η δέσμη αναφοράς μετριούνται την ίδια στιγμή. Σε άλλα όργανα, οι δύο δέσμες περνάνε 

μέσα από έναν διαχωριστή δέσμης, ο οποίος μπλοκάρει μία δέσμη τη φορά. Ο ανιχνευτής εναλλάσσει 

μεταξύ της μέτρησης της δέσμης δείγματος και της δέσμης αναφοράς σε συγχρονισμό με τον 

διαχωριστή. Μπορεί επίσης να υπάρξει ένα ή περισσότερα σκοτεινά διαλλείματα στον κύκλο του 

διαχωριστή.  Στην περίπτωση αυτή, οι μετρούμενες εντάσεις μπορούν να διορθωθούν αφαιρώντας την 

ένταση που μετριέται στα σκοτεινά διαλλείματα πριν πάρουμε τον λόγο. 

Τα δείγματα στην φασματομετρία UV/Vis είναι πιο συχνά υγρά, αν και η απορρόφηση των αερίων και 

ακόμα και των στερεών μπορούν επίσης να μετρηθούν. Τα δείγματα τοποθετούνται επίσης σε μια 

διάφανη κυψελίδα. Οι κυψελίδες είναι τυπικά παραλληλόγραμμες σε σχήμα με εσωτερικό πλάτος 1cm 

(το οποίο αποτελεί και το μήκος L στο νόμο Beer-Lambert). Οι δοκιμαστικοί σωλήνες μπορούν επίσης 

να χρησιμοποιηθούν ως κυψελίδες σε μερικά όργανα. Ο τύπος του δοχείου του δείγματος πρέπει να 

επιτρέπει στην ακτινοβολία να περάσει πέρα από την περιοχή φάσματος που μας ενδιαφέρει. Οι πιο 

ευρέως χρησιμοποιούμενες κυψελίδες φτιάχνονται από τηγμένη σίλικα υψηλής ποιότητας ή από γυαλί 

χαλαζία, διότι αυτά είναι διαπερατά στο φάσμα UV, στην ορατή περιοχή και κοντά στις υπέρυθρες 

περιοχές. Γυάλινες και πλαστικές κυψελίδες είναι επίσης συχνές, αν και το γυαλί και τα περισσότερα 

πλαστικά απορροφούν στο UV, πράγμα που περιορίζει την χρησιμότητα τους στα ορατά μήκη κύματος.  
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NMR  

Πυρηνικός µαγνητικός Συντονισµός (NMR) 

Ο Πυρηνικός µαγνητικός Συντονισµός (NMR) είναι ένα φαινόµενο που συµβαίνει όταν πυρήνες 

ορισµένων ατόµων τοποθετούνται εντός ενός οµογενούς, στατικού µαγνητικού πεδίου και διεγείρονται 

από ένα δεύτερο ταλαντευόµενο µαγνητικό πεδίο. Οι περισσότεροι πυρήνες εµφανίζουν το φαινόµενο 

NMR. Το αν θα εμφανίζουν οι πυρήνες το φαινόμενο NMR εξαρτάται από το εάν αυτοί έχουν 

µαγνητικές ιδιότητες,  όπως αυτές αντανακλώνται στην ιδιότητα του σπιν. Έτσι , λοιπόν, πυρήνες με 

περιττό αριθμό νετρονίων και πρωτονίων εμφανίζονται σε ένα φάσμα NMR, καθώς αυτοί προξενούν 

μαγνητικά φαινόμενα.  Όπως σε άλλους φασµατοσκοπικούς κλάδους, έτσι και στη φασµατοσκοπία 

NMR µελετάται η αλληλεπίδραση της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας µε την ύλη.  Στην περίπτωση 

της φασµατοσκοπίας NMR γίνεται χρήση του φαινοµένου NMR για τη µελέτη φυσικών, χηµικών και 

βιολογικών ιδιοτήτων της ύλης. 

Ο πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός βασίζεται στην μεταπτωτική κίνηση που εκτελεί ένα ελεύθερο 

spin όταν βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο. Στις περισσότερες περιπτώσεις το spin  ενός 

πυρήνα παρουσιάζει διπολική μαγνητική ροπή μ=γħI όπου Ι ακέραιος αριθμός και γ ο γυρομαγνητικός 

λόγος, ένα μέγεθος χαρακτηριστικό για κάθε πυρήνα. Συνεπώς, όταν δεν εφαρμόζεται στον πυρήνα 

εξωτερικό μαγνητικό πεδίο, τα πυρηνικά spin προσανατολίζονται τυχαία.  Όταν ένας πυρήνας βρεθεί 

σε ομογενές μαγνητικό πεδίο Β0 το πεδίο αλληλεπιδρά µε τη µαγνητική ροπή µ και αναπτύσσεται µια 

ροπή στρέψης, η οποία τείνει να ευθυγραµµίσει τη µ µε το πεδίο Β0, ανεξάρτητα από τον αρχικό 

προσανατολισµό της.  Ο πυρήνας, εποµένως, υφίσταται δύο δυνάµεις. Η µία τείνει να ευθυγραµµίσει 

τη µ µε το Β0, ενώ η άλλη, λόγω της ιδιοστροφορµής, θέλει τον πυρήνα να αυτοπεριστρέφεται. Η µ 

καταλήγει τελικά να εκτελεί µία µεταπτωτική κίνηση γύρω από το Β0. 

Η κίνηση της μαγνητικής ροπής του περιγράφεται από την εξίσωση dμ/dt=γμ*B0, η οποία περιγράφει 

την γυροσκοπική μετάπτωση της μαγνητικής ροπής μ γύρω από το πεδίο Β0 με συγκεκριμένη 

συχνότητα περιστροφής (συχνότητα Larmor) ω0=γΒ0.   

Το πυρηνικό spin , συνεπώς, μετά την εφαρμογή εξωτερικού μαγνητικού πεδίου στον πυρήνα αποκτά 

συγκεκριμένο προσανατολισμό, είτε παράλληλα με το πεδίο έχοντας υψηλότερη ενέργεια, είτε 

αντιπαράλληλα με το πεδίο έχοντας χαμηλότερη ενέργεια.  



 

Εικόνα 3: a. Απουσία εξωτερικού μαγνητικού πεδίου τα πυρηνικά spin προσανατολίζονται τυχαία, b. Όταν εφαρμοστεί 

εξωτερικό μαγνητικό πεδίο, τα πυρηνικά spin προσανατολίζονται είτε παράλληλα (μπλε), είτε αντιπαράλληλα (κόκκινο) 

με το πεδίο. 

 

Εικόνα 4: Η ενεργειακή διαφορά ΔΕ μεταξύ των καταστάσεων πυρηνικού spin αποτελεί συνάρτηση της ισχύος του 

εφαρμοζόμενου πεδίου. Απορρόφηση ενέργειας συχνότητας ν μεταβάλλει την κατάσταση του spin ενός πυρήνα από 

χαμηλότερη σε υψηλότερη. Οι καταστάσεις spin έχουν την ίδια ενέργεια απουσία κάποιου μαγνητικού πεδίου αλλά 

διαφορετική ενέργεια παρουσία ενός μαγνητικού πεδίου. Η διαφορά ενέργειας μεταξύ των καταστάσεων spin αυξάνεται 

όσο ισχυρότερο είναι το εφαρμοζόμενο μαγνητικό πεδίο. 

Το φαινόμενο NMR ουσιαστικά αφορά την επανεκπομπή της ακτινοβολίας που απορροφάται, το 

φάσμα της οποίας δίνει πληροφορίες σχετικά με τον σκελετό των ανθράκων ή και υδρογόνων της 

ένωσης με αποτέλεσμα την διάγνωση της δομής της. Για να διεγερθούν οι πυρήνες πρέπει να 

απορροφήσουν ενέργεια από κάποια πηγή ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας.  Η διέγερση των πυρήνων 

γίνεται µε την εφαρµογή ενός δεύτερου µαγνητικού πεδίου Β1. Ο ραδιοποµπός τοποθετείται με τέτοιο 

τρόπο, έτσι ώστε το πεδίο Β1 να εφαρµόζεται κάθετα προς το Β0.  

Όλοι οι πυρήνες στα μόρια περιβάλλονται από ηλεκτρόνια. Όταν ασκηθεί ένα εξωτερικό μαγνητικό 

πεδίο σε κάποιο μόριο, τα ηλεκτρόνια δημιουργούν τα δικά τους μικροσκοπικά τοπικά μαγνητικά 

πεδία. Αυτά δρούν αντίθετα προς το εφαρμοζόμενο πεδίο, ώστε το πραγματικό πεδίο να είναι λίγο 

μικρότερο από το εξωτερικό.  

Βπραγματικό=Βεφαρμοζόμενο-Βτοπικό 
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Από το παραπάνω φαινόμενο διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι οι πυρήνες προστατεύονται από την πλήρη 

επίδραση του εφαρμοζόμενου πεδίου λόγω των ηλεκτρονίων που τους περιβάλλουν. Επειδή, κάθε 

συγκεκριμένος πυρήνας ενός μορίου βρίσκεται σε κάπως διαφορετικό ηλεκτρονικό περιβάλλον, 

προστατεύεται και σε κάπως διαφορετική έκταση, με αποτέλεσμα το πραγματικό εφαρμοζόμενο πεδίο 

να μην είναι ίδιο για κάθε πυρήνα.  

Οι πυρήνες που προστατεύονται καλύτερα χρειάζονται ισχυρότερο εφαρμοζόμενο πεδίο για να 

συντονιστούν και επομένως απορροφούν στην δεξιά πλευρά ενός γραφήματος NMR, δηλαδή στην 

περιοχή upfield. Ενώ , πυρήνες που προστατεύονται λιγότερο χρειάζονται ασθενέστερο εφαρμοζόμενο 

πεδίο και συνεπώς απορροφούν στην αριστερή πλευρά του γραφήματος NMR, δηλαδή την περιοχή 

downfield.  

MALDI TOF 

Η φασματοσκοπία MALDI είναι μια τεχνική απαλού ιοντισμού η οποία χρησιμοποιείται στην 

φασματομετρία μάζας, επιτρέποντας την ανάλυση των βιομορίων και μεγάλων οργανικών μορίων τα 

οποία τείνουν να είναι εύθραυστα και να διασπούνται όταν ιονίζονται από πιο συμβατικές μεθόδους 

ιοντισμού. Μοιάζει σε χαρακτήρα με ιοντισμό elctrospray (ESI) στο ότι και οι δύο τεχνικές είναι σχετικά 

απαλοί τρόποι να διατηρούν ιόντα μεγάλων μορίων στην αέρια φάση, αν και το MALDI παράγει πολύ 

λιγότερα ιόντα πολλαπλά φορτισμένα. 

Η τεχνολογία MALDI είναι μια διαδικασία τριών 

βημάτων. Αρχικά, το δείγμα αναμειγνύεται με ένα 

κατάλληλο υλικό matrix και εφαρμόζεται σε μια 

μεταλλική πλάκα. Δεύτερον, ένα παλλόμενο laser 

ακτινοβολεί το δείγμα, προκαλώντας αποκόλληση 

και εκρόφηση του δείγματος και του υλικού matrix. 

Τέλος, τα μόρια του αναλύτη ιοντίζονται με το  να 

πρωτονιώνονται ή να αποπρωτονιώνονται στο 

καυτό πτερό του φωτοαποδομημένου αερίου, και 

τότε μπορεί να επιταχυνθεί μέσα σε οποιοδήποτε 

φασματομετρητή μάζας χρησιμοποιείται για να τα 

αναλύσει.       

Εικόνα 5: Πλάκα δειγμάτων για φασματομετρία MALDI 

Τεχνολογία και Οργανολογία 

 Laser 

Οι τεχνικές MALDI συνήθως χρησιμοποιούν laser UV όπως laser αζώτου (337nm) και laser τριπλών και 

τετραπλών συχνοτήτων Nd:YAG(335nm και 266nm αντίστοιχα). Αν και όχι τόσο συχνά, υπέρυθρα laser 

χρησιμοποιούνται λόγω της απαλότερης λειτουργίας ιοντισμού. Το IR-MALDI επίσης έχει το 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:MALDI_Target.jpg
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πλεονέκτημα της απομάκρυνσης υλικών (χρήσιμο για βιολογικά δείγματα), λιγότερων παρεμβολών 

χαμηλής μάζας και συμβατότητα με άλλες μεθόδους φασματομετρίας laser εκρόφησης μάζας που δεν 

χρησιμοποιεί matrix. 

 Μηχανισμός Ιονισμού 

Το laser στοχεύεται στους κρυστάλλους του matrix στο σποτ με τη στεγνή σταγόνα. Το matrix 

απορροφά την ενέργεια του laser και πιστεύεται ότι πρωταρχικά το matrix εκροφείται και ιοντίζονται 

(με προσθήκη πρωτονίου) εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Το καυτό πτερό που παράγεται κατά την 

αποκόλληση περιέχει πολλά είδη: ουδέτερα και ιοντισμένα μόρια matrix, πρωτονιομένα και 

απορπωτονιομένα μόρια matrix, clusters matrix και νανοσταγονίδια. Αποκολλημένα είδη μπορούν να 

συμμετάσχουν στον ιοντισμό του αναλύτη, αν και ο μηχανισμό του MALDI συζητείται ακόμα. Το matrix 

έπειτα μεταφέρει πρωτόνια στα μόρια αναλύτη, κι έτσι φορτίζεται ο αναλύτης. Ένα παρατηρούμενο ιόν 

μετά από αυτή την διαδικασία θα αποτελείται από το αρχικό ουδέτερο μόριο [Μ] με ιόντα να έχουν 

προστεθεί ή αφαιρεθεί. Το MALDI είναι ικανό να δημιουργήσει απλά φορτισμένα ιόντα ή πολλαπλά 

φορτισμένα ιόντα, ανάλογα με τη φύση του matrix, την ένταση του laser, και /ή το δυναμικό που 

χρησιμοποιείται. Σήματα ιόντων από ρίζες κατιόντων μπορεί να παρατηρηθούν, π.χ. στην περίπτωση 

των μορίων matrix ή άλλων οργανικών  μορίων.  

 Χρόνος Πτήσης 

Ο τύπος φασματομέτρου μάζας που χρησιμοποιείται πιο συχνά με MALDI είναι το TOF (time-of-flight 

mass spectrometer), κυρίως λόγω του μεγάλου εύρους μάζας. Η διαδικασία μέτρησης του TOF είναι 

επίσης ιδανική για την διαδικασία ιοντισμού του MALDI, καθώς το παλόμενο  laser παίρνει ξεχωριστές 

εικόνες από το να δουλεύει με συνεχή λειτουργία. Το όργανο MALDI-TOF είναι εξοπλισμένο με έναν 

καθρέφτη ιόντος ο οποίος ανακλά ιόντα χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρικό πεδίο, και ως εκ τούτου 

διπλασιάζοντας το μονοπάτι πτήσης του ιόντος και αυξάνοντας την ανάλυση.  

 



Ηλεκτρόδιο Clark 

Το ηλεκτρόδιο Clark είναι ένα ηλεκτρόδιο που μετράει το οξυγόνο σε μια καταλυτική επιφάνεια 

πλατίνας χρησιμοποιώντας την καθαρή αντίδραση: 

O2 + 4 e− + 2 H2O → 4 OH− 

Χρησιμοποιείται μια μεμβράνη στο γυμνό ηλεκτρόδιο πλατίνας για να μειώνεται η ρύπανση και η 

επιμετάλλωση στην πλατίνα. 

Η ροή των ηλεκτρονίων στο οξυγόνο ως αποτέλεσμα της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης μπορεί να 

αποδειχθεί με την χρήση ενός ηλεκτροδίου οξυγόνου. Ο θάλαμος του ηλεκτροδίου είναι 

απομονωμένος από τον θάλαμο της αντίδρασης με μια λεπτή μεμβράνη Teflon. Η μεμβράνη είναι 

διαπερατή για το μοριακό οξυγόνο και επιτρέπει αυτό το αέριο να φτάσει στην κάθοδο, όπου ανάγεται 

ηλεκτρολυτικά. 

Η διάρκεια ζωής είναι περιορισμένη γύρω στα 3 χρόνια λόγω της μεμβράνης Teflon η οποία 

επικαλύπτεται με πρωτεΐνη. 

 

Εικόνα 6: Σχηματική απεικόνιση ηλεκτροδίου Clark 

Αυτή η αναγωγή επιτρέπει ένα ρεύμα να ρέει, η οποία δημιουργεί μια διαφορά δυναμικού που 

καταγράφεται σε ένα καταγραφέα. Το σήμα που καταγράφεται είναι, επομένως, μια μέτρηση της 

δραστηριότητας του οξυγόνου του μείγματος της αντίδρασης. Το ρεύμα που ρέει είναι ανάλογο της 

δραστηριότητας του οξυγόνου, υπό την προϋπόθεση ότι το διάλυμα αναμειγνύεται συνεχώς για να 

ελαχιστοποιηθεί η δημιουργία ενός μη ανακατεμένου στρώματος δίπλα στην μεμβράνη.  
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Ένα δυναμικό γύρω στα 0.7V χρησιμοποιείται για να επιτρέψει γραμμικότητα μεταξύ των μετρήσεων 

του ρεύματος και της συγκέντρωσης του οξυγόνου.  

Όταν ένα μικρό δυναμικό εφαρμόζεται μέσω αυτών των ηλεκτροδίων, έτσι ώστε η πλατίνα να γίνεται 

αρνητική σε σχέση με το ασήμι, το ρεύμα το οποίο ρέει είναι αρχικά αμελητέο και η πλατίνα 

πολώνεται. Καθώς αυτό το δυναμικό αυξάνεται στα 700mV, το οξυγόνο ανάγεται στην επιφάνεια της 

πλατίνας, αρχικά σε υπεροξείδιο του υδρογόνου H2O2 και έτσι η πολικότητα τείνει να εκφορτίζεται 

καθώς τα ηλεκτρόνια δωρίζονται στο οξυγόνο (που δρα ως δέκτης ηλεκτρονίων). Το ρεύμα που στην 

συνέχεια ρέει είναι στοιχειομετρικά συγγενέυων με το οξυγόνο που καταναλώνεται στην κάθοδο. 

Το διάγραμμα που απεικονίζεται παριστάνει τις αντιδράσεις του ηλεκτροδίου οξυγόνου. Όταν μια 

ενισχυτική τάση εφαρμόζεται δια μέσου των δύο ηλεκτροδίων, η πλατίνα(Pt) γίνεται αρνητική (γίνεται 

η κάθοδος) και το ασήμι (Ag) γίνεται 

θετικό (η άνοδος). Το οξυγόνο 

διαχέεται μέσα από την μεμβράνη και 

ανάγεται στην επιφάνεια της καθόδου 

έτσι ώστε το ρεύμα να ρέει μέσω του 

κυκλώματος (το οποίο ολοκληρώνεται 

από ένα λεπτό στρώμα διαλύματος 

KCl ή άλλου ηλεκτρολύτη). Το ασήμι 

οξειδώνεται και το χλωρίδιο του 

ασημιού εναποτίθεται στην άνοδο. Το 

ρεύμα το οποίο παράγεται φέρει μια 

άμεση, στοιχειομετρική σχέση με το 

ανηγμένο οξυγόνο και μετατρέπεται 

σε ένα ψηφιακό σήμα και 

καταγράφεται από μια μονάδα 

ελέγχου ηλεκτροδίου.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑTA 

 

Συνοψίζοντας λοιπόν, , στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η δράση νέων υβριδικών συστημάτων 

φωτοευαισθητοποιητή-λακκάσης παρουσία TiO2 με σκοπό τη μελέτη αναγωγής του μοριακού 

οξυγόνου. Για τη μελέτη αυτή, εξετάστηκαν φωτοευαισθητοποιητές  και πιο συγκεκριμένα μόρια 

πορφυρινών και κορρολών που φέρουν κατάλληλες ομάδες πρόσδεσης (π.χ φωσφορικές, 

καρβοξυλικές) ώστε  να  προσδεθούν πάνω  σε νανοσωματίδια TiO2. Η πορφυρίνη που μελετήθηκε και 

επέδειξε αποτελεσματικότητα ήταν η 5,10,15,20-tetrakis-(4-di-ethyl-phosphonate-phenyl) ή αλλιώς η 

πορφυρίνη (4), η οποία φέρει φωσφορικές ομάδες πρόσδεσης που δημιουργούν πολύ ισχυρούς 

δεσμούς με τα νανοσωματίδια TiO2 γεγονός που επιτρέπει στην πορφυρίνη να προσδεθεί στο TiO2.  

Η μέγιστη ποσότητα λακάσης που προσδένεται στα νανοσωματίδια TiO2, όπως είχε υπολογιστεί σε 

προηγούμενες έρευνες, είναι 167 nM. Όλα τα πειράματα και οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο 

πείραμα έγιναν με βάση τη συγκεκριμένη ποσότητα λακάσης. Ακολούθησαν πειράματα κατανάλωσης 

οξυγόνου, τα αποτελέσματα των οποίων έδειξαν ότι οι ποσότητες που παρουσίασαν την μεγαλύτερη 

κατανάλωση διοξυγόνου ήταν οι εξής: 1.67nM λακκάσης και 2.2μΜ φωτοευαισθητοποιητή.   Η 

συμπεριφορά αυτή της πορφυρίνης είχε ως αποτέλεσμα την κατανάλωση του οξυγόνου σε μεγάλο 

ποσοστό στα περισσότερα από τα συστήματα στα οποία μελετήθηκε. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν 

μετρήσεις κατανάλωσης οξυγόνου παρουσία ενός αναστολέα του ενζύμου (NaF), όπου το ένζυμο έχανε 

την ενεργότητα του και η κατανάλωση του οξυγόνου παρουσίαζε μείωση. Τα αποτελέσματα των 

μετρήσεων παρουσία του απενεργοποιητή συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα των μετρήσεων του 

διμοριακού συστήματος λακάσης/φωτοευαισθητοποιητή και παρατηρήθηκε ότι το διμοριακό σύστημα 

δίνει ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση οξυγόνου από ότι το σύστημα με τον απενεργοποιητή NaF. Τα 

αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν την ιδιότητα του TiO2 να βελτιώνει το σύστημα κατανάλωσης 

οξυγόνου στο σύνολό του.  

Επιπλέον, στην προσπάθεια βελτίωσης του συστήματος κατανάλωσης οξυγόνου,  διεξήχθηκαν 

πειράματα με την χρήση άλλως μορίων φωτοευαισθητοποιητών, δύο κορρόλων που φέρουν 

καρβοξυλομάδες ως ομάδες πρόσδεσης, την  5,10,15–(4–carboxyl-phenyl) κορρόλη και την  

5,10,15–(4–carboxy-phenyl) κορρόλη. Ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτών δεν ήταν ευνοϊκά και 

για το λόγο αυτό περαιτέρω πειράματα με τη χρήση κορρόλων ως φωτοευαισθητοποιητές, δεν 

συνεχίστηκαν. 
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