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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο συνδυασμός μεταλλικών ιόντων και διφωσφονικών οξέων αποδίδει μεταλλοφωσφονικά 

υβριδικά υλικά. Η πλειοψηφία των υλικών αυτών είναι πολυμερή συναρμογής όπου τα 

μεταλλικά ιόντα συνδέονται με διφωσφονικούς υποκαταστάτες, σχηματίζοντας έτσι μία 

ποικιλία από δομικά μοτίβα (1D, 2D ή 3D, και σπανιώτερα 0D), ανάλογα τα χαρακτηριστικά 

του μεταλλικού κέντρου και του διφωσφονικού «συνδετήρα». 

Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η σύνθεση νέων βιοσυμβατών μεταλλοφωσφονικών 

υλικών που πραγματοποιήθηκε με τη χρήση τόσο της "1
ης

 γενιάς" (που δεν περιέχουν άζωτο) 

όσο και της  "2
ης

 γενιάς" (που περιέχουν άζωτο) διφωσφονικών φαρμάκων σε συνδυασμό με 

βιοσυμβατά δισθενή μεταλλικά ιόντα αλκαλικών γαιών (π.χ. Mg
2+

, Ca
2+

, Sr
2+

, Ba
2+

). Τα 

συγκεκριμένα προϊόντα που απομονώθηκαν και χαρακτηρίστηκαν δομικά είναι είτε 

σύμπλοκα, είτε πολυμερή συναρμογής, στα οποία ο υποκαταστάτης που συναρμόζεται στα 

μεταλλικά κέντρα είναι ένα ενεργό φαρμακευτικό συστατικό.  

Τα διφωσφονικά φάρμακα που αναφέρθηκαν αποτελούν μία τάξη φαρμάκων και 

χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης και άλλων παθήσεων που σχετίζονται 

με τα οστά. Όμως, τα φάρμακα αυτά παρουσιάζουν κάποια μειονεκτήματα, όπως χαμηλή 

βιοσυμβατότητα και βιοδιαθεσιμότητα, γρήγορη απέκκριση από το σώμα καθώς και σοβαρές 

παρενέργειες. Γι’ αυτό το λόγο υπάρχει επιτακτική ανάγκη για το σχεδιασμό και την 

κατασκευή "έξυπνων" συστημάτων που να επιτρέπουν τον έλεγχο της αποδέσμευσης του 

ενεργού διφωσφονικού μέσου ανάλογα τις ανάγκες του ασθενούς. 

Τα συντεθέντα μεταλλοφωσφονικά υλικά μελετήθηκαν για την ικανότητα τους να 

αποδεσμεύουν το διφωσφονικό ενεργό συστατικό με ένα προβλέψιμο και ελεγχόμενο τρόπο. 

Η ελεγχόμενη αυτή αποδέσμευση επιτεύχθηκε σε χαμηλά pH λόγω της αποικοδόμησης της 

δομής μετάλλου-διφωσφονικού φαρμάκου στις συγκεκριμένες βιολογικές συνθήκες, οι οποίες 

μιμούνται το ανθρώπινο στομάχι. Η αποδέσμευση του φαρμάκου ποσοτικοποιήθηκε με 

φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού πρωτονίου (
1
H NMR). Τα 

αποτελέσματα απεικονίζονται σε διαγράμματα καμπυλών αποδέσμευσης που απεικονίζουν 

την % αποδέσμευση έναντι του χρόνου. Τελικά, γίνεται προσπάθεια συσχέτισης «δομής-

δραστικότητας». 

Λέξεις Κλειδιά: διφωσφονικοί υποκαταστάτες, βιοσυμβατά, μεταλλοφωσφονικά υβριδικά 

υλικά,  ελεγχόμενη αποδέσμευση φαρμάκου, οστεοπόρωση.  
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ABSTRACT 

The combination of metal ions and bisphosphonic acids (BPs) yields metal phosphonate 

hybrid materials. The majority of these metal phosphonates are coordination polymers where 

metal ions are connected with BP linkers, thus creating a variety of structural motifs (1D, 2D, 

or 3D, and less frequently 0D), depending on the idiosyncrasies of the metal center and the 

BP.  

In this work we present new biocompatible metal phosphonate materials have been 

synthesized by combining either “first-generation” (non-nitrogen BPs), and “second-

generation” (nitrogen-containing, N-BPs), and biocompatible alkaline-earth metal ions (eg. 

Mg
2+

, Ca
2+

, Sr
2+

 and Ba
2+

). The synthesized products are, essentially, metal-drug complexes 

and “coordination polymers“, in which the linker (BP) that connects the metal nodes is an 

active pharmaceutical ingredient. 

The aforementioned BPs constitute a class of drugs against osteoporosis and other bone-

related diseases. The P-C-P moiety is responsible for the strong affinity of BPs for binding to 

hydroxyapatite (HAP) present in bone. Their success in mitigating osteoporosis 

notwithstanding, these BP drugs present a number of challenges including limited 

bioavailability, fast excretion, and numerous side-effects, such as osteonecrosis of the jaw, 

hypocalcemia, esophageal cancer, ocular inflammation, atrial fibrillation, etc. It is, therefore, 

imperative to design and fabricate “smart” systems that allow controlled delivery of the active 

BP agent, which will depend on the patient’s needs and idiosyncrasies.   

In the present work, these metal-drug hybrid materials were evaluated for their ability to 

release the active BP in a predictable and controlled manner. This controlled release is 

achieved through low pH-driven degradation of the metal-drug framework under specific 

biological conditions that mimic the human stomach. The drug release was quantified by 
1
Η 

NMR spectroscopy. The results are visualized in diagrams containing release curves 

correlating % drug release vs. time. Lastly, structure-activity relationships are attempted, in an 

effort to correlate structure with drug release efficiency.  

Keywords: Bisphosphonates, biocompatible, metal-drug hybrid materials, controlled drug 

release, osteoporosis 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Φωσφονικά οξέα: Ιστορία, Σύνθεση και Ιδιότητες.
1,2

 

Τα φωσφονικά οξέα αποτελούν μία ειδική κατηγορία ενώσεων που περιέχουν φώσφορο. Οι 

ενώσεις αυτές θεωρούνται «νοητά» παράγωγα του φωσφορικού οξέος, στο οποίο μία ομάδα –

ΟΗ έχει αντικατασταθεί από ένα οργανικό υποκαταστάτη -R. Κατά συνέπεια, ο γενικός τύπος 

για τις ενώσεις αυτές είναι: RP(O)(OH)2, και το τμήμα «P(O)(OH)2» στην αγγλική 

ονοματολογία αναφέρεται ως «dihydroxyphosphoryl». Στην ομάδα του φωσφονικού οξέος, η 

οποία απεικονίζεται στο ΣΧΗΜΑ 1.1 (Ι), το άτομο του φωσφόρου έχει sp
3
 υβριδισμό και για 

το λόγο αυτό η γεωμετρία του είναι τετραεδρική. Πιο συγκεκριμένα, το τετραεδρικό άτομο 

του φωσφόρου είναι συνδεδεμένο με διπλό δεσμό με άτομο οξυγόνου (P=O), ενώ σχηματίζει 

και δύο απλούς δεσμούς P-O με δύο υδροξυλικές ομάδες (-ΟΗ). Επίσης σχηματίζει έναν 

απλό δεσμό με ένα άτομο άνθρακα (P-C) που προέρχεται από μία αλειφατική ή αρωματική 

ομάδα [ΣΧΗΜΑ 1.1 (ΙΙ)].  

    

 

ΣΧΗΜΑ 1.1: (Ι) Τετραεδρική δομή της φωσφονικής ομάδας. (ελήφθη από παραπομπή 2),  

(ΙΙ) Απεικόνιση της ομάδας του φωσφονικού οξέος (ελήφθη από παραπομπή 1). 

 

Η ομάδα -P(O)(OH)2 του φωσφονικού οξέος παρουσιάζει μεταβλητή οξύτητα με 

αποπρωτονίωση δύο βημάτων, η οποία παρουσιάζεται στο ΣΧΗΜΑ 1.2. Οι τιμές των 

σταθερών διάστασης των οξεών ή σταθερών αποπρωτονίωσης (pKa) εξαρτώνται από την 

χημικό κομμάτι R που είναι συνδεδεμένο στη φωσφονική ομάδα καθώς και από την 

παρουσία άλλων λειτουργικών ομάδων (π.χ. αμίνη, σουλφονική, καρβοξυλική κλπ.).   

(Ι) (ΙΙ) 
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Η οξύτητα του πρώτου πρωτονίου εκφράζεται ως pKa1 και οι τιμές της κυμαίνονται από 0.5 

έως 3, ενώ για το δεύτερο πρωτόνιο εκφράζεται ως pKa2 και οι τιμές της είναι από 5 έως 9. 

Ανάλογα το βαθμό αποπρωτονίωσης μεταβάλλεται και το συνολικό φορτίο του οξέος. 

 

 

ΣΧΗΜΑ 1.2: Διαδικασία αποπρωτονίωσης της ομάδας φωσφονικού οξέος.  

Ελήφθη από παραπομπή 1. 

 

Έτσι, σε περίπτωση που τα φωσφονικά οξέα θεωρηθούν ως υποκαταστάτες η φωσφονική 

ομάδα μπορεί να έχει τρεις καταστάσεις: α) χωρίς αποπρωτονίωση (ουδέτερο φορτίο), β) με 

μονή αποπρωτονίωση («-1» φορτίο), και γ) με διπλή αποπρωτονίωση («-2» φορτίο). Λόγω 

αυτής της ιδιότητας, η φωσφονική ομάδα μπορεί να έχει πολλαπλές θέσεις δέσμευσης με 

περισσότερα του ενός μεταλλικά κέντρα. 

Πλήθος ερευνητικών μελετών έχουν πραγματοποιηθεί για την ταυτοποίηση των σταθερών 

αποπρωτονίωσης των φωσφονικών ενώσεων. Συγκεκριμένα, η ομάδα του Vepsäläinen 

μελέτησε τις σταθερές αποπρωτονίωσης σε μια σειρά διφωσφονικών οξέων που 

χρησιμοποιούνται στη θεραπεία της οστεοπόρωσης και τα αποτελέσματα της μελέτης τους 

παρουσιάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1.1.
1
 Με βάση τα αποτελέσματα αυτά παρατηρήθηκε ότι στις 

περισσότερες περιπτώσεις η επιμήκυνση της ανθρακικής αλυσίδας (-CH2-) μεταξύ της 

διφωσφονικής ομάδας (BP) και των αμινομάδων προκαλεί μείωση της τιμής της 1
ης

 σταθεράς 

αποπρωτονίωσης (pKa5, αμινομάδα) και αύξηση των τιμών για τις υπόλοιπες σταθερές 

αποπρωτονίωσης (φωσφονικές ομάδες).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1: Αποπρωτονίωση των διφωσφονικών ενώσων 1, 2, 3, 4 και 5. 

 

 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει διερευνηθεί εις βάθος το πεδίο των πολυμερών συναρμογής. Οι 

φωσφονικές ενώσεις χρησιμοποιήθηκαν ευρέως στο πεδίο αυτό σε συνδυασμό με διάφορα 

μεταλλικά ιόντα του Περιοδικού Πίνακα με αποτέλεσμα να έχει χαρακτηριστεί δομικά ένας 

μεγάλος αριθμός μεταλλο-φωσφονικών υλικών. Τα πολυφωσφονικά παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον καθώς διαθέτουν ομοιότητες αλλά και διαφορές με τους πιο γνωστούς 

υποκαταστάτες, τα πολυκαρβοξυλικά οξέα. 

 Η φωσφονική ομάδα διαθέτει τρία άτομα οξυγόνου που συνδέονται με το άτομο του 

φωσφόρου, τα οποία και τα τρία μπορούν να δημιουργήσουν δεσμούς συναρμογής 

(τερματικούς, διπλά, ή και τριπλά γεφωρωτικούς) ενώ τα καρβοξυλικά οξέα διαθέτουν 

μόνο δύο άτομα οξυγόνου.  

 Η φωσφονική ομάδα μπορεί να εστεροποιηθεί δύο φορές, σε αντίθεση με την 

καρβοξυλική ομάδα που μπορεί να εστεροποιηθεί μόνο μία φορά. Η εστεροποίηση 

αυξάνει τη διαλυτότητα (στην περίπτωση δισδιάλυτων υλικών) μέσω υδρόλυσης ή 

προσφέρει δομική ποικιλομορφία στο τελικό μεταλλο-φωσφονικό υλικό. 

 Στις φωσφονικές ομάδες, όπως απεικονίζεται στο ΣΧΗΜΑ 1.3, μπορεί να 

πραγματοποιηθεί διπλή αποπρωτονίωση σε δύο βήματα ανάλογα το pH του διαλύματος, 

ενώ οι καρβοξυλικοί υποκαταστάτες μπορούν να αποπρωτονιωθούν μόνο μία φορά. Έτσι 

με τροποποίηση του pH και συνακόλουθη μονή, ή διπλή αποπρωτονίωση, μπορούν να 

επέλθουν δραματικές δομικές αλλαγές στον τρόπο συναρμογής της φωσφονικής ομάδας, 

γεγονός που αυξάνει τη δομική ποικιλομορφία στο τελικό μεταλλο-φωσφονικό υλικό. 
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ΣΧΗΜΑ 1.3: Δομικές και λειτουργικές διαφορές μεταξύ καρβοξυλικών και  

φωσφονικών οξέων. Ελήφθη από παραπομπή 1. 

 

 Η τετραεδρική δομή της φωσφονικής ομάδας διευρύνει τη δομική αρχιτεκτονική του 

τελικού μεταλλο-φωσφονικού υλικού.  

Με τη χρήση καθιερωμένων οργανικών συνθετικών μεθοδολογιών μπορεί να προσκολληθεί 

μια φωσφονική ομάδα σε ένα οργανικόκομμάτι, μια πολυμερική αλυσίδα ή μήτρα.  

Η αντίδραση Michaelis-Arbuzov είναι μια μέθοδος σχηματισμού του δεσμού C-P και οδηγεί 

σε ένα διαλκοξυφωσφονικό οξύ. Η αντίδραση αυτή ανακαλύφθηκε από τον Michaelis και 

διερευνήθηκε περαιτέρω από τον Arbuzov. Η αντίδραση αυτή πραγματοποιείται κυρίως 

μεταξύ πρωτοταγών αλκυλοαλογονιδίων και τριαλκυλο φωσφιτών και εκκινείται συνήθως 

θερμικά. Ο μηχανισμός της αντίδρασης παρουσιάζεται αναλυτικά και στο ΣΧΗΜΑ 1.4. 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 1.4: Μηχανισμός της αντίδρασης Michaelis-Arbuzov. Ελήφθη από παραπομπή 1.  
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Μία δεύτερη συνθετική μέθοδος είναι η συμπύκνωση τύπου Mannich (ονομάζεται και 

αντίδραση Moedritzer-Irani). Η αντίδραση αυτή αποτελεί μια προσέγγιση της σύνθεσης Ν,Ν-

διυποκατεστημενων αμινομεθυλοφωσφονικών οξέων ή Ν-μονοϋποκατεστημένων 

ιμινομεθυλοφωσφονικών οξέων. Η αντίδραση αυτή πραγματοποιείται σε ισχυρά όξινες 

συνθήκες και ο μηχανισμός που προτείνεται
2
 για την αντίδραση αυτή παρουσιάζεται στο 

ΣΧΗΜΑ 1.5.  

Στο πρώτο βήμα της αντίδρασης λαμβάνει χώρα πυρηνόφιλη προσβολή του ατόμου του 

αζώτου της αλκυλαμίνης. Η περαιτέρω αναδιάταξη καταλήγει στη Ν-υδροξυαιθυλαμίνη, η 

οποία σε όξινες συνθήκες υφίσταται απομάκρυνση ενός μορίου νερού με παραγωγή άλατος 

ιμίνης. Το φωσφορώδες οξύ σε όξινες συνθήκες συμπεριφέρεται ως πυρηνόφιλο και 

προσβάλλει το ηλεκτρονιόφιλο άλας της ιμίνης. Το φορτισμένο προϊόν προσθήκης 

σταθεροποιείται με την απώλεια ενός πρωτονίου, παράγοντας Ν-υποκατεστημένο 

αμινομεθυλοφωσφονικό οξύ. Το Ν,Ν-διυποκατεστημένο αμινο-δις-μεθυλοφωσφονικό οξύ 

σχηματίζεται όταν η αντίδραση ξεκινάει με πρωτοταγή αλκυλαμίνη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 1.5: Μηχανισμός της αντίδρασης συμπύκνωσης τύπου Mannich.  

Ελήφθη από παραπομπή 1.  
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1.2. Διφωσφονικές Ενώσεις  

1.2.1. Ιστορική αναδρομή.
3
 

Η ανάπτυξη του πεδίου των διφωσφονικών ενώσεων απασχολεί την επιστημονική  κοινότητα 

περίπου τα τελευταία 50 χρόνια καθώς οι πρώτες δημοσιεύσεις σχετικά με τις βιολογικές 

επιδράσεις τους  παρουσιάστηκαν στις αρχές του 1969. Οι ενώσεις αυτές αποτελούν μία 

μεγάλη κατηγορία φαρμάκων για τη θεραπεία διαταραχών που σχετίζονται με το 

μεταβολισμό του ασβεστίου και πιο συγκεκριμένα για τη θεραπεία ασθενειών των οστών, 

όπως η οστεοπόρωση, η νόσος Paget, η υπερασβεστιαιμία κλπ. Το πρώτο διφωσφονικό που 

χορηγήθηκε στους ανθρώπους με την εμπορική ονομασία Εtidronate, συντέθηκε τη δεκαετία 

του 1800 και στη συνέχεια ακολούθησε η σύνθεση διάφορων παραγώγων του.  

Η πρωταρχική χρήση των ενώσεων αυτών ήταν κυρίως ως αναστολείς διάβρωσης αλλά και 

ως παράγοντες συμπλοκοποίησης σε βιομηχανίες υφάνσιμων υλών, σε βιομηχανίες 

λιπασμάτων και πετρελαίου, καθώς και σε πολλές άλλες βιομηχανικές διεργασίες. Επίσης, 

χρησιμοποιήθηκαν για την αποσκλήρυνση του νερού λόγω της ικανότητας τους να 

αναστέλλουν την κρυστάλλωση/κατακρήμνιση του ανθρακικού ασβεστίου. Το ενδιαφέρον 

όμως των περισσότερων επιστημών επικεντρώθηκε κυρίως στις βιολογικές επιδράσεις που 

παρουσίαζαν οι ενώσεις αυτές.  

Η ανακάλυψη-κλειδί πραγματοποιήθηκε από τους Neuman και Fleisch, οι οποίοι ήταν οι 

πρώτοι που ανακάλυψαν ότι τα υγρά του ανθρώπινου σώματος είναι υπερκορεσμένα σε  

φωσφορικό ασβέστιο και η προσθήκη κολλαγόνου μπορούσε να δράσει ως παράγοντας 

πυρήνωσης για την εναπόθεση κρυστάλλων υδροξυαπατίτη [Ca10(PO4)6(OH)2] in vitro. Η 

επαγόμενη αυτή ασβεστοποίηση από το κολλαγόνο ήταν η απόδειξη ότι όλοι οι ιστοί είναι 

ικανοί να πραγματοποιήσουν ασβεστοποίηση με την προϋπόθεση ότι δεν περιέχουν μόρια-

αναστολείς που θα παρεμποδίζουν/αναστέλλουν τη διαδικασία αυτή. Συμπέραναν έτσι ότι 

κάποια υγρά του σώματος όπως το πλάσμα και η ουρία που διέθεταν τέτοιου είδους 

αναστολείς  έδειχναν μειωμένη τάση εναπόθεσης κρυστάλλων υδροξυαπατίτη.  
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Σε μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε πειραματόζωα, χρησιμοποιήθηκαν το 

πυροφωσφορικό οξύ και διάφορα πολυφωσφονικά οξέα για να αναστείλουν την έκτοπη και 

ανεξέλλεγκτη ασβεστοποίηση στα αιμοφόρα αγγεία, στο δέρμα και στα νεφρά. Θετικά 

αποτελέσματα είχαν εμφανιστεί μόνο όταν η χορήγηση των ενώσεων γινόταν με ενδοφλέβια 

ένεση, ενώ με χορήγηση από το στόμα, οι ενώσεις αυτές ήταν ανενεργές λόγω της υδρόλυσης 

του πυροφωσφορικού οξέος (σε ορθοφωσφορικό) στο γαστρεντερικό σωλήνα. Έτσι έγινε 

αναζήτηση για σταθερότερα ανάλογα του πυροφωσφορικού, τα οποία θα διέθεταν τις 

ανασταλτικές ιδιότητες ασβεστοποίησης και θα μπορούσαν να αντισταθούν στην υδρόλυση. 

Μελετήθηκαν αρκετές ενώσεις, συμπεριλαμβανομένων ενώσεων της μορφής P-N-P και P-C-

C-P, αλλά μόνο ενώσεις με τη μορφή P-C-P (που αργότερα ονομάστηκαν διφωσφονικά, 

bisphosphonates ή gem-phosphonates) είχαν ικανοποιητικά αποτελέσματα.  

Τα διφωσφονικά (BPs) διέθεταν υψηλή συγγένεια για τα ανόργανα συστατικά του οστού και 

ανακαλύφθηκε ότι αποτρέπουν το σχηματισμό και τη συσσωμάτωση κρυστάλλων 

φωσφορικού ασβεστίου. Οι ενώσεις αυτές φαίνεται να προλαμβάνουν την ασβεστοποίηση 

κυρίως μέσω φυσικοχημικών μηχανισμών ενεργώντας ως «δηλητήριο» (“poison”) κατά των 

κρυστάλλων μετά την προσρόφησή τους στις επιφάνειες των οστών και όχι τόσο με την 

επίδραση τους στην εναπόθεση κρυστάλλων στη μήτρα των οστών. Επιπρόσθετα, 

αποδείχθηκε ότι αναστέλλουν τη διαλυτοποίηση των κρυστάλλων υδροξυαπατίτη που ήδη 

έχουν σχηματιστεί στην επιφάνεια του οστού. Τέλος, μελέτες σε διαφορετικά πειραματικά 

συστήματα απέδειξαν την αναστολή που προκαλούν τα διφωσφονικά στην οστική 

επαναρρόφηση (resorption) που προκαλείται από τους οστεοκλάστες. 

Όλα τα διφωσφονικά αποτελούν δομικά ανάλογα των πυροφωσφορικών ενώσεων, αλλά 

χημικώς είναι πιο σταθερά. Οι πυροφωσφορικές ενώσεις βρίσκονται ευρέως στη φύση. Το 

ανόργανο πυροφωσφορικό (PPi) είναι η πιο απλή μορφή των ενώσεων αυτών και αποτελεί 

ένα γνωστό δευτερεύον προϊόν πολλών βιοσυνθετικών αντιδράσεων στο σώμα. Έχει 

αποδειχθεί επίσης ότι στο ανθρώπινο σώμα λειτουργεί ως ενδογενές «αποσκληρυντικό 

νερού» και το γεγονός αυτό οδήγησε στην περαιτέρω μελέτη των διφωσφονικών ενώσεων για 

τη χρήση τους ως φάρμακα κατά των διαταραχών του μεταβολισμού του ασβεστίου. Στο 

σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό του PPi που 

παράγεται στο εσωτερικό των κυττάρων καταφέρνει να μεταφερθεί στον εξωκυττάριο χώρο. 
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Ένα από τα πλεονεκτήματα κάποιων απλών διφωσφονικών (BPs) είναι η ικανότητα τους να 

λειτουργούν ως υποκατάστατα του πυροφωσφορικού στο εσωτερικό των κυττάρων και να 

βοηθούν στην παραγωγή τριφωσφορικής αδενοσίνης (ATP). Επιπρόσθετα, τα διφωσφονικά 

που περιέχουν άτομα αζώτου (N-BPs) μπορούν να αντικαταστήσουν υποστρώματα 

ισοπρενοειδών-ΡΡ στα ένζυμα του μεβαλονικού μονοπατιού.  

 

1.2.2. Χημική δομή.
4,5,6

 

Οι διφωσφονικές ενώσεις είναι ανάλογα του ανόργανου πυροφωσφορικού όπως φαίνεται και 

από το ΣΧΗΜΑ 1.6, η μόνη διαφορά τους βρίσκεται στο άτομο οξυγόνου στη δομή P-O-P 

του πυροφωσφορικού που έχει αντικατασταθεί με ένα άτομο άνθρακα, σχηματίζοντας τη 

χημικώς πιο σταθερή δομή P-C-P. Οι φωσφονικοί αυτοί δεσμοί μεταξύ του κεντρικού ατόμου 

άνθρακα και των φωσφονικών ομάδων καθιστούν τις ενώσεις αυτές ανθεκτικές στην 

υδρόλυση, π.χ. σε όξινες ή βασικές συνθήκες. Για το λόγο αυτό τα διφωσφονικά θεωρούνται 

(ενζυμικά και χημικά) σταθερά χημικά ανάλογα του πυροφωσφορικού (PPi).  

 

ΣΧΗΜΑ 1.6 : Χημική δομή του ανόργανου πυροφωσφορικού οξέος (PPi) (αριστερά) και 

γενική χημική δομή των διφωσφονικών ενώσεων (δεξιά). Ελήφθη από παραπομπή 4. 

 

Στη βασική δομή των διφωσφονικών το κεντρικό άτομο άνθρακα είναι συνδεδεμένο με δύο 

ομάδες (R
1
 και R

2
). Συνήθως η ομάδα R

1 
είναι μια υδροξυλομάδα ενώ σχηματίζονται 

διαφορετικές χημικές δομές με τη τροποποίηση της ομάδας R
2
. Οι διφωσφονικές ενώσεις, 

αναλόγως της φύσης της ομάδας R
2
, κατηγοριοποιούνται σε δύο γενικές κατηγορίες: 1

ης
 

γενιάς (χωρίς άτομο αζώτου) και 2
ης

 γενιάς (με άτομο αζώτου) διφωσφονικές ενώσεις. Τα 

απλά διφωσφονικά που μοιάζουν περισσότερο με το πυροφωσφορικό οξύ [π.χ. clodronate (R
1
 

= R
2 

= Cl), etidronate (R
2 
= CH3)], αποτελούν την 1

ης
 γενιάς διφωσφονικές ενώσεις.  
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Ενώ οι διφωσφονικές ενώσεις που περιέχουν άζωτο στις χημικές δομές τους (π.χ. 

pamidronate, alendronate, και ibandronate), αποτελούν τη 2
η
 γενιά διφωσφονικών ενώσεων 

τα οποία είναι 10-1000 φορές πιο αποτελεσματικά ως φάρμακα σε σχέση με τις ενώσεις της 

1
ης

 γενιάς. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί επίσης και 3
ης

 γενιάς διφωσφονικές 

ενώσεις, οι οποίες περιέχουν άτομο αζώτου σε ετεροκυκλικό σύστημα (π.χ. risedronate, 

zoledronate και olpadronate) και παρουσιάζουν τη μέγιστη αποτελεσματικότητα ως φάρμακα. 

Τέλος, οι ενώσεις που διαθέτουν ένα άτομο αζώτου συνδεδεμένο απευθείας στο κεντρικό 

άτομο άνθρακα μεταξύ των φωσφονικών ομάδων (P-C-P) αποτελούν την 4
η
 γενιά 

διφωσφονικών ενώσεων. Οι κατηγορίες των BPs παρουσιάζονται στο ΣΧΗΜΑ 1.7. 

 

 

ΣΧΗΜΑ 1.7: Χημικές δομές των πιο γνωστών χημικών δομών των διφωσφονικών ενώσεων 

της 1
ης

 , 2
ης

 , 3
ης

 και 4
ης

 γενιάς. Ελήφθη από παραπομπή 5. 
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Η δομή μονάδα «P-C-P» επίσης είναι υπεύθυνη και για την υψηλή χημική συγγένεια των 

διφωσφονικών ενώσεων με τον υδροξυαπατίτη (ΗΑΡ), το κύριο συστατικό των οστών του 

ανθρώπινου σώματος, αλλά και όλων των θηλαστικών. Η δυνατότητα των BPs να 

δεσμεύονται στους κρυστάλλους του υδροξυαπατίτη, και να αποτρέπουν τόσο την ανάπτυξη 

κρυστάλλων αλλά και τη διαλυτοποίηση των ήδη υπαρχόντων, ενισχύεται όταν η ομάδα R
1
 

είναι υδροξυλομάδα. Η παρουσία της υδροξυλομάδας αυξάνει τη συγγένεια για τα ιόντα 

ασβεστίου και κατά συνέπεια για το οστό. Τα BPs που περιέχουν υδροξυλομάδα έχουν τη 

δυνατότητα να συναρμόζονται με ιόντα ασβεστίου τριδοντικά και όχι διδοντικά και έτσι να 

σχηματίζουν ισχυρότερους δεσμούς με το οστό.  

Σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα των διφωσφονικών φαρμάκων παρουσιάζει και η 

φύση της ομάδας R
2
. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ενώσεις που περιέχουν 

άτομο αζώτου στην αλυσίδα R
2
 είναι οι πιο αποτελεσματικές,  με την προϋπόθεση το άτομο 

αζώτου να βρίσκεται σε μια κρίσιμη απόσταση από την ομάδα P-C-P και σε συγκεκριμένη 

χωρική διαμόρφωση. Πρόσφατες μελέτες
6
 σχετικά με τη θερμοδυναμική οπτική της 

αλληλεπίδρασης διφωσφονικών-οστού απέδειξαν την παρουσία δύο διαφορετικών σημείων 

δέσμευσης (ασθενούς και ισχυρής) όπως φαίνεται στην ΕΙΚΟΝΑ 1.1.  

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 1.1: Σχηματική αναπαράσταση των σημείων δέσμευσης του φωσφονικού 

φαρμάκου (pamidronate) στην επιφάνεια του ανθρώπινου οστού. Ελήφθη από παραπομπή 3. 
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Παρόλο που η ομάδα  R
2
 είναι κυρίως υπεύθυνη για την αντιεπαναρροφητική λειτουργία 

(antiresorption) των ενώσεων αυτών, η παρουσία και των δύο διφωσφονικών ομάδων είναι 

απαραίτητη έτσι ώστε τα διφωσφονικά να είναι φαρμακευτικά ενεργές ενώσεις. 

Τροποποιήσεις στη μία ή και στις δύο φωσφονικές ομάδες (π.χ. εστεροποίηση) μπορούν να 

προκαλέσουν μείωση στην συγγένεια για το οστό και έτσι να προκύψουν λιγότερο ενεργές 

χημικές ενώσεις. Κατά την σύνθεση νέων πιο αποτελεσματικών χημικών δομών λαμβάνονται 

υπόψη όλα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν οι ομάδες R
1 
και R

2
. 

Οι οξεο-βασικές ιδιότητες των διφωσφονικών οξέων διαφέρουν σημαντικά από αυτές των 

απλών μονοφωσφονικών οξέων λόγω των ηλεκτρονιακών αλληλεπιδράσεων που υφίστανται 

μεταξύ των δύο διφωσφονικών ομάδων. Θεωρούνται αρκετά όξινες ενώσεις και διαθέτουν 

τέσσερα όξινα πρωτόνια (Η4L), δύο σε κάθε φωσφονική ομάδα. Γενικά, για τα περισσότερα 

διφωσφονικά ισχύει ότι το πρώτο πρωτόνιο των φωσφονικών ομάδων είναι πολύ όξινο καθώς 

η τιμή της σταθεράς αποπρωτονίωσης (pKa1) είναι μικρότερη της μονάδας. Επίσης η τιμή της 

pKa2 έχει βρεθεί ότι είναι κοντά στο 2.5, της pKa3 μεταξύ 6 και 7 ενώ η τιμή της pKa4 

ξεπερνάει το 10.  

Η υδροξυλομάδα η οποία είναι συνδεδεμένη στο κεντρικό άτομο άνθρακα (P-C-P) σε πολλά 

διφωσφονικά οξέα, είναι ασθενώς όξινη και δεν αποπρωτονιώνεται σε διαλύματα που η τιμή 

του pH είναι < 13.  

Οι αμινοδιφωσφονικές ενώσεις (N-BPs)
6
, περιέχουν μια αμινομάδα στην ανθρακική τους 

αλυσίδα και συνήθως παρουσιάζονται ως zwitterions διότι η αμινομάδα παραμένει 

πρωτονιωμένη μέχρι η τιμή του pH να είναι 10 ή παραπάνω από 12. Να σημειωθεί ότι η 

παρουσία της αμινομάδας επηρεάζει και τις άλλες σταθερές διάστασης αυξάνοντας την 

οξύτητα των φωσφονικών ομάδων. Η αύξηση αυτή εξαρτάται από την απόσταση της 

αμινομάδας από τις φωσφονικές ομάδες. Όσο μικρότερη είναι η απόσταση αυτή, τόσο 

χαμηλότερες είναι οι τιμές των σταθερών αποπρωτονίωσης pKa.  
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1.2.3. Σύνθεση.
7,8

 

Στη Βιβλιογραφία έχουν δημοσιευθεί διάφοροι μέθοδοι σύνθεσης των διφωσφονικών 

ενώσεων. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου εξαρτάται από τη φύση των ομάδων R
1
 και R

2
 

που είναι συνδεδεμένες στο κεντρικό άτομο άνθρακα.  

Μια βασική μέθοδος για τη σύνθεση 1-υδροξυ-1,1-διφωσφονικών ενώσεων
7
 βασίζεται στην 

αντίδραση καρβοξυλικού οξέος, αλογονίδιου οξέος ή τεταρτοταγούς αμιδίου παρουσία 

φωσφορώδους οξέος και τριχλωριούχου ή πενταχλωριούχου φωσφόρου ακολουθούμενη από 

υδρόλυση (ΣΧΗΜΑ 1.8). Έχει αποδειχθεί ότι ο καταλληλότερος διαλύτης για την 

πραγματοποίηση της αντίδρασης αυτής είναι το μεθανοσουλφονικό οξύ καθώς αποτρέπει την 

κατακρήμνιση των αντιδρώντων και κατά συνέπεια επιτρέπει την πλήρη μετατροπή των 

καρβοξυλικών οξέων, επιτυγχάνοντας έτσι εξαιρετικές αποδόσεις.  

 

 

ΣΧΗΜΑ 1.8: Γενική αντίδραση για τη σύνθεση 1-υδροξυ-1,1- διφωσφονικών ενώσεων. 

Ελήφθη από παραπομπή 7. 

 

Μια άλλη συνθετική μέθοδος
8
 που έχει δημοσιευτεί πιο πρόσφατα περιλαμβάνει την ένωση 

του κατεχολοβορανίου ως ενεργοποιό αντιδραστήριο για το καρβοξυλικό οξύ. Μετά την 

ενεργοποίηση του καρβοξυλικού οξέος πραγματοποείται προσθήκη του 

τρις(τριμεθυλοσιλυλο)φωσφίτη και η αντίδραση ολοκληρώνεται με την προσθήκη μεθανόλης 

(ΣΧΗΜΑ 1.9). Η αντίδραση αυτή θεωρείται κατάλληλη για καρβοξυλικά οξέα τα οποία 

περιέχουν πρωτοταγείς, δευτεροταγείς, ή τεταρτοταγείς αμίνες, ελεύθερες υδροξυλικές 

ομάδες, πολλαπλούς δεσμούς κλπ. 
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ΣΧΗΜΑ 1.9: Σύνθεση 1-υδροξυ-1,1-διφωσφονικών ενώσεων με ενεργοποίηση του 

καρβοξυλικού οξέος με τη χρήση του κατεχολοβανίου. Ελήφθη από παραπομπή 8. 

 

1.2.4. Μηχανισμός δράσης των διφωσφονικών φαρμάκων.
3
 

i. Σε κυτταρικό επίπεδο 

Κατά τη διάρκεια της οστικής επαναρρόφησης οι διφωσφονικές ενώσεις εσωτερικεύονται 

μέσω ενδοκυττάρωσης μαζί με άλλα μόρια στις επιφάνειες των οστών. Η συσσώρευσή τους 

στην επιφάνεια των οστών αποτελεί απόδειξη της επιλεκτικότητας των ενώσεων αυτών ως 

προς τον υδροξυαπατίτη, το κύριο συστατικό του οστού. Κατά τη διαδικασία της οστικής 

επαναρρόφησης δημιουργείται όξινο περιβάλλον κάτω από τους οστεοκλάστες. Το όξινο pH 

στο μικροπεριβάλλον αυτό προκαλεί τη διάλυση του υδροξυαπατίτη, ενώ ταυτόχρονα 

προκαλείται και η διάσπαση της εξωκυτταρικής οστικής μήτρας από τη δράση 

πρωτεολυτικών ενζύμων.  

Τα διφωσφονικά (BPs) συνήθως απορροφούνται σε περιοχές που πραγματοποιείται η οστική 

επαναρρόφηση και το οστό είναι περισσότερο εκτεθειμένο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη 

μεταφορά των BPs από την επιφάνεια των οστών στο όξινο περιβάλλον που βρίσκεται κάτω 

από τους οστεοκλάστες. Έτσι οι οστεοκλάστες είναι το κυτταρικό είδος του οστού, το οποίο 

είναι πιο πιθανόν να εκτεθεί σε υψηλές συγκεντρώσεις ελεύθερου διφωσφονικού. Στην 

ΕΙΚΟΝΑ 1.2 παρουσιάζεται αυτός ο μηχανισμός δράσης των διφωσφονικών ενώσεων σε 

κυτταρικό επίπεδο. 
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ΕΙΚΟΝΑ 1.2: Ο κυτταρικός μηχανισμός δράσης των διφωσφονικών ενώσεων.  

Ελήφθη από παραπομπή 3. 

 

Η επιλεκτική πρόσληψη και προσρόφηση των διφωσφονικών ενώσεων τις φέρνει σε στενή 

επαφή με τους οστεοκλάστες και με διάφορους τρόπους επιτυγχάνεται η αναστολή της δράση 

τους. Οι διφωσφονικές ενώσεις έχουν την ικανότητα να επιδρούν στην πρόσληψη, στη 

διαφοροποίηση και στην επαναπορροφητική δραστηριότητα των οστεοκλαστών καθώς και 

κάποιες φορές να μπορούν να προκαλέσουν ακόμα και την απόπτωση τους. Έχει εκτιμηθεί 

ότι οι φαρμακολογικές δόσεις του διφωσφονικού φαρμάκου (π.χ. του alendronate) που 

αναστέλλουν την επαναρρόφηση του οστού in vivo μπορούν να αυξήσουν τις τοπικές 

συγκεντρώσεις έως και 1 mM στην περιοχή κάτω από τους οστεοκλάστες. Η συγκέντρωση 

αυτή είναι αρκετά υψηλή έτσι ώστε να επιδράσει στη μορφολογία του οστεοκλάστη και να 

του επιφέρει απόπτωση in vitro.  

Σε αντίθεση με άλλα φάρμακα, τα διφωσφονικά φαίνεται να δρουν κυρίως απενεργοποιώντας 

τους οστεοκλάστες. Γι’ αυτό και σε βιοψίες ασθενών με οστεοπόρωση που λαμβάνουν το 

διφωσφονικό φάρμακο από το στόμα, εμφανίζονται "γιγαντιαίοι" υπερπυρηνωμένοι αδρανείς 

οστεοκλάστες. Κάποιες έρευνες επίσης απέδειξαν ότι πέραν από τους οστεοκλάστες, τα 

διφωσφονικά φάρμακα προστατεύουν τους οστεοβλάστες και την απόπτωση οστεοκυττάρων 

τόσο in vitro όσο και in vivo. Η δράση τους αυτή είναι ανεξάρτητη από την επίδραση των 

φαρμάκων στους οστεοκλάστες. 
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ii. Σε βιοχημικό επίπεδο. 

Υπάρχουν δυο κύριοι βιοχημικοί μηχανισμοί με τους οποίους τα διφωσφονικά επιδρούν 

στους οστεοκλάστες και απεικονίζονται στην ΣΧΗΜΑ 1.10. Με βάση αυτές μπορούν να 

διαχωριστούν σε δύο τουλάχιστον κατηγορίες.  

 

 

ΣΧΗΜΑ 1.10: Βιοχημικοί μηχανισμοί δράσης των διφωσφονικών ενώσεων.  

Ελήφθη από παραπομπή 3. 

 

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τα διφωσφονικά που δεν περιέχουν άτομο αζώτου 

[ΣΧΗΜΑ 1.10 (δεξιά)], όπως το clodronate και το etidronate, και είναι περισσότερο ικανά να 

μιμηθούν τη δράση του ανόργανου πυροφωσφορικού. Μέσω των αμινοακυλο-tRNA 

συνθετασών τα BPs μετατρέπονται σε μη υδρολυόμενα ανάλογα της τριφωσφορικής 

αδενοσίνης (ΑΤΡ). Οι μεταβολίτες που παράγονται στη θέση των β,γ-φωσφατο ομάδων του 

ΑΤΡ περιέχουν μία ομάδα P-C-P, προκύπτοντας έτσι τα μη υδρολυόμενα νουκλεοτίδια 

(AppCp). Η ενδοκυτταρική συσσώρευση των μεταβολιτών αυτών από τους οστεοκλάστες 

αναστέλλει τη δράση τους και μπορεί να τους προκαλέσει ακόμα και κυτταρικό θάνατο. Η 

κατηγορία αυτή χρησιμοποιείται κυρίως ως προ-φάρμακα (pro-drugs), τα οποία 

μετατρέπονται σε ενεργούς μεταβολίτες ενδοκυτταρικά αφού πρώτα προσληφθούν από τους 

οστεοκλάστες in vivo.  
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Η δεύτερη κατηγορία των διφωσφονικών περιέχει ενώσεις που περιέχουν άτομα αζώτου (N-

BPs) [ΣΧΗΜΑ 1.10 (αριστερά)]. Οι ενώσεις αυτές δεν μεταβολίζονται σε μεταβολίτες τύπου 

AppCp που προαναφέρθηκαν. Κάποιες από αυτές παρεμβαίνουν σε συγκεκριμένες 

βιοχημικές αντιδράσεις, ιδιαίτερα στο μεβαλονικό μονοπάτι που είναι υπεύθυνο για τη 

σύνθεση της χοληστερόλης και άλλων στερολών και η δράση τους αυτή απεικονίζεται στην 

ΕΙΚΟΝΑ 1.3.  

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 1.3: Η επίδραση των διφωσφονικών ενώσεων στο μεβαλονικό μονοπάτι.  

Ελήφθη από παραπομπή 5. 
 

Τα ένζυμα του συνθετικού αυτού μονοπατιού μεταβολίζουν τα ισοπρενοειδή λιπίδια που 

περιέχουν πυροφωσφορικό, τα οποία προοδευτικά συμπυκνώνονται σε μεγαλύτερες 

αλυσίδες. Τα διφωσφονικά είναι ικανά να αναστείλουν αρκετά από τα ένζυμα του 

μονοπατιού με ποικίλους τρόπους, αλλά η συνθετάση του πυροφωσφορικού φαρνεσυλίου 

(FPPS) είναι ο κύριος στόχος τους. Με την αναστόλη του ενζύμου αυτού σταματάει η 

παραγωγή φαρνεσυλοδιφωσφορικού (FPP) καθώς και του γερανυλοδιφωσφορικού (GGPP).  
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Τα δύο αυτά λιπίδια είναι απαραίτητα για την τροποποίηση (πρενυλίωση) των μικρών 

GTPασών (π.χ. Ras, Rab, Rho και Rac) στην περιοχή της κυστεΐνης στη C–τερματική 

αλυσίδα. Η πρενυλίωση απαιτείται για τη σωστή λειτουργία των πρωτεϊνών αυτών, καθώς οι 

λιπιδικές πρενυλικές ομάδες συγκρατούν τις πρωτεϊνες στην κυτταρική μεμβράνη και 

λαμβάνουν μέρος στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πρωτεϊνών. Για τη λειτουργία των 

οστεοκλαστών οι μικρές GTPασες είναι απαραίτητες γιατί είναι οι πρωτεΐνες σηματοδότησης 

που ρυθμίζουν διάφορες κυτταρικές διεργασίες. Έτσι αναστέλλοντας τη συνθετάση FPP οι 

διφωσφονικές ενώσεις επηρεάζουν τη δράση των οστεοκλαστών και μπορούν ακόμα να 

προκαλέσουν και την απόπτωση τους. 

 

1.2.5. Χαρακτηριστικά των διφωσφονικών ενώσεων στη Φαρμακολογία.
3
 

Τα διφωσφονικά (ΒΡs) ως φάρμακα παρουσιάζουν μερικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ένα 

από αυτά είναι η επιλεκτικότητά τους για τα όργανα «στόχους», το οποίο είναι από τα πιο 

σημαντικά και ευθύνεται για την υψηλή αποτελεσματικότητα και ασφάλεια που χαρακτηρίζει 

την κατηγορία αυτή των φαρμάκων. Κάποια συγκεκριμένα διφωσφονικά (π.χ. aledronate και 

zoledronate) είναι αποτελεσματικότερα σε σχέση με κάποια άλλα (π.χ. etidronate και 

risedronate) και αυτό οφείλεται στον διαφορετικό τρόπο δέσμευσής τους στον 

υδροξυαπατίτη. Κάποιες από τις ενώσεις αυτές μπορούν να βρεθούν στο πλάσμα και στα 

ούρα ακόμα και μετά από πολλούς μήνες από την αρχική χορήγησή τους.  

Ένα επίσης σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η ικανότητα τους να μην μεταβολίζονται σε 

ανενεργά προϊόντα, όπως συμβαίνει με τα περισσότερα φάρμακα. Για το λόγο αυτό σπάνια 

ανιχνεύονται παράγωγά τους σε υγρά του σώματος. Εξαίρεση αποτελούν τα διφωσφονικά 

που διαθέτουν άτομο αζώτου και μετασχηματίζονται ενδοκυτταρρικά σε παράγωγα της 

τριφωσφορικής αδενοσίνης (ATP).  

Το βασικότερο μειονέκτημα των BPs είναι η αρκετά χαμηλή βιοδιαθεσιμότητά τους όταν η 

χορήγηση τους πραγματοποιείται από το στόμα. Για τα περισσότερα διφωσφονικά η 

βιοδιαθεσιμότητα τους έχει υπολογιστεί ότι είναι κάτω από 1 % και σπάνια ξεπερνάει το 5 %. 

Ένα επιπλέον μειονέκτημα των ενώσεων αυτών είναι η τοξικότητα για το ήπαρ, το οποίο 

είναι η κύρια οδός απομάκρυνσής τους από το σώμα. 
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Η επιλογή του εύρους της θεραπευτικής δόσης των φαρμάκων αυτών πρέπει να είναι 

προσεκτική τόσο για την τοξικότητα αλλά και γιατί μπορεί να οδηγήσει μη επιθυμητά 

αποτελέσματα, όπως την ευθραυστότητα των οστών (οστεοψαθύρωση) αν επιτευχθεί συνεχής 

μείωση της αναδιαμόρφωσης των οστών για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Με τη μακροχρόνια χορήγηση των φαρμάκων αυτών, η αναστολή της επαναρρόφησης του 

οστού δεν μεταβάλλεται και παραμένει σε ένα σταθερό επίπεδο, δημιουργώντας ένα 

«πλατώ». Τα διφωσφονικά έχουν την ικανότητα να επιδρούν στην μείωση του «turnover» 

των οστών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η συνεχής ανακύκλωσή τους πάνω στις επιφάνειες 

των οστών (αλλά και έξω από αυτές) πιθανώς να ευθύνεται για τη μεγάλη διάρκεια της 

επίδρασής τους. Ακόμα και αν πραγματοποιείται συνεχής χορήγηση φαρμάκων, το επίπεδο 

της αναστολής δεν αυξάνεται και εξαρτάται από τη χορηγούμενη δόση. Το χαρακτηριστικό 

αυτό είναι πολύ σημαντικό από κλινική άποψη διότι αποδεικνύει ότι η δράση τους δεν 

εξελίσσεται συναρτήσει του χρόνου. Έτσι, τα διφωσφονικά που βρίσκονται στο εσωτερικό 

του οστού είναι ανενεργά όσο παραμένουν εκεί. Σε έρευνες που αφορούν τα διφωσφονικά 

φάρμακα ibadronate και zoledronate, παρατηρήθηκε ότι η χορήγηση τους σε μικρές δόσεις με 

αυξημένη συχνότητα (π.χ. καθημερινά) και σε μεγάλες δόσεις λιγότερο συχνά παρουσίαζε 

τον ίδιο βαθμό αναστολής της επαναρρόφησης του οστού, υποδεικνύοντας ότι ο 

καθοριστικός παράγοντας της δράσης των διφωσφονικών φαρμάκων αποτελεί  η συνολική 

χορηγούμενη δόση και όχι η συχνότητα.  Αυτή ήταν μία σημαντική φαρμακολογική ιδιότητα 

των ενώσεων αυτών, η οποία αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη νέων διακοπτόμενων 

θεραπευτικών αγωγών για τον ασθενή. 
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1.3. Βιοφαρμακευτικές εφαρμογές διφωσφονικών ενώσεων. 

Τα διφωσφονικά χρησιμοποιούνται ευρέως, όπως ήδη έχει αναφερθεί, για τη θεραπεία 

ασθενειών που σχετίζονται με διαταραχές του μεταβολισμού του ασβεστίου και έχουν ως 

κύριο χαρακτηριστικό την αυξημένη δραστηριότητα των οστεοκλαστών, όπως την ασθένεια 

Paget, την υπερασβεστιαιμία, την οστεοπόρωση (μετεμμηνοπαυσιακή αλλά και άλλες 

μορφές), κλπ.  

Στις αρχές του 1980, υπήρξαν οι πρώτες αναφορές για τη χρήση των διφωσφονικών ως 

αντικαρκινικά φάρμακα. Η αυξημένη αποτελεσματικότητα των ενώσεων αυτών μελετήθηκε 

από αρκετές ερευνητικές ομάδες. Συγκεκριμένα τα φωσφονικά φάρμακα με εμπορική 

ονομασία clodronate
9,10

 και pamidronate
11

 παρουσίασαν αυξημένη δραστικότητα για τη 

θεραπεία της κακοήθους υπερασβεστιαιμίας
 
που σχετίζεται με το μυέλωμα και την οστική 

μετάσταση.  

Επιπρόσθετα, η υψηλή συγγένεια των διφωσφονικών ενώσεων για τα οστά καθώς και η 

δυνατότητα τους να συνδέονται σε ισότοπα του Τεχνήτιου (
99m

Tc) που παράγει γ-

ακτινοβολία τα καθιστά κατάλληλα μέσα για την απεικόνιση των οστών («bone 

scanning»).
12 
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1.4. Εφαρμογή διφωσφονικών ενώσεων σε συστήματα ελεγχόμενης 

αποδέσμευσης.
 13

 

Η άμεση χορήγηση των θεραπευτικών φαρμάκων δεν εφαρμόζεται πλέον στους ασθενείς 

λόγω κάποιων περιορισμών, συμπεριλαμβανομένης της χαμηλής φαρμακοκινητικής και 

βιοκατανομής καθώς και των ανεπιθύμητων παρενεργειών. Για το λόγο αυτό έχουν 

καταβληθεί αρκετές προσπάθειες για την ανάπτυξη συστημάτων ελεγχόμενης αποδέσμευσης 

φαρμάκων, τα οποία θα ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και θα έχουν 

μειωμένες παρενέργειες. Ένα ιδανικό σύστημα φόρτωσης φαρμάκου (drug loading) θα πρέπει 

να διαθέτει κάποια βασικά χαρακτηριστικά: οι διανομείς θα πρέπει να έχουν υψηλή 

ικανότητα φόρτωσης, να έχουν μέγεθος νανόμετρων προκειμένου να διευκολύνεται η 

απελευθέρωση φαρμάκων μέσω ενδοφλέβιας χορήγησης, να είναι βιοσυμβατοί δηλαδή να 

μην είναι τοξικοί (ή να έχουν χαμηλή τοξικότητα) και να αποδομούνται εύκολα μέσω του 

μεταβολισμού του ανθρώπινου σώματος. Επιπρόσθετα, η αποδέσμευση των φαρμάκων από 

τέτοιου είδους μέσα θα πρέπει να είναι απόλυτα ελεγχόμενη. 

Τα μεταλλοργανικά πλέγματα (Metal-Organic Frameworks, MOFs), αποτελούν μια 

ανερχόμενη κατηγορία υβριδικών πορωδών υλικών που κατασκευάζονται από μεταλλικά 

ιόντα ή σύμπλοκα που γεφυρώνονται με οργανικούς υποκαταστάτες (συνδετήρες). Κάποιες 

από τις ιδιότητές τους τα καθιστούν υποσχόμενους υποψήφιους για διανομείς φαρμάκων. 

Ορισμένες ιδιότητες που διαθέτουν είναι οι εξαιρετικά διαμορφωμένοι πόροι, η  

προσαρμόσιμη δομή τους, το ρυθμιζόμενο μέγεθος, η πολυλειτουργικότητά τους, η 

δυνατότητα υψηλής φόρτωσης και η βελτιωμένη βιοσυμβατότητα λόγω των ασθενών δεσμών 

συναρμογής. Επίσης, η τροποποίηση τέτοιων υλικών δεν επηρεάζει σημαντικά την υψηλή 

ομοιομορφία της δομής τους, το σχήμα τους και το μέγεθος τους με αποτέλεσμα να μην 

υπάρχει σημαντική μεταβολή στις επιθυμητές φυσικοχημικές ιδιότητες τους. 

Για τον τομέα των βιοεφαρμογών έχουν σχεδιαστεί MOFs που ανταποκρίνονται σε 

εξωτερικά ερεθίσματα. Πιο συγκεκριμένα, τα υλικά αυτά είναι ικανά να επιτυγχάνουν 

ρυθμιζόμενη διανομή των φορτωμένων φαρμάκων μετά από την ενεργοποίηση τους μέσω 

διάφορων ερεθισμάτων, όπως είναι το pΗ, το μαγνητικό πεδίο, η θερμοκρασία, το φως και η 

πίεση. 
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o MOFs που ανταποκρίνονται σε αλλαγές pH 

Οι πορώδεις νανοδιανομείς MOF που ανταποκρίνονται σε εξωτερικά ερεθίσματα pH 

διερευνούνται εκτενώς για τη θεραπεία του καρκίνου. Τα υλικά αυτά θεωρούνται κατάλληλα 

για αντικαρκινική θεραπεία λόγω της ευαισθησίας των δεσμών συναρμογής στο διαφορετικό 

εξωτερικό pH και του όξινου μικροπεριβάλλοντος που δημιουργείται γύρω από τα καρκινικά 

κύτταρα. Οι Huang et al. συνέθεσαν μέσω της μεθόδου εναπόθεσης το MOF Fe-bbi, το οποίο 

είναι κατασκευασμένο από 1,1’-(1,4-βουτυλο)-δι-ιμιδαζόλιο (bbi) και ιόντα δισθενούς 

σιδήρου. Με απλή προσθήκη του αντικαρκινικού φαρμάκου Δοξορουβικίνη (doxorubicin, 

DOX) στο διάλυμα πραγματοποίησε ενθυλάκωσή του in situ στο υλικό αυτό. Στην ΕΙΚΟΝΑ 

1.4 παρουσιάζεται η σύνθεση των υλικών αυτών καθώς και η επιλεκτικότητα τους για τους 

υποδοχείς φολικού οξέος που υπάρχουν στην επιφάνεια των καρκινικών κυττάρων.  

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 1.4: Σχηματική αναπαράσταση του DOX/Fe(bbi). Ελήφθη από την παραπομπή 13. 

 

Όπως αναμενόταν το φορτωμένο φάρμακο DOX αποδεσμευόταν καθώς μειωνόταν το pH 

στις περιοχές κοντά στα καρκινικά κύτταρα, λόγω της ευαισθησίας των δεσμών συναρμογής 

στο όξινο περιβάλλον. Για να αποτραπεί η ταχεία αποδέσμευση του DOX και να επιτευχθεί 

αποτελεσματικός έλεγχος της απελευθέρωσης του, δημιουργήθηκε ένα δεύτερο υλικό το 

οποίο η επιφάνεια του επικαλύφθηκε με ένα λεπτό στρώμα  διοξείδιο του πυριτίου.  
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Τα αποτελέσματα συγκεντρώθηκαν σε διαγράμματα της % αποδέσμευσης συναρτήσει του 

χρόνου και παρουσιάζονται στο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1. Το σύστημα με τη μέγιστη % 

απελευθέρωση ήταν το σύστημα DOX/Fe(bbi) σε pH = 5 και το αμέσως επόμενο το 

αντίστοιχο σύστημα με την επικάλυψη του διοξειδίου του πυριτίου, γεγονός που αποδεικνύει 

ότι το λεπτό στρώμα του διοξειδίου του πυριτίου προσφέρει πιο αποτελεσματικό έλεγχο στην 

αποδέσμευση του φαρμάκου. Αντίστοιχα το σύστημα DOX/Fe(bbi) επικαλυμένο με 

διοξειδίου του πυριτίου σε pH = 7.4 παρουσίασε την μικρότερη τιμή αποδέσμευσης 

συγκριτικά με όλα τα υπόλοιπα συστήματα που μελετήθηκαν. 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1: Διαγράμματα αποδέσμευσης του φαρμάκου DOX από τα συστήματα 

DOX/Fe(bbi) και του συστήματος DOX/Fe(bbi) επικαλυμένο από στρώματα διοξείδιου του 

πυριτίου [Fe(bbi)@SiO2]. Ελήφθη από παραπομπή 13. 

 

Ο Shi και οι συνεργάτες του επίσης δημοσίευσαν έναν διανομέα φαρμάκου UiO-66, ο οποίος 

ανταποκρίνεται σε αλλαγές στο pH και εφαρμόστηκε για τη φόρτωση και τη διανομή του 

διφωσφονικού φαρμάκου Alendronate (ALE). Αναφέρθηκε επίσης ότι ο διανομέας αυτός 

περιείχε δεσμούς Zr-O-Ρ(φωσφονικό). Στον συγκεκριμένο διανομέα φορτώθηκε υψηλή δόση 

του ALE (περίπου 1.06 g ALΕ/g UiO-66) λόγω των ισχυρών σχηματισθέντων δεσμών 

συναρμογής Zr-O-P.  
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Η συμπεριφορά απελευθέρωσης του φαρμάκου ALΕ μελετήθηκε σε ρυθμιστικό διάλυμα PBS 

(Phosphate-buffered saline) στους 37 
o
C, σε δύο διαφορετικές τιμές pH (5.5 και 7.4). 

Σύμφωνα με μελέτη διάρκειας 60 ωρών η απελευθέρωση του φαρμάκου είχε φτάσει στο 59 

% και 42.7 % για τις δύο τιμές pH αντίστοιχα. Το μεγαλύτερο ποσοστό απελευθέρωσης 

φαρμάκου παρατηρήθηκε σε  pH = 5.5, γιατί σε όξινο pH το φάρμακο πρωτονιώνεται και 

κατά συνέπεια προκαλείται αποδυνάμωση των δεσμών συναρμογής Zr-O-P. Όμως για 

παρατεταμένο χρονικό διάστημα, ο ρυθμός απελευθέρωσης του φαρμάκου ALΕ σε pH = 7.4 

ήταν μεγαλύτερος σε σχέση με αυτή σε pH = 5.5.  

Η συμπεριφορά αυτή αποδόθηκε στην υψηλή σταθερότητα που εμφανίζει το MOF UiO-66 σε 

χαμηλά pH σε σύγκριση με ούδετερα ή βασικά pH. Μετά από κυτταροτοξικές μετρήσεις in 

vitro αποδείχθηκε ότι το ALΕ-UiO-66 παρουσίασε μεγαλύτερη αντικαρκινική 

αποτελεσματικότητα σε σύγκριση με το ελεύθερο φάρμακο ALΕ μετά από 48 ώρες επώασης. 

Το ALΕ-UiO-66, λοιπόν, ανταποκρινόμενο στο pH είχε βελτιωμένη αποτελεσματικότητα 

κατά των όγκων και για το λόγο αυτό το θεωρήθηκε ένας ελπιδοφόρος φορέας για την 

αποδέσμευση του φαρμάκου ALΕ. 
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o MOFs που ανταποκρίνονται σε αλλαγές θερμοκρασίας 

 

Τα υλικά αυτά είναι ευαίσθητα σε μικρές θερμοκρασιακές αλλαγές κοντά στη θερμοκρασία 

του σώματος (37 
ο
C). Ένα αρκετά υποσχόμενο δομικό στοιχείο για το σχεδιασμό ενός 

θερμοευαίσθητου νανοδιανομέα φαρμάκου είναι το πολυ(Ν-ισοπροπυλακρυλαμίδιο) 

(PNIPAM) γιατί σε θερμοκρασία γύρω στους 32 
ο
C, παρουσιάζει αυξημένη υδροφιλικότητα 

και διαλύεται σε νερό σχηματίζοντας συσσωμάτωμα. Ο Sada και οι συνεργάτες του 

συνέθεσαν ένα εναλλασσόμενο νανοδιανομέα που περιέχει το πολυμερές PNIMAM στο 

οποίο πραγματοποιήθηκε φόρτωση καφεΐνης, Resorufin και procainamide με εμβάπτιση του 

υλικού αυτού σε διάλυμα που περιείχε τις ενώσεις που αναφέρθηκαν. Στην ΕΙΚΟΝΑ 1.5 

παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο αποδεσμεύονται οι ενώσεις από το υλικό με διάφορες 

εναλλαγές στη θερμοκρασία. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 1.5: Απεικόνιση της ελεγχόμενης αποδέσμευσης από το υλικό UiO-66-PNIPAM. 

Ελήφθη από παραπομπή 13.  

 

Στη συνέχεια, η συμπεριφορά απελευθέρωσης των ενώσεων αυτών στο νερό από το υλικό 

UiO-66-PNIMAM μελετήθηκε σε δύο διαφορετικές τιμές θερμοκρασίας (25 
o
C και 40 

o
C) σε 

χρονικό διάστημα 7 ημερών. Τα αποτελέσματα συγκεντρώθηκαν και καταγράφηκαν σε 

διάγραμμα ποσοστού απελευθέρωσης συναρτήσει του χρόνου για όλες τις ενώσεις και στις 

δύο θερμοκρασίες και παρουσιάζονται στο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.2 (Ι). Το μεγαλύτερο ποσοστό 

παρατηρήθηκε στην χαμηλότερη θερμοκρασία (25 
o
C) για την ένωση της καφεΐνης ενώ το 

μικρότερο ποσοστό στην μεγαλύτερη θερμοκρασία (40
 o

C) για την ίδια ένωση. Ενώ οι 

υπόλοιπες ενώσεις που μελετήθηκαν εμφάνισαν αντιστρόφως ανάλογη συμπεριφορά στον 

τρόπο αποδέσμευσης στις δύο τιμές θερμοκρασίας.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.2: (Ι) Συμπεριφορά απελευθέρωσης του φορτωμένου με φάρμακο UiO-66 

PNIMAM σε νερό στις θερμοκρασίες των 25 
o
C και 40

 o
C  για 7 ημέρες,  

(ΙΙ) Θερμοανταποκρινόμενη συμπεριφορά απελευθέρωσης της ένωσης resorufin από το UiO-

66-PNIMAM σε νερό. Ελήφθη από παραπομπή 13. 

 

Για να αποδείξουν ότι η θερμοκρασία επηρεάζει την συμπεριφορά απελευθέρωσης 

μελέτησαν το σύστημα UiO-66-PNIMAM στο οποίο είχαν φορτώσει την ένωση resorufin σε 

συνεχώς μεταβαλλόμενη θερμοκρασία. Παρατήρησαν ότι σε θερμοκρασία 25 °C, η 

αποδέσμευση της ένωσης συνεχώς αυξανόταν άρα θεώρησαν το σύστημα «ανοιχτό», ενώ σε 

θερμοκρασία 40 °C, η αποδέσμευση ήταν σταθερή και το θεώρησαν ως «κλειστό». Η 

συμπεριφορά του θερμοανταπορκινόμενου συστήματος παρουσιάστηκε σε ένα αντίστοιχο 

διάγραμμα που απεικονίζεται στο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.2 (ΙΙ). 
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 1.5. Σκοπός της παρούσας εργασίας. 

 

Οι διφωσφονικές ενώσεις έχουν την ικανότητα λόγω της χημικής δομής των φωσφονικών 

ομάδων να λειτουργούν ως υποκαταστάτες και να συναρμόζονται με διάφορα μεταλλικά 

ιόντα του Περιοδικού Πίνακα. Έτσι σχηματίζονται κρυσταλλικές δομές, σύμπλοκα (0D) ή 

πολυμερή συναρμογής, τα οποία ανάλογα τη φύση του μεταλλικού κέντρου και του 

υποκαταστάτη μπορεί έχουν διαφορετικά δομικά μοτίβα (1D, 2D ή 3D).  

Στην παρούσα εργασία, όπως προαναφέρθηκε, πραγματοποιήθηκε η σύνθεση νέων αλλά και 

ήδη δημοσιευμένων βιοσυμβατών πολυμερών συναρμογής με συνδυασμό διφωσφονικών 

ενώσεων της 1
ης

, 2
ης

 και 3
ης

 γενιάς με δισθενή μεταλλικά ιόντα των αλκαλικών γαιών (όπως 

Mg
2+

, Ca
2+

, Sr
2+

, Ba
2+

). Οι υποκαταστάτες αυτοί αποτελούν ενεργά φάρμακα για τη θεραπεία 

ασθενειών που σχετίζονται με  διαταραχές του μεταβολισμού του ασβεστίου.  

Τα βιοσυμβατά αυτά μεταλλοφωσφονικά υλικά σε χαμηλά pH "αυτοθυσιάζονται" λόγω της 

αποικοδόμησης της δομής μετάλλου-διφωσφονικού φαρμάκου στις συγκεκριμένες βιολογικές 

συνθήκες, οι οποίες μιμούνται το ανθρώπινο στομάχι. Κατά συνέπεια, αποδεσμεύουν το 

ενεργό συστατικό με προβλέψιμο και ελεγχόμενο τρόπο, μέσω διαλυτοποίησης, εξ’ αιτίας της 

όξινης υδρόλυσης των δεσμών Μ-Ο-Ρ. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η αποδέσμευση 

του ενεργού συστατικού από τα υλικά αυτά και έγινε προσπάθεια συσχέτισης της δομής με 

την αποτελεσματικότητα αποδέσμευσης. Η ποσοστιαία αποδέσμευση του φαρμάκου 

ποσοτικοποιήθηκε με τη φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού πρωτονίου 

(
1
H NMR). Τα αποτελέσματα απεικονίζονται σε διαγράμματα που περιέχουν τις καμπύλες 

αποδέσμευσης που συσχετίζουν την % αποδέσμευση έναντι του χρόνου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΦΩΣΦΟΝΙΚΩΝ 

ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ. 

2.1. Εισαγωγή 

Οι διφωσφονικές ενώσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως πολυλειτουργικοί υποκαταστάτες 

καθώς είναι ευπροσάρμοστα δομικά στοιχεία και έχουν σημαντικές ιδιότητες στην Μηχανική 

Κρυστάλλων. Οι ενώσεις αυτές διαθέτουν μια χημικά σταθερή ανθρακική αλυσίδα της 

μορφής (H2O3P-R-PO3H2) μεταξύ των δύο φωσφονικών ομάδων, η οποία έχει τη δυνατότητα 

να επιμηκυνθεί και να τροποποιηθεί καθώς και έξι άτομα οξυγόνου που μπορούν να 

λειτουργήσουν ως δότες ηλεκτρονίων ώστε να συναρμοστούν με μεταλλικά ιόντα. Στις 

αντιδράσεις του παρόντος Κεφαλαίου χρησιμοποιήθηκαν διφωσφονικά στα οποία οι δύο 

φωσφονικές ομάδες είναι ενωμένες με ένα άτομο άνθρακα. Κατά τη σύνθεση του 

κρυσταλλικού υλικού, ο βαθμός πρωτονίωσης/αποπρωτονίωσης και η παρουσία ή απουσία 

άλλων κατιόντων, ανιόντων ή ουδέτερων μορίων επιδρούν στη διάσταση του και κατά 

συνέπεια μπορούν να δημιουργηθούν σύμπλοκα (0D) αλλά και μονοδιάστατα (1D), 

δισδιάστατα (2D), και τρισδιάστατα (3D) πολυμερή συναρμογής.  

Οι πειραματικές διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω για τη σύνθεση και το 

χαρακτηρισμό νέων αλλά και ήδη δημοσιευμένων μεταλλοφωσφονικών ενώσεων από 

διφωσφονικούς υποκαταστάτες και δισθενή μεταλλικά ιόντα αλκαλικών γαιών 

πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Κρυστάλλων, Τομέας 

Ανόργανης Χημείας στις εγκαταστάσεις των κτηρίων του Τμήματος Χημείας του 

Πανεπιστημίου Κρήτης.  

 

2.2. Χημικά Αντιδραστήρια 

Τα άλατα που χρησιμοποιήθηκαν ως πηγές των μεταλλικών ιόντων στις συνθετικές πορείες 

ήταν τα εξής: MgCl2•6H2O (Mr = 203.3 g/mol), CaCl2•2H2O (Mr = 146.99 g/mol), 

SrCl2•6H2O (Mr = 266.62 g/mol) και BaCl2•2H2O (Mr = 244.28 g/mol). Οι προαναφερθείσες 

ενώσεις χρησιμοποιήθηκαν όπως ελήφθησαν, χωρίς περαιτέρω επεξεργασία. 
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Σε όλες τις συνθέσεις χρησιμοποιήθηκε απιονισμένο νερό ως διαλύτης από εργαστηριακή 

στήλη ιονανταλλακτικής ρητίνης. Επίσης, για τη ρύθμιση του τελικού pH του διαλύματος της 

αντίδρασης χρησιμοποιήθηκαν υδατικά διαλύματα υδροξειδίου του νατρίου (NaOH) και 

υδροχλωρικού οξέος (HCl).  

Οι υποκαταστάτες που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνθεση των κρυσταλλικών υλικών είναι 

διφωσφονικά οξέα (ή άλατα) και τα χαρακτηριστικά τους παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα. Κάποιες από τις ενώσεις αυτές συντέθηκαν στό Εργαστήριο Οργανικής Σύνθεσης της 

Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Ανατολικής Φινλανδίας (UEF), στα πλαίσια 

ανταλλαγής ERASMUS. 

 

Πίνακας 2.1: Οι διφωσφονικοί υποκαταστάτες/φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν και τα 

χαρακτηριστικά τους. 

 

Υποκαταστάτες Χαρακτηριστικά 

 

C3BP: 

Sodium(1-hydroxybutane-1,1-diyl)bis 

(hydrogenphosphonate)  

  

 

Μοριακός τύπος:  C4H10NaO7P2 

 

Μοριακό Βάρος: 278.05 g/mol 

 

m/z :  277.97 (100.0 %), 278.97 (4.6 %), 279.97 (1.4 %) 

 

Στοιχειακή ανάλυση:  

C: 17.28 %, H: 3.63 %, Na: 16.54 %, O: 40.28 %, P: 22.28% 

 

καθαρότητα Nmr: ≥ 97% , περιέχει περίπου 1% MeOH 

 

 

Pamidronic acid (PAM): 

3-amino-1-hydroxypropane-1,1- 

hydroxypropane-1,1-diyl) diphosphonic acid 

 

 

Μοριακός τύπος:  C3H11NO7P2 

 

 

 Μοριακό Βάρος:  235.07 g/mol 

 

m/z : 235.00 (100.0%), 236.00 (3.6%), 237.01 (1.5%) 

 

Στοιχειακή ανάλυση:  

C: 15.33 %, H: 4.72 %, N: 5.96 %, Ο: 47.64 %, P: 26.35 % 

 

 

 

καθαρότητα Nmr: ≥ 98%  
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Alendronic acid (ALE): 

(4-amino-1-hydroxybutane-1,1-diyl) 

diphosphonic acid  

 

 

 

 

 

 

Μοριακός τύπος:  C4H13NO7P2 

 

Μοριακό Βάρος:  249.10 g/mol 

 

m/z : 249.02 (100.0%), 250.02 (4.7%), 251.02 (1.5%) 

 

Στοιχειακή ανάλυση:  

C: 19.29 %, H: 5.26 %, N: 5.62 %, O: 44.96 %, P: 24.87 % 

 

 

Καθαρότητα Nmr: ≥ 98%  

 

 

Neridronic acid (NER): 

(6-amino-1-hydroxyhexane-1,1-diyl) 

diphosphonic acid   

 

Μοριακός τύπος:  C6H17NO7P2 

 

 

Μοριακό Βάρος:  277.15 g/mol 

 

m/z : 277.05 (100.0%), 278.05 (7.3%), 279.05 (1.6%) 

 

Στοιχειακή Ανάλυση:  

C: 26.00 %, H: 6.18 %, N: 5.05 %, O: 40.41 %, P: 22.35 % 

 

 

Καθαρότητα Nmr: ≥ 98%  

περιέχει περίπου 2% methanesulfonic acid 

 

 

Risedronate monosodium (RIS): 

Sodium hydrogen (1-hydroxy-1-phosphono- 

2-pyridin-3-ylethyl) phosphonate 

 

 

 

 

 

 

Μοριακός τύπος:  C₇H₁₀NNaO₇P₂ 

 

Μοριακό Βάρος:  305.09 g/mol 

 

 

m/z : 304.98 (100.0%), 305.99 (8.0%), 306.99 (1.7%) 

 

 

Στοιχειακή ανάλυση:  

C: 27.56 %, H: 3.30 %, N: 4.59 %, O: 36.71 %, P: 20.30% 
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Clodronate (disodium tetrahydrate), (CLOD): 

disodium[dichloro[hydroxyl(oxido)phosphoryl] 

methyl]-hydroxyphosphinate tetrahydrate 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοριακός τύπος: CH10C12Na2O10P2 

 

Μοριακό βάρος: 288.9g/mol 

 

 

 

 

 

 

 

καθαρότητα  NMR: 97.8%  

περιέχει ~ 1 % medronic acid disodium salt και άλλες μη 

ταυτοποιημένες προσμίξεις 

 

Εtidronic acid (ETID): 

1-Hydroxylethylydine-1,1- diphosphonic acid 

(DEQUEST 2010) 

 

 

 

 

 Μοριακός τύπος: C2H8O7P2                 

 

 

Μοριακό Βάρος:  206.02 g/mol  

 

Διάλυμα 1-υδροξυαιθυλιδενο-1,1- διφωσφονικού οξέος 

60% w/w 

 

πυκνότητα : d =1.4 g/ml 

 

 

 

Τetrasodium Etidronate (ETID): 

Tetrasodium[1-Hydroxylethylydine-1,1-

diphosphonic acid], (DEQUEST 2016D) 

 

 

 

 

 

 Μοριακός τύπος: C2H4Na4O7P2        

 

 

Μοριακό Βάρος: 293.96 g/mol 
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2.3. Όργανα & Υλικά  

o Το πεχάμετρο που χρησιμοποιήθηκε για τη ρύθμιση του pH στις συνθέσεις που 

πραγματοποιήθηκαν ήταν της εταιρίας WTW και συγκεκριμένα το TwpH315i, με 

ηλεκτρόδιο τύπου SeTix 41 electrode.  

o Τα φάσματα Φασματοσκοπίας Υπερύθρου (ATR-IR) συλλέχθηκαν σε ένα οπτικό 

φασματόμετρο Thermo-Electron  NICOLET 6700 FTIR. Όλα τα φάσματα καταγράφηκαν 

σε εύρος 4000-400 cm
-1

, με ανάλυση 4 cm
-1 

και είχαν συσσωρευτεί 32 σαρώσεις. 

o Για την θερμοσταθμική ανάλυση (Thermogravimetric Analysis, TGA) χρησιμοποιήθηκε 

αναλυτής Pyris Diamond TG/DTA από την εταιρεία Perkin Elmer. 

o Διαγράμματα περίθλασης ακτίνων Χ σε σκόνη (XPRD), συλλέχθηκαν σε περιθλασίμετρο 

PANalytical X’Pert Pro, σε διαμόρφωση ανάκλασης Bragg-Brentano, με τη χρήση ενός 

πρωτεύοντα μονοχρωμάτορα Ge(111) (Cu Kα1) και ανιχνευτή X’Celerator. Τα 

διαγράμματα XPRD αναπροσαρμόστηκαν αυτόματα, με τη χρήση του προγράμματος High 

Score Plus. 

o Για τις αντιδράσεις που πραγματοποιήθηκαν σε υδροθερμικές συνθήκες χρησιμοποιήθηκε 

φούρνος της εταιρείας Termarks. 

o Πιπέτα Gilson (1000 μL). 

o Αναλυτικός ζυγός και αναδευτήρας. 

 

2.4. Χημικές Συνθέσεις. 

2.4.1. Σύνθεση νέων μεταλλοφωσφονικών ενώσεων από διφωσφονικούς υποκαταστάτες 

και δισθενή μεταλλικά ιόντα Αλκαλικών γαιών. 

 Σύνθεση της ένωσης Ba-C3BP, {Ba2[CH3(CH2)2(OH)(PO3H)2]2(H2O)2}n 

Η ένωση παρασκευάστηκε σε υδροθερμικές συνθήκες ως εξής: 0.014 g (0.05 mmol) 

υποκαταστάτη C3BP και 0.012 g (0.05 mmol) BaCl2·2H2O αναμίχθηκαν με 3.25 ml 

απιονισμένου νερού μέχρι να διαλυθούν. Το τελικό pH στο διάλυμα ρυθμίστηκε στο 2.5 με 

stock διαλύματα NaOH και HCl. Το τελικό διάλυμα μεταφέρθηκε σε ένα σύστημα υψηλής 

πίεσης με επένδυση από Teflon και τοποθετήθηκε στον φούρνο στους 120 
o
C για 3 ημέρες. H 

συσκευή παρέμεινε στο φούρνο μέχρι να φτάσει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

Σχηματίστηκαν άχρωμοι βελονοειδείς κρύσταλλοι, οι οποίοι απομονώθηκαν με διήθηση και 

εκπλύθηκαν με μικρή ποσότητα απιονισμένου νερού.  
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Για το πολυμερές {Ba2[CH3(CH2)2(OH)(PO3H)2]2(H2O)2}n με μοριακό τύπο Ba2P4O16C6H24 

υπολογίστηκε: C: 9.60 %, H: 3.22 %. Μέσω της στοιχειακής ανάλυσης για το υλικό αυτό 

μετρήθηκε: C: 10.94 %, H: 3.90 %.    

 

 Σύνθεση της ένωσης Mg-ALE, {Mg[ΝΗ3(CH2)3C(OH)(PO3H)2]2(H2O)}∙H2O 

Η ένωση παρασκευάστηκε σε υδροθερμικές συνθήκες ως εξής, 0.028 g (0.1 mmol) 

υποκαταστάτη ALE και 0.020 g (0.05 mmol) MgCl2·6H2O αναμίχθηκαν σε 3.25 ml 

απιονισμένου νερού μέχρι να διαλυθούν. Το pH του διαλύματος ρυθμίστηκε στο ~ 2 με stock 

διαλύματα NaOH και HCl. Το τελικό διάλυμα μεταφέρθηκε σε ένα σύστημα υψηλής πίεσης 

με επένδυση από Teflon και τοποθετήθηκε στον φούρνο στους 120 
o
C για 3 ημέρες. Η 

συσκευή παρέμεινε στο φούρνο μέχρι να φτάσει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

Σχηματίστηκε λευκό κρυσταλλικό ίζημα, το οποίο απομονώθηκε με διήθηση και εκπλύθηκε 

με μικρή ποσότητα απιονισμένου νερού. 

Για το σύμπλοκο {Mg[ΝΗ3(CH2)3C(OH)(PO3H)2]2(H2O)}∙H2O με μοριακό τύπο 

P4MgO16N2C8H28 υπολογίστηκε: C: 17.27 %, H: 5.07 %, Ν: 5.03 %. Μέσω της στοιχειακής 

ανάλυσης για το υλικό αυτό μετρήθηκε: C: 17.01 %, H: 5.29 %, Ν: 5.09 %.    

 

 Σύνθεση της ένωσης Mg-NER, {Mg[ΝΗ3(CH2)5C(OH)(PO3H)2]2(H2O)2}∙2H2O 

(μονοπυρηνικό σύμπλοκο) 

Η ένωση παρασκευάστηκε σε θερμοκρασία δωματίου ως εξής: 0.028 g (0.1 mmol) 

υποκαταστάτη NER και 0.020 g (0.05 mmol) MgCl2·6H2O αναμίχθηκαν με 10.25 ml 

απιονισμένου νερού μέχρι να διαλυθούν. Το τελικό pH στο διάλυμα ρυθμίστηκε στο 4 με 

stock διαλύματα NaOH και HCl. Το διάλυμα αφέθηκε σε αργή εξάτμιση σε θερμοκρασία 

δωματίου για περίπου 7-10 ημέρες. Σχηματίστηκε λευκό κρυσταλλικό ίζημα, το οποίο 

απομονώθηκε με διήθηση και εκπλύθηκε με μικρή ποσότητα απιονισμένου νερού.  

Για το σύμπλοκο {Mg[ΝΗ3(CH2)5C(OH)(PO3H)2]2(H2O)2}∙2H2O με μοριακό τύπο 

P4MgO18N2C12H40 υπολογίστηκε: C: 22.22 %, H: 6.21 %, Ν: 4.32 %. Μέσω της στοιχειακής 

ανάλυσης για το υλικό αυτό μετρήθηκε: C: 21.96 %, H: 6.47 %, Ν: 4.33 %.    
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 Σύνθεση της ένωσης Mg-NER, {{Mg[ΝΗ3(CH2)5C(OH)(PO3H)2]2}∙2H2O}n 

[μονοδιάστατο πολυμερές συναρμογής (1D)] 

Η ένωση παρασκευάστηκε σε υδροθερμικές συνθήκες ως εξής, 0.028 g (0.1 mmol) 

υποκαταστάτη NER και 0.020 g (0.05 mmol) MgCl2·6H2O αναμίχθηκαν σε 3.25 ml 

απιονισμένου νερού μέχρι να διαλυθούν. Το pH του διαλύματος ρυθμίστηκε στο 3 με stock 

διαλύματα NaOH και HCl. Το τελικό διάλυμα μεταφέρθηκε σε ένα σύστημα υψηλής πίεσης 

με επένδυση από Teflon και τοποθετήθηκε στον φούρνο στους 120 
o
C για 3 ημέρες. Η 

συσκευή αφέθηκε στον φούρνο μέχρι να ψυχθεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

Σχηματίστηκε λευκό κρυσταλλικό ίζημα, το οποίο απομονώθηκε με διήθηση και εκπλύθηκε 

με μικρή ποσότητα απιονισμένου νερού. 

 Σύνθεση της ένωσης Ca-NER, {{Ca[ΝΗ3(CH2)5C(OH)(PO3H)2]2}∙3H2O}n 

Η ένωση παρασκευάστηκε σε θερμοκρασία δωματίου ως εξής: 0.028 g (0.1 mmol) 

υποκαταστάτη NER και 0.015 g (0.1 mmol) CaCl2·2H2O αναμίχθηκαν με 10.25 ml 

απιονισμένου νερού μέχρι να διαλυθούν. Το τελικό pH στο διάλυμα ρυθμίστηκε στο 3 με 

stock διαλύματα NaOH και HCl. Το διάλυμα αφέθηκε σε αργή εξάτμιση σε θερμοκρασία 

δωματίου για περίπου 7-10 ημέρες. Σχηματίστηκε λευκό κρυσταλλικό ίζημα, το οποίο 

απομονώθηκε με διήθηση και εκπλύθηκε με μικρή ποσότητα απιονισμένου νερού.  

Για το πολυμερές {{Ca[ΝΗ3(CH2)5C(OH)(PO3H)2]2}∙3H2O}n με μοριακό τύπο 

CaP4O17N2C12H38 υπολογίστηκε: C: 22.30 %, H: 5.93 %, Ν: 4.33 %. Μέσω της στοιχειακής 

ανάλυσης για το υλικό αυτό μετρήθηκε: C: 22.01 %, H: 6.12 %, Ν: 4.35 %.    

 Σύνθεση της ένωσης Ba-NER, {{Ba[ΝΗ3(CH2)5C(OH)(PO3H)2]2(H2O)}}n 

Η ένωση παρασκευάστηκε σε υδροθερμικές συνθήκες ως εξής, 0.028 g (0.1 mmol) 

υποκαταστάτη NER και 0.012 g (0.05 mmol) BaCl2·2H2O αναμίχθηκαν σε 3.25 ml 

απιονισμένου νερού μέχρι να διαλυθούν. Το pH του διαλύματος ρυθμίστηκε στο 4 με stock 

διαλύματα NaOH και HCl. Το τελικό διάλυμα μεταφέρθηκε σε ένα σύστημα υψηλής πίεσης 

με επένδυση από Teflon και τοποθετήθηκε στον φούρνο στους 120 
o
C για 3 ημέρες. H 

συσκευή αφέθηκε στον φούρνο μέχρι να ψυχθεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

Σχηματίστηκε λευκό κρυσταλλικό ίζημα, το οποίο απομονώθηκε με διήθηση και εκπλύθηκε 

με μικρή ποσότητα απιονισμένου νερού. 
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Για το πολυμερές {{Ba[ΝΗ3(CH2)5C(OH)(PO3H)2]2(H2O)}}n με μοριακό τύπο 

BaP4O15N2C12H34 υπολογίστηκε: C: 20.37 %, H: 4.84 %, Ν: 3.96 %. Μέσω της στοιχειακής 

ανάλυσης για το υλικό αυτό μετρήθηκε: C: 20.02 %, H: 5.08 %, Ν: 3.96 %.    

 

 Σύνθεση της ένωσης Ca-CLOD, {{Ca2[CCl2(PO3)2](H2O)6}∙H2O}n 

Η ένωση παρασκευάστηκε σε θερμοκρασία δωματίου ως εξής: 0.036 g (0.1 mmol) 

υποκαταστάτη CLOD και 0.015 g (0.1 mmol) CaCl2·2H2O αναμίχθηκαν με 10.25 ml 

απιονισμένου νερού μέχρι να διαλυθούν. Το τελικό pH στο διάλυμα ρυθμίστηκε στο 5.5 με 

stock διαλύματα NaOH και HCl. Το διάλυμα αφέθηκε σε αργή εξάτμιση σε θερμοκρασία 

δωματίου για περίπου 7-10 ημέρες. Σχηματίστηκε λευκό κρυσταλλικό ίζημα, το οποίο 

απομονώθηκε με διήθηση και εκπλύθηκε με μικρή ποσότητα απιονισμένου νερού.  

Για το πολυμερές {{Ca2[CCl2(PO3)2](H2O)6}∙H2O}n με μοριακό τύπο Ca2Cl2P2O13CH14 

υπολογίστηκε: C: 2.67 %, H: 3.16 %. Μέσω της στοιχειακής ανάλυσης για το υλικό αυτό 

μετρήθηκε: C: 2.75 %, H: 3.32 %.     

 

 Σύνθεση της ένωσης Sr-CLOD, {{Sr2[CCl2(PO3)2](H2O)4}∙H2O}n 

Η ένωση παρασκευάστηκε σε θερμοκρασία δωματίου ως εξής: 0.036 g (0.1 mmol) 

υποκαταστάτη CLOD και 0.027 g (0.1 mmol) SrCl2·2H2O αναμίχθηκαν με 10.25 ml 

απιονισμένου νερού μέχρι να διαλυθούν. Το τελικό pH στο διάλυμα ρυθμίστηκε στο 5.5 με 

stock διαλύματα NaOH και HCl. Το διάλυμα αφέθηκε σε αργή εξάτμιση σε θερμοκρασία 

δωματίου για περίπου 7-10 ημέρες. Σχηματίστηκε λευκό κρυσταλλικό ίζημα, το οποίο 

απομονώθηκε με διήθηση και εκπλύθηκε με μικρή ποσότητα απιονισμένου νερού.  

Για το πολυμερές {{Sr2[CCl2(PO3)2](H2O)4}∙H2O}n με μοριακό τύπο Sr2Cl2P2O11CH10 

υπολογίστηκε: C: 2.37 %, H: 1.99 %. Μέσω της στοιχειακής ανάλυσης για το υλικό αυτό 

μετρήθηκε: C: 2.17 %, H: 1.73 %.    

  



37 

 

 Σύνθεση της ένωσης Ca-RIS, {{Ca[(C5H4NH)CH2C(OH)(PO3H)2]2}∙4H2O}n 

Η ένωση παρασκευάστηκε σε θερμοκρασία δωματίου ως εξής: 0.030 g (0.1mmol) 

υποκαταστάτη RIS και 0.007 g (0.05mmol) CaCl2·2H2O αναμίχθηκαν με 10.25 ml 

απιονισμένου νερού μέχρι να διαλυθούν. Το τελικό pH στο διάλυμα ρυθμίστηκε στο 2 με 

stock διαλύματα NaOH και HCl. Το διάλυμα αφέθηκε σε αργή εξάτμιση σε θερμοκρασία 

δωματίου για περίπου 7-10 ημέρες. Σχηματίστηκε λευκό κρυσταλλικό ίζημα, το οποίο 

απομονώθηκε με διήθηση και εκπλύθηκε με μικρή ποσότητα απιονισμένου νερού.  

Για το πολυμερές {{Ca[(C5H4NH)CH2C(OH)(PO3H)2]2}∙4H2O}n με μοριακό τύπο 

CaP4O18N2C14H28 υπολογίστηκε: C: 24.86%, H: 4.17%, N: 4.14%. Μέσω της στοιχειακής 

ανάλυσης για το υλικό αυτό μετρήθηκε: C: 27.31%, H: 4.38%, N: 4.62%.  

 

2.4.2. Σύνθεση γνωστών μεταλλοφωσφονικών ενώσεων με διφωσφονικούς 

υποκαταστάτες από τη βιβλιογραφία. 

 Σύνθεση της ένωσης Ca-ETID, {[Ca(H2ΕΤΙD)(H2O)]·2.5H2O} 

Η ένωση παρασκευάστηκε σε θερμοκρασία δωματίου ως εξής: 0.343 g (1 mmol) 

υποκαταστάτη ETID (Dequest 2010) και 0.147 g (1 mmol) CaCl2·2H2O αναμίχθηκαν με 50 

ml απιονισμένου νερού μέχρι να διαλυθούν και η τιμή του pH ήταν 1.5. Με την προσθήκη 

διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου (NaOH) η τιμή του pH αυξήθηκε και ήταν κοντά στο 

4.7 και το σύμπλοκο καταβυθίστηκε. Στη συνέχεια, το pH ρυθμίστηκε ξανά στη τιμή 3.5 με 

stock διαλύματα NaOH και HCl. Το διάλυμα αφέθηκε σε αργή εξάτμιση σε θερμοκρασία 

δωματίου για περίπου 7-10 ημέρες. Σχηματίστηκε λευκό κρυσταλλικό ίζημα, το οποίο 

απομονώθηκε με διήθηση και εκπλύθηκε με μικρή ποσότητα απιονισμένου νερού. Το 

κρυσταλλικό υλικό που απομονώθηκε μελετήθηκε με περιθλασιμετρία ακτινών Χ σκόνης και 

επιβεβαιώθηκε ότι το πειραματικό διάγραμμα XRD συμφωνεί με το θεωρητικό διάγραμμα 

XRD της κρυσταλλικής δομής {[Ca(H2ΕΤΙD)(H2O)]·2.5H2O}, η οποία υπάρχει στη 

βιβλιογραφία
1
. Η σύγκριση των διαγραμμάτων περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ (XRD) σκόνης 

του πειραματικού με το θεωρητικό παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.1).   
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 Σύνθεση της ένωσης Ca-ALE, [Ca(C4H12NO7P2)2] 

Η ένωση παρασκευάστηκε σε υδροθερμικές συνθήκες ως εξής: 0.025 gr (0.1 mmol) 

υποκαταστάτης ALE και 0.007 g (0.05 mmol) CaCl2·2H2O αναμίχθηκαν σε 3.25 ml 

απιονισμένου νερού μέχρι να διαλυθούν. Το pH του διαλύματος ρυθμίστηκε στην τιμή 3 με 

stock διαλύματα NaOH και HCl. Το τελικό διάλυμα μεταφέρθηκε σε ένα σύστημα υψηλής 

πίεσης με επένδυση από Teflon και τοποθετήθηκε στον φούρνο στους 120 
o
C για 3 ημέρες. H 

συσκευή παρέμεινε στον φούρνο μέχρι να φτάσει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

Σχηματίστηκε κρυσταλλικό ίζημα, το οποίο απομονώθηκε με διήθηση και εκπλύθηκε με 

μικρή ποσότητα απιονισμένου νερού. Το κρυσταλλικό υλικό που απομονώθηκε μελετήθηκε 

με περιθλασιμετρία ακτινών Χ σκόνης και επιβεβαιώθηκε ότι το πειραματικό διάγραμμα 

XRD συμφωνεί με το θεωρητικό διάγραμμα XRD της κρυσταλλικής δομής 

[Ca(C4H12NO7P2)2], η οποία υπάρχει στη βιβλιογραφία
2
. Η σύγκριση των διαγραμμάτων 

περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ (XRD) σκόνης του πειραματικού με το θεωρητικό παρατίθεται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.2).   

 

 Σύνθεση της ένωσης Ca-PAM, {Ca(C3H10NO7P2)2]·2H2O} 

Η ένωση παρασκευάστηκε σε υδροθερμικές συνθήκες ως εξής: 0.025 gr (0.1 mmol) 

υποκαταστάτη PAM και 0.007 g (0.05 mmol) CaCl2·2H2O αναμίχθηκαν σε 3.25 ml 

απιονισμένου νερού μέχρι να διαλυθούν. Το pH του διαλύματος ρυθμίστηκε στο 3 με stock 

διαλύματα NaOH και HCl. Το τελικό διάλυμα μεταφέρθηκε σε ένα σύστημα υψηλής πίεσης 

με επένδυση από Teflon και τοποθετήθηκε στον φούρνο στους 120 
o
C για 3 ημέρες. H 

συσκευή αφέθηκε στον φούρνο μέχρι να ψυχθεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

Σχηματίστηκε κρυσταλλικό ίζημα, το οποίο απομονώθηκε με διήθηση και εκπλύθηκε με 

μικρή ποσότητα απιονισμένου νερού. Το κρυσταλλικό υλικό που απομονώθηκε μελετήθηκε 

με περιθλασιμετρία ακτινών Χ σκόνης και επιβεβαιώθηκε ότι το πειραματικό διάγραμμα 

XRD συμφωνεί με το θεωρητικό διάγραμμα XRD της κρυσταλλικής δομής 

{[Ca(C3H10NO7P2)2]·2H2O}, η οποία υπάρχει στη βιβλιογραφία
3
. Η σύγκριση των 

διαγραμμάτων περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ (XRD) σκόνης του πειραματικού με το 

θεωρητικό παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.3).  
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2.5. Αποτελέσματα & Συζήτηση 

2.5.1. Σύνθεση 

 Ba-C3BP, {Ba2[CH3(CH2)2(OH)(PO3H)2]2(H2O)2}n 

Το κρυσταλλικό υλικό που απομονώθηκε περιέχει καλοσχηματισμένους λευκούς 

κρυστάλλους σε βελονοειδή μορφή. Στο pH της σύνθεση του κρυσταλλικού υλικού (pH = 

2.5), ο υποκαταστάτης C3BP έχει συνολικό φορτίο «-2». Κάθε φωσφονική ομάδα είναι μονο-

αποπρωτονιωμένη και συμβάλλει με φορτίο «-1» στο συνολικό φορτίο του υποκαταστάτη. 

Με την προσθήκη των ιόντων Ba
2+

 σε μοριακή αναλογία Ba:C3BP 1:1 σε υδροθερμικές 

συνθήκες σε θερμοκρασία 120 
ο
C, σχηματίστηκε το ουδέτερο (1D) μονοδιάστατο πολυμερές 

συναρμογής.   

 Mg-ALE, {Mg[ΝΗ3(CH2)3C(OH)(PO3H)2]2(H2O)}∙H2O  

Στην τιμή του pH (pH = 2) κατά τη σύνθεση του υλικού, ο υποκαταστάτης ALE θα πρέπει να 

έχει χάσει ένα πρωτόνιο από κάθε φωσφονική ομάδα σύμφωνα με τις τιμές pKa.
4
 

Επιπρόσθετα, λόγω της πρωτονιωμένης αμινομάδας στην άκρη της πλευρικής ανθρακικής 

αλυσίδας, το συνολικό φορτίο του υποκαταστάτη θα πρέπει να είναι «-1». Με την προσθήκη 

ιόντων Mg
2+

 σε μοριακή αναλογία Mg:ALE 1:2 σε υδροθερμικές συνθήκες και θερμοκρασία 

120 
ο
C, σχηματίστηκε μονοδιάστατο πολυμερές συναρμογής. Στην περιγραφή της 

κρυσταλλικής δομής του υλικού παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι δεσμοί συναρμογής 

που σχηματίζονται μεταξύ του μεταλλικού κέντρου και του υποκαταστάτη.  

 Mg-NER, {Mg[ΝΗ3(CH2)5C(OH)(PO3H)2]2(H2O)2}∙2H2O  

(μονοπυρηνικό σύμπλοκο) 

Σύμφωνα με την τιμή pH της σύνθεσης (pH=4) και τις τιμές pKa του υποκαταστάτη NER,
4
 ο 

υποκαταστάτης θα πρέπει να έχει χάσει ένα πρωτόνιο από κάθε φωσφονική ομάδα άρα 

συνολικά δύο πρωτόνια. Το συνολικό του φορτίο όμως είναι «-1» καθώς η αμινομάδα που 

βρίσκεται στο τέλος της ανθρακικής αλυσίδας στη τιμή pH της σύνθεσης είναι πρωτονιωμένη 

και προσφέρει θετικό φορτίο «+1» στον υποκαταστάτη. Με την προσθήκη των ιόντων Mg
2+ 

σε μοριακή αναλογία Mg:NER 1:2 σε θερμοκρασία δωματίου, σχηματίστηκε το 

μονοπυρηνικό σύμπλοκο και η περιγραφή της δομής του περιγράφεται παρακάτω.    
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 Mg-NER, {{Mg[ΝΗ3(CH2)5C(OH)(PO3H)2]2}∙2H2O}n 

[μονοδιάστατο πολυμερές συναρμογής (1D)] 

Σύμφωνα με την τιμή pH της σύνθεσης (pH=3) και τις τιμές pKa του υποκαταστάτη NER,
4
 ο 

υποκαταστάτης θα πρέπει να έχει χάσει ένα πρωτόνιο από κάθε φωσφονική ομάδα άρα 

συνολικά δύο πρωτόνια. Το συνολικό του φορτίο όμως είναι «-1» καθώς η αμινομάδα που 

βρίσκεται στο τέλος της ανθρακικής αλυσίδας στη τιμή pH της σύνθεσης είναι πρωτονιωμένη 

και προσφέρει θετικό φορτίο «+1» στον υποκαταστάτη. Με την προσθήκη των ιόντων Mg
2+

 

σε μοριακή αναλογία Mg:NER 1:2 σε υδροθερμικές συνθήκες και θερμοκρασία 120 
ο
C, 

σχηματίστηκε μονοδιάστατο πολυμερές συναρμογής. Η περιγραφή της δομής του 

περιγράφεται παρακάτω.   

 Ca-NER, {{Ca[ΝΗ3(CH2)5C(OH)(PO3H)2]2}∙3H2O}n 

Σύμφωνα με τις τιμές pKa του υποκαταστάτη NER
4
 στην τιμή του pH της σύνθεσης (pH = 3) 

του κρυσταλλικού υλικού, από κάθε φωσφονική ομάδα ο υποκαταστάτης θα πρέπει να έχει 

χάσει ένα πρωτόνιο. Κατά συνέπεια ο κάθε υποκαταστάτης έχει συνολικό φορτίο ίσο με «-1» 

γιατί έχει χάσει συνολικά δύο πρωτόνια από τις φωσφονικές ομάδες του και διαθέτει μία 

πρωτονιωμένη αμινομάδα στο τέλος της ανθρακικής του αλυσίδας. Με την προσθήκη των 

ιόντων Ca
2+

 σε μοριακή αναλογία Ca:NER 1:1 και σε θερμοκρασία δωματίου, σχηματίστηκε 

το ουδέτερο (1D) μονοδιάστατο πολυμερές συναρμογής.  

 Ba-NER, {{Ba[ΝΗ3(CH2)5C(OH)(PO3H)2]2(H2O)}}n  

Σύμφωνα με τις τιμές pKa του υποκαταστάτη NER
4 

στην τιμή του pH της σύνθεσης (pH = 4) 

του υλικού αυτού, ο υποκαταστάτης θα πρέπει να έχει  χάσει ένα πρωτόνιο από κάθε 

φωσφονική ομάδα. Επιπρόσθετα, λόγω της πρωτονιωμένης αμινομάδας που υπάρχει στο 

τέλος της ανθρακικής αλυσίδας του μορίου, το συνολικό φορτίο του υποκαταστάτη θα πρέπει 

να είναι «-1». Με την προσθήκη των ιόντων Ba
2+

 σε μοριακή αναλογία Ba:NER 1:2 και υπό 

υδροθερμικές συνθήκες σε θερμοκρασία 120 
ο
C, σχηματίστηκε το ουδέτερο (1D) 

μονοδιάστατο πολυμερές συναρμογής.  Στην περιγραφή της κρυσταλλικής δομής του υλικού 

παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι δεσμοί συναρμογής που σχηματίζονται μεταξύ του 

μεταλλικού κέντρου και του υποκαταστάτη.  
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 Ca-CLOD, {{Ca2[CCl2(PO3)2](H2O)6}∙H2O}n  

Σύμφωνα με τις τιμές pKa
 
των διφωσφονικών ενώσεων, ο υποκαταστάτης CLOD στην τιμή 

του pH της σύνθεσης (pH = 5.5), αναμένεται να έχει χάσει ένα πρωτόνιο από κάθε 

φωσφονική ομάδα. Όμως παρατηρήθηκε ότι είναι πλήρως αποπρωτονιωμένος, άρα το 

συνολικό φορτίο του να είναι «-4». Η παρουσία των δύο ηλεκτραρνητικών ατόμων χλωρίου 

στο κεντρικό άτομο άνθρακα του υποκαταστάτη καθιστά τις φωσφονικές ομάδες 

περισσότερο όξινες. Με την προσθήκη των ιόντων Ca
2+

 σε μοριακή αναλογία Ca:CLOD 1:1 

και σε θερμοκρασία δωματίου, σχηματίστηκε το ουδέτερο (2D) δισδιάστατο πολυμερές 

συναρμογής. Στην περιγραφή της κρυσταλλικής δομής του υλικού παρακάτω παρουσιάζονται 

οι δεσμοί συναρμογής που σχηματίζονται μεταξύ του μεταλλικού κέντρου και του 

υποκαταστάτη.  

 

 Sr-CLOD, {{Sr2[CCl2(PO3)2](H2O)4}∙H2O}n  

Στη τιμή του pH της σύνθεσης (pH = 5.5), σύμφωνα με τις τιμές pKa των διφωσφονικών 

ενώσεων, ο υποκαταστάτης CLOD όπως αναφέραμε παραπάνω θα έπρεπε να έχει και σε αυτή 

την περίπτωση συνολικό φορτίο «-2», αλλά για τους λόγους που αναφέρθηκαν στην τελική 

δομή βρίσκεται με φορτίο «-4». Με την προσθήκη των ιόντων Sr
2+

 σε μοριακή αναλογία 

Sr:CLOD 1:1 και σε θερμοκρασία δωματίου, σχηματίστηκε το ουδέτερο (2D) δισδιάστατο 

πολυμερές συναρμογής και η περιγραφή της κρυσταλλικής δομής του υλικού παρουσιάζεται 

παρακάτω. 

 

 Ca-RIS, {Ca[(C5H4NH)CH2C(OH)(PO3H)2]2}∙4H2O 

Στη τιμή του pH της σύνθεσης (pH = 2), σύμφωνα με τις τιμές pKa των διφωσφονικών 

ενώσεων, ο υποκαταστάτης RIS θα πρέπει να έχει χάσει ένα πρωτόνιο από κάθε φωσφονική 

ομάδα, ενώ το άτομο Ν στο δακτύλιο της πυριδίνης είναι πρωτονιωμένο. Έτσι το συνολικό 

φορτίο του υποκαταστάτη είναι ίσο με «-1». Με την προσθήκη των ιόντων Ca
2+

 σε μοριακή 

αναλογία Ca:RIS 1:2 και σε θερμοκρασία δωματίου, σχηματίστηκε το ουδέτερο (1D) 

μονοδιάστατο πολυμερές συναρμογής.  Στην περιγραφή της κρυσταλλικής δομής του υλικού 

παρακάτω παρουσιάζονται λεπτομερώς οι δεσμοί συναρμογής που σχηματίζονται μεταξύ του 

μεταλλικού κέντρου και του υποκαταστάτη.  
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2.5.2. Δονητική Φασματοσκοπία Υπερύθρου  (FT-IR). 

Η Δονητική Φασματοσκοπία Υπερύθρου (Fourier – transform infrared spectroscopy, FT-IR) 

είναι μια χρήσιμη μέθοδος ανάλυσης χημικών ενώσεων, η οποία ταυτοποιεί χημικές ομάδες 

που είναι παρούσες στην υπό μελέτη ένωση. Για τις διφωσφονικές ενώσεις οι πιο σημαντικές 

χαρακτηριστικές δονήσεις που είναι ορατές στη Φασματοσκοπία Υπερύθρου αναφέρονται 

στις δονήσεις τάσης και κάμψης των ομάδων P=O, P-O(H) και P-O
-
. Οι δονήσεις αυτές 

οφείλονται για την παρουσία κορυφών στην περιοχή «δακτυλικού αποτυπώματος» 

(fingerprint) της ένωσης δηλαδή στην περιοχή κάτω από 1320 cm
-1

.
5
 Συγκεκριμένα, η δόνηση 

τάσης του δεσμού P=O συνήθως εμφανίζεται στην περιοχή 1225-970 cm
-1

, οι συμμετρικές 

και ασύμμετρες δονήσεις τάσης του δεσμού P-OH στην περιοχή 1100-940 cm
-1

, ενώ οι 

συμμετρικές και ασύμμετρες δονήσεις τάσης του δεσμού P-C-P παρατηρούνται στην περιοχή 

800-700 cm
-1

. Στις διφωσφονικές ενώσεις που διαθέτουν αμινομάδα στην ανθρακική τους 

αλυσίδα παρουσιάζεται μια κορυφή στην περιοχή 3330-3400 cm
-1

 λόγω δόνησης κάμψης του 

δεσμού N-H (πρωτοταγείς αμίνες) και μια κορυφή στα 1000-1400 cm
-1

 λόγω δόνησης τάσης 

του δεσμού C-N (αλειφατικές αμίνες). Οι ισχυρές απορροφήσεις που εμφανίζονται με ευρείες 

κορυφές κοντά στα 3500 cm
-1

 πιθανόν να οφείλονται στις δονήσεις τάσης του δεσμού Ο-Η 

των μορίων νερού και εμφανίζονται στα φάσματα σχεδόν όλων των κρυσταλλικών υλικών 

λόγω των μορίων νερού (συναρμοσμένων ή στο πλέγμα) που διαθέτουν. 

Στα φάσματα FT-IR των κρυσταλλικών υλικών που παρουσιάζονται στη συνέχεια 

παρατηρείται ότι οι κορυφές στην περιοχή 900-1200 cm
-1 

είναι ελάχιστα μετατοπισμένες 

προς τα αριστερά σε σύγκριση με το φάσμα του ελεύθερου υποκαταστάτη. Εξαίρεση 

αποτελούν τα φάσματα των κρυσταλλικών δομών του υποκαταστάτη CLOD στα οποία οι 

κορυφές αυτές είναι μετατοπισμένες προς τα δεξιά. Η μετατόπιση αυτή μπορεί να οφείλεται 

στο διαφορετικό περιβάλλον της φωσφονικής ομάδας καθώς και στους δεσμούς συναρμογής 

μεταξύ μεταλλικού κέντρου και υποκαταστάτη. Ακολουθούν τα φάσματα FT-IR όλων των 

διφωσφονικών που μελετήθηκαν, καθώς και τα αντίστοιχα φάσματα FT-IR των 

μεταλλοφωσφονικών υλικών που απομονώθηκαν και χαρακτηρίστηκαν δομικά. 
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 Υποκαταστάτης C3BP: 

 

ΦΑΣΜΑ 2.1: Φάσματα FT-IR του υποκαταστάτη C3BP (κόκκινο) και του κρυσταλλικού 

υλικού «Ba-C3BP» ({Ba2[CH3(CH2)2(OH)(PO3H)2]2(H2O)2}n, μπλε χρώμα). 

 Υποκαταστάτης ALE: 

 

ΦΑΣΜΑ 2.2: Φάσματα FT-IR του υποκαταστάτη ALE (κόκκινο) και του κρυσταλλικού 

υλικού «Mg-ALE» ({Mg[ΝΗ3(CH2)3C(OH)(PO3H)2]2(H2O)}∙H2O, μπλε χρώμα). 
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 Υποκαταστάτης NER: 

 

ΦΑΣΜΑ 2.3: Φάσματα FT-IR υποκαταστάτη NER (κόκκινο χρώμα) και κρυσταλλικών 

υλικών: μονοπυρηνικό σύμπλοκο «Mg-NER» ({Mg[ΝΗ3(CH2)5C(OH)(PO3H)2]2(H2O)2}∙2H2O, 

σκούρο μπλε χρώμα), «Ca-NER» ({{Ca[ΝΗ3(CH2)5C(OH)(PO3H)2]2}∙3H2O}n, πράσινο χρώμα) και  

«Ba-NER» ({{Ba[ΝΗ3(CH2)5C(OH)(PO3H)2]2(H2O)}}n, γαλάζιο χρώμα). 

 

 Υποκαταστάτης CLOD: 

 

 

 

 

 

 

ΦΑΣΜΑ 2.4: Φάσματα FT-IR κρυσταλλικών υλικών: «Ca-CLOD» 

({{Ca2[CCl2(PO3)2](H2O)6}∙H2O}n,σκούρο μπλε χρώμα), «Sr-CLOD» 

({Sr2[CCl2(PO3)2](H2O)4}∙H2O}n, γαλάζιο χρώμα) και υποκαταστάτη CLOD (κόκκινο χρώμα). 
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2.5.3. Περιθλασιμετρία Ακτίνων Χ  Μονοκρυστάλλων.  

Τα κρυσταλλογραφικά δεδομένα όλων των δομικώς χαρακτηρισμένων μεταλλοφωσφονικών 

ενώσεων δίνονται στους παρακάτω Πίνακες (Πίνακας 2.2, 2.3 και 2.4), ενώ τα μήκη δεσμών 

και οι γωνίες παρουσιάζονται αναλυτικά σε Πίνακες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 

Πίνακας 2.2: Κρυσταλλογραφικά δεδομένα για τις ενώσεις «Ba-C3BP», «Mg-ALE» και 

«Mg-NER» (μονοπυρηνικό σύμπλοκο). 

 

Ένωση 

 

«Ba-C3BP» 

 

«Mg-ALE» 

«Mg-NER»  

(μονοπυρηνικό σύμπλοκο) 

 

{Ba2[CH3(CH2)2(OH)(PO3H)2]2 

(H2O)2}n 

 

{Mg[ΝΗ3(CH2)3C(OH)(PO3H)2]2 

(H2O)}∙H2O 

 

{Mg[ΝΗ3(CH2)5C(OH)(PO3H)2]2 

(H2O)2}∙2H2O 

Μοριακός τύπος Ba2C6H24O16P4 MgC8H28O16P4N2 MgC12H40O18P4N2 

Μοριακό βάρος 750.80 g / mol 556.51 g / mol 648.65g / mol 

Κρυσταλλικό 

σύστημα 
monoclinic monoclinic monoclinic 

Ομάδα χώρου 

συμμετρίας 
P 2/n P 21/c P 21/c 

a (Å) 26.6548(8) 12.5897(4) 14.6810(6) 

b (Å) 7.2528(2) 13.5306(4) 13.1202(6) 

c (Å) 26.6601(9) 12.4892(4) 13.8859(7) 

α (deg) 90 90 90 

β (deg) 90.001(1) 109.9190(10) 101.214(2) 

γ (deg) 90 90 90 

Cell Volume 5153.98 2000.21 2623.6 

Z, Z’ 4, 0 4, 0 4,0 

R-Factor (%) Δεν έχει καθοριστεί 4.35 3.87 
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Πίνακας 2.3: Κρυσταλλογραφικά δεδομένα για τις ενώσεις «Mg-NER» [μονοδιάστατο 

πολυμερές συναρμογής (1D)], «Ca-NER» και «Ba-NER». 

 

 

Ένωση 

 

«Mg-NER» (1D) 

 

«Ca-NER» 

 

«Ba-NER» 

 

{{Mg[ΝΗ3(CH2)5C(OH)(PO3H)2]2} 

∙2H2O}n 

{{Ca[ΝΗ3(CH2)5C(OH)(PO3H)2]2} 

∙3H2O}n 

 

{{Ba[ΝΗ3(CH2)5C(OH)(PO3H)2]2 

(H2O)}}n 

Μοριακός τύπος MgC12H36O16P4N2 CaC12H38O17P4N2 BaC12H34O15P4N2 

Μοριακό βάρος 612.62 g / mol 646.41 g / mol 707.63 g / mol 

Κρυσταλλικό 

σύστημα 
triclinic monoclinic Monoclinic 

Ομάδα χώρου 

συμμετρίας 
P1  C 2/c C 2/c 

a (Å) 5.1961(8) 31.0593(13) 28.9531(13) 

b (Å) 8.3029(13) 5.1776(2) 7.3842(3) 

c (Å) 14.929(2) 21.8198(9) 11.5105(4) 

α (deg) 104.131(5) 90 90 

β (deg) 97.473(6) 130.591(2) 94.877(2) 

γ (deg) 98.359(6)  90 90 

Cell Volume 608.684 2664.57 2451.98 

Z, Z’ 2,0 4,0 4,0 

R-Factor (%) 7.32 3.16 2.65 
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Πίνακας 2.4: Κρυσταλλογραφικά δεδομένα για τις ενώσεις «Ca-CLOD», «Sr-CLOD» και  

«Ca-RIS». 

 

 

Ένωση 

 

«Ca-CLOD» 

 

«Sr-CLOD» 

 

«Ca-RIS» 

 

{{Ca2[CCl2(PO3)2] 

(H2O)6}∙H2O}n 

 

{{Sr2[CCl2(PO3)2] 

(H2O)4}∙H2O}n 

 

{Ca[(C5H4NH)CH2C(OH)(PO3H)2]2} 

∙4H2O 

Μοριακός τύπος Ca2CH14O13P2Cl2 Sr2CH9O11P2Cl2 C14H20CaN2O14P4, 4(H2O) 

Μοριακό βάρος 447.12 gr/mol 506.18 gr/mol 676.35 gr/mol 

Κρυσταλλικό 

σύστημα 
monoclinic monoclinic monoclinic 

Ομάδα χώρου 

συμμετρίας 
P 21/n P 21/c P 21/n 

a (Å) 8.8023(6) 5.7803(3)  5.1084(4) 

b (Å) 14.6502(12) 12.1958(7) 16.7416(16) 

c (Å) 11.8998(9) 18.0542(10) 15.2949(14)  

α (deg) 90 90  90 

β (deg) 106.469(3) 95.617(2) 95.156(6) 

γ (deg) 90 90 90 

Cell Volume 1471.59 1266.63 1302.77 

Z, Z’ 4,0 4,0 2,0 

R-Factor (%) 4.32 2.41 4.37 
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2.5.4. Κρυσταλλικές Δομές 

 Δομή της ένωσης Ba-C3BP, {Ba2[CH3(CH2)2(OH)(PO3H)2]2(H2O)2}n 

Οι κρύσταλλοι που απομονώθηκαν παρουσίαζαν το φαινόμενο “crystal twinning”, δηλαδή 

δύο ξεχωριστοί κρύσταλλοι που εφάπτονται (συνήθως στην πλευρά του μεγαλύτερου 

εμβαδού) με ανεπαίσθητη μετατόπιση και εμφανίζονται κάτω από το οπτικό μικροσκόπιο ως 

ένας κρύσταλλος. Συχνά αποτελεί πρόβλημα για την κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ γιατί 

επιτυχής επίλυση της κρυσταλλικής τους δομής απαιτεί προχωρημένες μεθόδους 

κρυσταλλογραφίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η επίλυση της δομής ήταν εφικτή σε ένα 

βαθμό, έτσι ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε βασικές πληροφορίες για τη δομή, όπως 

γεωμετρία συναρμογής, κτλ. Τα κρυσταλλογραφικά δεδομένα παρουσιάζονται στον Πίνακα 

2.2. Η ασύμμετρη δομική μονάδα του μεταλλοφωσφονικού είναι 

{Ba2[CH3(CH2)2(OH)(PO3H)2]2(H2O)2} και αποτελεί ένα μονοδιάστατο πολυμερές 

συναρμογής (1D), το οποίο επεκτείνεται κατά τον άξονα b, όπως φαίνεται και στην ΕΙΚΟΝΑ 

2.1. Κατά το πακετάρισμα των δομικών μονάδων του υλικού κατά τον άξονα b, παρατηρείται 

η δημιουργία καναλιών που στο εσωτερικό τους υπάρχει κενός χώρος (ΕΙΚΟΝΑ 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             (I)                                                                  (II) 

ΕΙΚΟΝΑ 2.1: Πακετάρισμα της δομής (I) κατά τον άξονα a και (II) κατά τον άξονα b.  
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ΕΙΚΟΝΑ 2.2: Πακετάρισμα της δομής κατά τον άξονα b. 

 

Το μεταλλικό κέντρο Βαρίου [Ba
2+

(3)], έχει αριθμό συναρμογής εννιά και περιγράφεται ως 

“three-face centred trigonal prism” (ΕΙΚΟΝΑ 2.3). Περιβάλλεται αποκλειστικά από άτομα 

οξυγόνου που προσφέρονται από τις φωσφονικές ομάδες υποκαταστατών και μόρια νερού. 

Πιο συγκεκριμένα συναρμόζεται με ένα υποκαταστάτη C3BP μέσω ατόμων οξυγόνου (O19, 

Ο22) από δύο διαφορετικές φωσφονικές ομάδες (αλλά από τον ίδιο υποκαταστάτη) 

δημιουργώντας δύο δεσμούς συναρμογής και με ένα δεύτερο υποκαταστάτη μέσω ενός 

ατόμου οξυγόνου (Ο24) από μία φωσφονική ομάδα και ενός ατόμου οξυγόνου (Ο25) της 

υδροξυλομάδας. Οι άλλοι δύο υποκαταστάτες συναρμόζονται μονοδοντικά με το μεταλλικό 

κέντρο μέσω ενός ατόμου οξυγόνου (Ο28 και Ο27) της μίας φωσφονικής τους ομάδας. Τα 

άτομα οξυγόνου (Ο34) και (Ο33) γεφυρώνουν το μεταλλικό κέντρο Βαρίου [Ba
2+

(3)] με ένα 

δεύτερο άτομο Βαρίου. Επιπρόσθετα, γεφυρωτικούς δεσμούς μεταξύ των μετάλλων 

σχηματίζουν και τα άτομα οξυγόνου (Ο28) και (Ο24) που προέρχονται από φωσφονικές 

ομάδες των υποκαταστατών. Τέλος, το ένατο άτομο οξυγόνου (Ο26) προέρχεται από ένα 

συναρμοσμένο μόριο νερού. 
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ΕΙΚΟΝΑ 2.3: Σφαίρα συναρμογής του μεταλλικού κέντρου Βαρίου [Ba
2+

 (3)]. 

Εξετάζοντας προσεκτικά την κρυσταλλική δομή, παρατηρείται ότι οι υποκαταστάτες δρουν 

σαν γέφυρες μεταξύ των μεταλλικών κέντρων Βαρίου.  

Λόγω της κακής ποιότητας του κρυστάλλου, είναι αδύνατο να ταυτοποιηθεί η κατάσταση 

αποπρωτονίωσης των υποκαταστατών C3BP, οπότε είναι λογικό να υποτεθεί ότι και οι δύο 

φέρουν φορτίο «-2», έτσι ώστε να πληρείται η ηλεκτροουδετερότητα. Ο υποκαταστάτης (1) 

[ΕΙΚΟΝΑ 2.4 (Ι)] συναρμόζεται με τα μεταλλικά κέντρα Βαρίου [Ba
2+

 (3) και Ba
2+

 (4)] 

μέσω πέντε ατόμων οξυγόνου. Σχηματίζονται τρεις δεσμοί συναρμογής από τα άτομα 

οξυγόνου (Ο27, Ο28, Ο32)  της μίας φωσφονικής ομάδας, ένας δεσμός από το άτομο 

οξυγόνου (Ο36) της δεύτερης φωσφονικής ομάδας και ένας ακόμα δεσμός από το άτομο 

οξυγόνου (Ο31) της υδροξυλομάδας.  

Ο υποκαταστάτης (2) [ΕΙΚΟΝΑ 2.4 (ΙΙ)] συναρμόζεται με τα μεταλλικά κέντρα Βαρίου 

[Ba
2+ 

(3) και Ba
2+ 

(4)] μέσω τεσσάρων ατόμων οξυγόνου. Σχηματίζονται τρεις δεσμοί 

συναρμογής από τα άτομα οξυγόνου (Ο22, Ο23, Ο24)  της μίας φωσφονικής ομάδας και ένας 

δεσμός από το άτομο οξυγόνου (Ο19) της δεύτερης φωσφονικής ομάδας. 
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ΕΙΚΟΝΑ 2.4: Δεσμοί συναρμογής με τα μεταλλικά κέντρα  Ba
2+

(3) και Ba
2+

(4) (Ι) του 

υποκαταστάτη (1) ( η
1
: η

1
: η

1 
: η

1
: η

1
:μ3) και (ΙΙ) του υποκαταστάτη (2) ( η

1
: η

1
: η

1 
: η

1
: μ3). 

Το προϊόν {Ba2[CH3(CH2)2(OH)(PO3H)2]2(H2O)2}n μελετήθηκε και με περιθλασιμετρία ακτίνων 

Χ σκόνης και βρέθηκε ότι το πειραματικό διάγραμμα XRD συμφωνεί ικανοποιητικά με το 

θεωρητικό (κατόπιν προσδιορισμού κρυσταλλικής δομής), όπως φαίνεται στο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1: Σύγκριση διαγραμμάτων περιθλασιμετρίας σκόνης  

(θεωρητικό, κόκκινο-πάνω και πειραματικό, μπλε-κάτω) του κρυσταλλικού υλικού  

{Ba2[CH3(CH2)2(OH)(PO3H)2]2(H2O)2}n.  
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 Δομή της ένωσης Mg-ALE, {Mg[ΝΗ3(CH2)3C(OH)(PO3H)2]2(H2O)}∙H2O  

Η ασύμμετρη δομική μονάδα του κρυσταλλικού υλικού είναι 

{Mg[ΝΗ3(CH2)3C(OH)(PO3H)2]2(H2O)}∙H2O, η οποία περιλαμβάνει ένα κατιόν Μαγνησίου 

(Mg
2+

), δύο υποκαταστάτες ALE, ένα συναρμοσμένο μόριο νερού και ένα μη συναρμοσμένο 

πλεγματικό μόριο νερού που πιθανόν να συμμετέχει στην σταθεροποίηση της δομής. Τα 

κρυσταλλογραφικά δεδομένα παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 2.2. Η κρυσταλλική 

δομή αυτή, η οποία παρουσιάζεται στην ΕΙΚΟΝΑ 2.5, δεν αποτελεί πολυμερές συναρμογής, 

αλλά ένα διπυρηνικό σύμπλοκο και θεωρείται στερεό «μηδενικής διάστασης» (0D). Άρα ο 

σωστός μοριακός τύπος της ένωσης είναι {Mg[ΝΗ3(CH2)3C(OH)(PO3H)2]2(H2O)}2∙2H2O. 

Το μεταλλικό κέντρο Μαγνησίου (Μg
2+

) έχει αριθμό συναρμογής έξι και περιγράφεται ως 

οκτάεδρο (ΕΙΚΟΝΑ 2.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.5: Δομή του διπυρηνικού συμπλόκου 

{Mg[ΝΗ3(CH2)3C(OH)(PO3H)2]2(H2O)}2∙2H2O. 
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Το μεταλλικό κέντρο Μαγνησίου περιβάλλεται αποκλειστικά από άτομα οξυγόνου που 

προσφέρονται από τις φωσφονικές ομάδες τριών υποκαταστατών και από ένα μόριο νερού. 

Οι δύο υποκαταστάτες δρουν διδοντικά και συναρμόζονται από τα άτομα οξυγόνου (O1, Ο4 

και Ο10, Ο13Α) δύο διαφορετικών φωσφονικών ομάδων δημιουργώντας τέσσερις δεσμούς 

συναρμογής, ενώ ο τρίτος υποκαταστάτης δημιουργεί μόνο ένα δεσμό με το μεταλλικό 

κέντρο μέσω ενός ατόμου οξυγόνου (Ο8). Το έκτο οξυγόνο (Ο15) που είναι συναρμοσμένο 

προέρχεται από ένα μόριο νερού.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.6: Σφαίρα συναρμογής του μεταλλικού κέντρου Μαγνησίου (Mg
2+

)  

στην ένωση {Mg[ΝΗ3(CH2)3C(OH)(PO3H)2]2(H2O)}2∙2H2O. 

 

Και τα δύο μεταλλικά κέντρα του συμπλόκου έχουν το ίδιο περιβάλλον συναρμογής και 

διαμοιράζονται δύο υποκαταστάτες. Ο κάθε υποκαταστάτης έχει συνολικό φορτίο ίσο με 

μείον ένα (-1) όπως αναφέρεται και παραπάνω γιατί έχει χάσει δύο πρωτόνια από τις 

φωσφονικές ομάδες και μία πρωτονιωμένη αμινομάδα στο τέλος της ανθρακικής αλυσίδας. 
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Στις εικόνες παρακάτω εμφανίζονται οι δεσμοί των υποκαταστατών που σχηματίζουν με τα 

μεταλλικά κέντρα. Ο υποκαταστάτης (1) [ΕΙΚΟΝΑ 2.7(Ι)] συναρμόζεται με το ένα 

μεταλλικό κέντρο Μαγνησίου (Mg
2+

) μέσω δύο ατόμων οξυγόνου από δύο διαφορετικές 

φωσφονικές ομάδες ενώ δημιουργεί επίσης και έναν τρίτο δεσμό συναρμογής με ένα δεύτερο 

μεταλλικό κέντρο Μαγνησίου (Mg
2+

) με ένα άτομο οξυγόνου από τη μία φωσφονική ομάδα. 

Αντίθετα, ο υποκαταστάτης (2) [ΕΙΚΟΝΑ 2.7(ΙΙ)] συναρμόζεται μόνο με ένα μεταλλικό 

κέντρο μέσω δύο ατόμων οξυγόνου από διαφορετικές φωσφονικές ομάδες του σχηματίζοντας 

δύο δεσμούς συναρμογής. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ2.7: Δεσμοί συναρμογής με το μεταλλικό κέντρο Μαγνησίου (Mg
2+

)   

(Ι) υποκαταστάτης (1) ( η
1
: η

1
: η

1
 :μ) και (ΙΙ) υποκαταστάτης (2) ( η

1
: η

1
: μ). 

 

Το προϊόν {Mg[ΝΗ3(CH2)3C(OH)(PO3H)2]2(H2O)}2∙2H2O μελετήθηκε και με 

περιθλασιμετρία ακτίνων Χ σκόνης και βρέθηκε ότι το πειραματικό διάγραμμα XRD 

συμφωνεί ικανοποιητικά με το θεωρητικό (κατόπιν προσδιορισμού κρυσταλλικής δομής), 

όπως φαίνεται στην ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.2. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.2: Σύγκριση διαγραμμάτων περιθλασιμετρίας σκόνης  

(θεωρητικό, κόκκινο-πάνω και πειραματικό, μπλε-κάτω) του  

κρυσταλλικού υλικού {Mg[ΝΗ3(CH2)3C(OH)(PO3H)2]2(H2O)}2∙2H2O.  
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 Δομή της ένωσης Mg-NER, {Mg[ΝΗ3(CH2)5C(OH)(PO3H)2]2(H2O)2}∙2H2O 

(μονοπυρηνικό σύμπλοκο) 

Το μεταλλοφωσφονικό υλικό αυτό έχει δομική μονάδα 

{Mg[ΝΗ3(CH2)5C(OH)(PO3H)2]2(H2O)2}∙2H2O. Η ένωση αυτή είναι ένα μονοπυρηνικό 

σύμπλοκο και θεωρείται στερεό «μηδενικής δομής» (0D). Το σύμπλοκο αυτό κρυσταλλώνει 

σε μονοκλινές κρυσταλλικό σύστημα με ομάδα P21/c χώρου συμμετρίας. Τα 

κρυσταλλογραφικά δεδομένα παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 2.2. Το μεταλλικό 

κέντρο του είναι ένα δισθενές ιόν Μαγνησίου (Mg
2+

) με αριθμό συναρμογής έξι και η σφαίρα 

συναρμογής του είναι ένα οκτάεδρο, όπως παρουσιάζεται και στην ΕΙΚΟΝΑ 2.8.  

 

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.8: Σφαίρα συναρμογής του κέντρου Μαγνησίου (Mg
2+

)  

στην ένωση {Mg[ΝΗ3(CH2)5C(OH)(PO3H)2]2(H2O)2}∙2H2O. 

Το μεταλλικό κέντρο του Μαγνησίου συναρμόζεται χηλικά με δύο υποκαταστάτες NER 

μέσω τεσσάρων ατόμων οξυγόνου. Συγκεκριμένα οι δύο υποκαταστάτες δρουν διδοντικά 

μέσω δύο ατόμων οξυγόνου (Ο1, Ο4 και Ο8, Ο11) που προέρχονται από δύο διαφορετικές 

φωσφονικές ομάδες και δημιουργούν τέσσερις δεσμούς συναρμογής. Επιπρόσθετα, στις 

αξονικές θέσεις του συναρμόζεται με δύο άτομα οξυγόνου (Ο16 και Ο15) τα οποία 

προέρχονται από τα δύο συναρμοσμένα μόρια νερού. Στη κρυσταλλική δομή υπάρχουν και 

δύο μη συναρμοσμένα πλεγματικά μόρια νερού μέσω των οποίων μπορεί να δημιουργούνται 

δεσμοί υδρογόνου και να σταθεροποιούν την κρυσταλλική δομή. Η μοναδιαία κυψελίδα της 

ένωσης {Mg[ΝΗ3(CH2)5C(OH)(PO3H)2]2(H2O)2}∙2H2O παρουσιάζεται στην ΕΙΚΟΝΑ 2.9 

και μπορούμε να διακρίνουμε τα πλεγματικά μόρια νερού που υπάρχουν στην ένωση.  
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ΕΙΚΟΝΑ 2.9: Μοναδιαία κυψελίδα της ένωσης 

{Mg[ΝΗ3(CH2)5C(OH)(PO3H)2]2(H2O)2}∙2H2O.  

Η κρυσταλλική ένωση {Mg[ΝΗ3(CH2)5C(OH)(PO3H)2]2(H2O)2}∙2H2O μελετήθηκε και με 

περιθλασιμετρία ακτίνων Χ σκόνης και βρέθηκε ότι το πειραματικό διάγραμμα XRD 

συμφωνεί ικανοποιητικά με το θεωρητικό (κατόπιν προσδιορισμού κρυσταλλικής δομής), 

όπως φαίνεται στο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.3. 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.3: Σύγκριση διαγραμμάτων περιθλασιμετρίας σκόνης  

(θεωρητικό, κόκκινο-πάνω και πειραματικό, μπλε-κάτω) του κρυσταλλικού υλικού  

{Mg[ΝΗ3(CH2)5C(OH)(PO3H)2]2(H2O)2}∙2H2O.  
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 Δομή της ένωσης Mg-NER,  {{Mg[ΝΗ3(CH2)5C(OH)(PO3H)2]2}∙2H2O}n 

[μονοδιάστατο πολυμερές συναρμογής (1D)] 

Η ασύμμετρη δομική μονάδα του συγκεκριμένου μεταλλοφωσφονικού είναι 

{{Mg[ΝΗ3(CH2)5C(OH)(PO3H)2]2}∙2H2O}. Η ένωση αυτή είναι ένα μονοδιάστατο 

πολυμερές συναρμογής (1D), το οποίο επεκτείνεται κατά τον άξονα a και παρουσιάζεται 

στην ΕΙΚΟΝΑ 2.10. Το πολυμερές συναρμογής κρυσταλλώνει σε τρικλινές κρυσταλλικό 

σύστημα (α ≠ β ≠ γ και a ≠ b ≠ c) με ομάδα P1  χώρου συμμετρίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ2.10: Πακετάρισμα της κρυσταλλικής δομής του 

{{Mg[ΝΗ3(CH2)5C(OH)(PO3H)2]2}∙2H2O}n κατά τον άξονα a. 

 

Το μεταλλικό κέντρο του είναι δισθενές ιόν Μαγνησίου (Mg
2+

) έχει αριθμό συναρμογής έξι 

και οκταεδρική γεωμετρία όπως παρουσιάζεται και στην ΕΙΚΟΝΑ 2.11. Στις αξονικές θέσεις 

του συναρμόζεται με δύο υποκαταστάτες NER οι οποίοι δρουν μονοδοντικά μέσω ατόμων 

οξυγόνου (Ο7). Οι άλλοι τέσσερις δεσμοί συναρμογής σχηματίζονται από δύο άλλους 

υποκαταστάτες NER οι οποίοι συναρμόζονται διδοντικά μέσω δύο ατόμων οξυγόνου (Ο2 και 

Ο5) από διαφορετικές φωσφονικές ομάδες. Επίσης στην τελική δομή υπάρχουν και δύο μη 

συναρμοσμένα πλεγματικά μόρια νερού.  
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ΕΙΚΟΝΑ 2.11: Σφαίρα συναρμογής του μεταλλικού κέντρου στην ένωση 

{{Mg[ΝΗ3(CH2)5C(OH)(PO3H)2]2}∙2H2O}n. 

Ο κάθε υποκαταστάτης όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω έχει χάσει δύο πρωτόνια από τις 

φωσφονικές ομάδες του (-2), αλλά το συνολικό του φορτίου είναι (-1) καθώς η αμινομάδα 

που βρίσκεται στο τέλος της ανθρακικής αλυσίδας είναι πρωτονιωμένη. Στην ΕΙΚΟΝΑ 2.12 

παρατηρείται ότι ο κάθε υποκαταστάτης σχηματίζει δεσμούς συναρμογής με δύο μεταλλικά 

κέντρα και για το λόγο αυτό δημιουργείται ένα μονοδιάστατο πολυμερές συναρμογής.  

 

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.12: Δεσμοί του υποκαταστάτη με τα μεταλλικά κέντρα του Μαγνησίου (Mg
2+

). 

( η
1
 : η

1
 : η

1 
: μ ) 
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 Δομή της ένωσης Ca-NER, {{Ca[ΝΗ3(CH2)5C(OH)(PO3H)2]2}∙3H2O}n 

Η ασύμμετρη δομική μονάδα του συγκεκριμένου μεταλλοφωσφονικού κρυσταλλικού υλικού 

είναι {{Ca[ΝΗ3(CH2)5C(OH)(PO3H)2]2}∙3H2O}. Η ένωση αυτή είναι ένα μονοδιάστατο 

πολυμερές συναρμογής (1D), το οποίο επεκτείνεται κατά τον άξονα b (ΕΙΚΟΝΑ 2.13). Το 

μεταλλοφωσφονικό πολυμερές κρυσταλλώνει σε μονοκλινές κρυσταλλικό σύστημα (a ≠ b ≠ 

c, α = γ = 90
ο
, β ≠ 90

ο
) με ομάδα C2/c χώρου συμμετρίας. Τα κρυσταλλογραφικά δεδομένα 

παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.13: Πακετάρισμα της κρυσταλλικής δομής του 

{{Ca[ΝΗ3(CH2)5C(OH)(PO3H)2]2}∙3H2O}n κατά τον άξονα b.  
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Το μεταλλικό κέντρο του είναι ένα δισθενές ιόν Ασβεστίου (Ca
2+

) με αριθμό συναρμογής έξι 

και οκταεδρική γεωμετρία όπως παρουσιάζεται και στην ΕΙΚΟΝΑ 2.14. Στις αξονικές θέσεις 

συναρμόζεται με δύο υποκαταστάτες NER μονοδοντικά μέσω ατόμων οξυγόνου (Ο6). Οι 

άλλοι δύο υποκαταστάτες NER δρουν διδοντικά μέσω δύο ατόμων οξυγόνου (Ο1 και Ο4) 

που προέρχονται από διαφορετικές φωσφονικές ομάδες του ίδιου υποκαταστάτη, 

δημιουργώντας έτσι τέσσερις δεσμούς συναρμογής. Στη κρυσταλλική δομή υπάρχουν και δύο 

νερά πλέγματος, τα οποία βρίσκονται μεταξύ των ομάδων αμμωνίου και φωσφονικού 

(ΕΙΚΟΝΑ 2.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΕΙΚΟΝΑ 2.14: Σφαίρα συναρμογής του μεταλλικού κέντρου στην ένωση 

{{Ca[ΝΗ3(CH2)5C(OH)(PO3H)2]2}∙3H2O}n. 
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ΕΙΚΟΝΑ 2.15: Νερά πλέγματος μεταξύ των φύλλων που σχηματίζονται από το 

μονοδιάστατο πολυμερές συναρμογής. 

 

Το κρυσταλλικό υλικό {{Ca[ΝΗ3(CH2)5C(OH)(PO3H)2]2}∙3H2O}n μελετήθηκε και με 

περιθλασιμετρία ακτίνων Χ σκόνης και βρέθηκε ότι το πειραματικό διάγραμμα XRD 

συμφωνεί ικανοποιητικά με το θεωρητικό (κατόπιν προσδιορισμού κρυσταλλικής δομής), 

όπως φαίνεται στo ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.4. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.4: Σύγκριση διαγραμμάτων περιθλασιμετρίας σκόνης 

 (θεωρητικό, κόκκινο-πάνω και πειραματικό, μπλε-κάτω) του κρυσταλλικού υλικού  

{{Ca[ΝΗ3(CH2)5C(OH)(PO3H)2]2}∙3H2O}n. 

 

 Δομή της ένωσης Βa-NER, {{Ba[ΝΗ3(CH2)5C(OH)(PO3H)2]2(H2O)}}n 

Η ασύμμετρη δομική μονάδα του συγκεκριμένου μεταλλοφωσφονικού υλικού είναι 

{{Ba[ΝΗ3(CH2)5C(OH)(PO3H)2]2(H2O)}}. Η ένωση αυτή είναι ένα μονοδιάστατο πολυμερές 

συναρμογής (1D) το οποίο κρυσταλλώνει σε μονοκλινές κρυσταλλικό σύστημα (a ≠ b ≠ c, α 

= γ = 90
ο
, β ≠ 90

ο
) με ομάδα C2/c χώρου συμμετρίας. Τα κρυσταλλογραφικά δεδομένα 

παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 2.3. 
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Το μεταλλικό κέντρο του είναι δισθενές ιόν Βαρίου (Ba
2+

), το οποίο συναρμόζεται συνολικά 

με τέσσερις υποκαταστάτες NER και ένα μόριο νερού σχηματίζοντας εννιά δεσμούς 

συναρμογής. Κατά συνέπεια ο αριθμός συναρμογής είναι ίσος με εννιά και το περιβάλλον 

συναρμογής του είναι «three-face centered trigonal prism», όπως παρουσιάζεται και στην 

ΕΙΚΟΝΑ 2.16. Οι δύο υποκαταστάτες δρουν μονοδοντικά και συναρμόζονται μέσω ενός 

ατόμου οξυγόνου (Ο5) της φωσφονικής ομάδας, ενώ οι άλλοι δύο υποκαταστάτες δρουν 

τριδοντικά μέσω δύο ατόμων οξυγόνου (Ο1 και Ο4) δύο διαφορετικών φωσφονικών ομάδων  

και ενός ατόμου οξυγόνου (Ο7) από την υδροξυλική ομάδα. Επιπρόσθετα, σε αξονική θέση 

συναρμόζεται με ένα άτομο οξυγόνου (Ο8) που προέρχεται από ένα μόριο νερού. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.16: Σφαίρα συναρμογής του μεταλλικού κέντρου Βαρίου (Ba
2+

) στην ένωση 

{{Ba[ΝΗ3(CH2)5C(OH)(PO3H)2]2(H2O)}}n. 

Το pH κατά τη σύνθεση ήταν 4 άρα ο υποκαταστάτης έχει χάσει ένα πρωτόνιο από κάθε 

φωσφονική ομάδα [συνολικό φορτίο υποκαταστάτη: -2]. Όμως στο τέλος της ανθρακικής 

αλυσίδας υπάρχει μία αμινομάδα που είναι πρωτονιωμένη και έτσι το συνολικό φορτίο του 

υποκαταστάτη είναι (-1). Όπως φαίνεται και στην ΕΙΚΟΝΑ 2.17 ο κάθε υποκαταστάτης 

ενώνεται με δύο μέταλλα και για το λόγο αυτό δημιουργείται το μονοδιάστατο πολυμερές 

συναρμογής, το οποίο επεκτείνεται κατά τον άξονα c (ΕΙΚΟΝΑ 2.18). 

  



65 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.17: Δεσμοί του υποκαταστάτη με το μεταλλικό κέντρο Βαρίου (Ba
2+

). 

( η
1
 : η

1
 : η

1 
: η

1 
: μ) 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.18: Πακετάρισμα της κρυσταλλικής δομής του 

{{Ba[ΝΗ3(CH2)5C(OH)(PO3H)2]2(H2O)}}n κατά τον άξονα c. 
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Η κρυσταλλική ένωση {{Ba[ΝΗ3(CH2)5C(OH)(PO3H)2]2(H2O)}}n μελετήθηκε και με 

περιθλασιμετρία ακτίνων Χ σκόνης και βρέθηκε ότι το πειραματικό διάγραμμα XRD συμφωνεί 

ικανοποιητικά με το θεωρητικό (κατόπιν προσδιορισμού κρυσταλλικής δομής), όπως φαίνεται στο 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.5. 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.5: Σύγκριση διαγραμμάτων περιθλασιμετρίας σκόνης  

(θεωρητικό, κόκκινο-πάνω και πειραματικό, μπλε-κάτω) του κρυσταλλικού υλικού  

{{Ba[ΝΗ3(CH2)5C(OH)(PO3H)2]2(H2O)}}n. 
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 Δομή της ένωσης Ca-CLOD, {{Ca2[CCl2(PO3)2](H2O)6}∙H2O}n 

Η ασύμμετρη δομική μονάδα του μεταλλοφωσφονικού υλικού είναι 

{{Ca2[CCl2(PO3)2](H2O)6}∙H2O}. Η κρυσταλλική ένωση αυτή είναι ένα μονοδιάστατο 

πολυμερές συναρμογής (1D) το οποίο κρυσταλλώνει σε μονοκλινές κρυσταλλικό σύστημα (a 

≠ b ≠ c, α = γ = 90
ο
, β ≠ 90

ο
) με ομάδα P21/n χώρου συμμετρίας. Τα κρυσταλλογραφικά 

δεδομένα παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 2.3. 

Στη κρυσταλλική δομή αυτή υπάρχουν δύο διαφορετικά μεταλλικά κέντρα ασβεστίου, τα 

οποία έχουν αριθμό συναρμογής επτά και η γεωμετρία τους είναι επιστεγασμένο (capped) 

οκτάεδρο.  

Το μεταλλικό κέντρο του ασβεστίου [Ca
2+

(1)] (ΕΙΚΟΝΑ 2.19) περιβάλλεται μόνο από 

άτομα οξυγόνου. Συγκεκριμένα συναρμόζεται με άτομα οξυγόνου που προέρχονται από δύο 

υποκαταστάτες CLOD και τρία συναρμοσμένα μόρια νερού. Με τον ένα υποκαταστάτη 

σχηματίζει δεσμούς συναρμογής με δύο άτομα οξυγόνου (Ο6, Ο2) από δύο διαφορετικές 

φωσφονικές ομάδες, ενώ με τον άλλο υποκαταστάτη συναρμόζεται με δύο άτομα οξυγόνου 

(Ο1, Ο3) που προέρχονται από την ίδια φωσφονική ομάδα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.19: Σφαίρα συναρμογής του μεταλλικού κέντρου ασβεστίου [Ca
2+

 (1)]  

στη δομή του {{Ca2[CCl2(PO3)2](H2O)6}∙H2O}n. 
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Το μεταλλικό κέντρο Ασβεστίου [Ca
2+

(2)] (ΕΙΚΟΝΑ 2.20) περιβάλλεται και αυτό μόνο από 

άτομα οξυγόνου. Συγκεκριμένα συναρμόζεται με άτομα οξυγόνου που προέρχονται από δύο 

υποκαταστάτες CLOD και τρία μόρια νερού. Με τον ένα υποκαταστάτη σχηματίζει δεσμούς 

συναρμογής με δύο άτομα οξυγόνου (Ο3, Ο5) από δύο διαφορετικές φωσφονικές ομάδες, ενώ 

με τον άλλο υποκαταστάτη συναρμόζεται με δύο άτομα οξυγόνου (Ο4, Ο6) από την ίδια 

φωσφονική ομάδα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.20: Σφαίρα συναρμογής του μεταλλικού κέντρου Ασβεστίου [Ca
2+

 (2)]  

στη δομή του {{Ca2[CCl2(PO3)2](H2O)6}∙H2O}n. 

 

Ο υποκαταστάτης CLOD στην κρυσταλλική αυτή δομή είναι πλήρως αποπρωτονιωμένος και 

το συνολικό φορτίου του είναι «-4». Ο κάθε υποκαταστάτης συναρμόζεται με τέσσερα 

μεταλλικά κέντρα (ΕΙΚΟΝΑ 2.21) και για το λόγο αυτό δημιουργείται ένα μονοδιάστατο 

πολυμερές συναρμογής. Τα άτομα οξυγόνου (Ο3 και Ο6) λειτουργούν ως γέφυρες μεταξύ 

των δύο μεταλλικών κέντρων [Ca
2+

(1)] και [Ca
2+

(2)].  
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ΕΙΚΟΝΑ 2.21: Δεσμοί συναρμογής του υποκαταστάτη με τα μεταλλικά κέντρα  

Ασβεστίου [Ca
2+

(1)] και [Ca
2+

(2)].   ( η
2
 : η

2
: η

2
 : η

1
 : η

1 
: η

1 
: η

1
 : μ4 ) 

 

Το μονοδιάστατο πολυμερές συναρμογής το οποίο δημιουργείται και παρουσιάζεται στην 

ΕΙΚΟΝΑ 2.22 επεκτείνεται μεταξύ των αξόνων c και a. Στην κρυσταλλική δομή υπάρχει και 

ένα νερό πλέγματος, το οποίο βρίσκεται μεταξύ των φύλλων που δημιουργούνται στη 

φυλλόμορφη αυτή δομή και πιθανόν να συνεισφέρει στη σταθερότητα της δομής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.22: Πακετάρισμα της κρυσταλλικής δομής του κρυσταλλικού υλικού  

«Ca-CLOD» κατά τον άξονα c (παρουσιάζονται και τα νερά πλέγματος).  
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Το προϊόν {{Ca2[CCl2(PO3)2](H2O)6}∙H2O}n μελετήθηκε και με περιθλασιμετρία ακτίνων Χ 

σκόνης και βρέθηκε ότι το πειραματικό διάγραμμα XRD συμφωνεί ικανοποιητικά με το 

θεωρητικό (κατόπιν προσδιορισμού κρυσταλλικής δομής), όπως φαίνεται στο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

2.6. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.6: Σύγκριση διαγραμμάτων περιθλασιμετρίας σκόνης  

(θεωρητικό, κόκκινο-πάνω και πειραματικό, μπλε-κάτω) του κρυσταλλικού υλικού 

{{Ca2[CCl2(PO3)2](H2O)6}∙H2O}n. 
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 Δομή της ένωσης Sr-CLOD, {{Sr2[CCl2(PO3)2](H2O)4}∙H2O}n  

Το μεταλλοφωσφονικό έχει ασύμμετρη δομική μονάδα {{Sr2[CCl2(PO3)2](H2O)4}∙H2O}. Η 

ένωση αυτή είναι ένα δισδιάστατο πολυμερές συναρμογής (2D), το οποίο επεκτείνεται κατά 

τον άξονα a και κατά τον άξονα b (ΕΙΚΟΝΑ 2.23, 2.24 & 2.25). Τα νερά πλέγματος 

βρίσκονται μεταξύ των φύλλων που δημιουργούνται στη φυλλόμορφη αυτή δομή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.23: Πακετάρισμα της δομής του «Sr-CLOD», {{Sr2[CCl2(PO3)2](H2O)4}∙H2O}n 

κατά τον άξονα a και b (παρουσιάζονται και τα νερά πλέγματος). 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.24: Απεικόνιση του δισδιάστατου πολυμερές συναρμογής «Sr-CLOD» 

(κάθετα στον άξονα c).  
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ΕΙΚΟΝΑ 2.25: Απεικόνιση του 2D πολυμερές συναρμογής «Sr-CLOD» 

 (κάθετα στον άξονα b). 

Στη κρυσταλλική δομή αυτή υπάρχουν δύο διαφορετικά μεταλλικά κέντρα Στροντίου (Sr
2+

). 

Και τα δύο έχουν αριθμό συναρμογής οκτώ με γεωμετρία δωδεκαέδρου, όπως φαίνεται και 

στις ΕΙΚΟΝΕΣ 2.26 & 2.27.   

Το μεταλλικό κέντρο Στροντίου [Sr
2+

(1)] (ΕΙΚΟΝΑ 2.26) συναρμόζεται με άτομα οξυγόνου 

που προέρχονται από τρεις υποκαταστάτες CLOD και τέσσερα μόρια νερού. Με τον ένα 

υποκαταστάτη σχηματίζει δεσμούς συναρμογής με δύο άτομα οξυγόνου (Ο4, Ο6) από την 

ίδια φωσφονική ομάδα, ενώ με τους άλλους δύο υποκαταστάτες συναρμόζεται με ένα άτομο 

οξυγόνου (Ο1 και Ο5) από τον καθένα.   
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ΕΙΚΟΝΑ 2.26: Σφαίρα συναρμογής του μεταλλικού κέντρου Στροντίου [Sr
2+

 (1)]  

στη δομή του {{Sr2[CCl2(PO3)2](H2O)4}∙H2O}n. 

 

Το δεύτερο μεταλλικό κέντρο Στροντίου [Sr
2+

(2)] (ΕΙΚΟΝΑ 2.27) συναρμόζεται και με 

άτομα οξυγόνου αλλά και με ένα άτομο χλωρίου. Συγκεκριμένα συναρμόζεται με τρεις 

υποκαταστάτες CLOD και δύο μόρια νερού. Με τον ένα υποκαταστάτη συναρμόζεται μέσω 

ενός ατόμου οξυγόνου (Ο4), με τον δεύτερο υποκαταστάτη σχηματίζει δύο δεσμούς 

συναρμογής με δύο άτομα οξυγόνου (Ο3, Ο5) από δύο διαφορετικές φωσφονικές ομάδες, ενώ 

με τον τρίτο υποκαταστάτη συναρμόζεται με δύο άτομα οξυγόνου (Ο1, Ο6) από διαφορετικές 

φωσφονικές ομάδες και με ένα άτομο χλωρίου (Cl2).  
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ΕΙΚΟΝΑ 2.27: Σφαίρα συναρμογής του μεταλλικού κέντρου Στροντίου [Sr
2+

(2)]  

στη δομή {{Sr2[CCl2(PO3)2](H2O)4}∙H2O}n. 

Ο υποκαταστάτης CLOD είναι πλήρως αποπρωτονιωμένος και το συνολικό του φορτίο είναι 

ίσο με μείον τέσσερα (-4). Όπως παρουσιάζεται και στην ΕΙΚΟΝΑ 2.28 ο υποκαταστάτης 

συναρμόζεται με έξι μεταλλικά κέντρα Στροντίου (Sr
2+

). Τα άτομα οξυγόνου (Ο1, Ο4, Ο5, 

Ο6)  δημιουργούν γεφυρωτικούς δεσμούς μεταξύ των δύο μεταλλικών κέντρων Στροντίου 

[Sr
2+

(1) και Sr
2+

(2)], σχηματίζοντας έτσι το δισδιάστατο πολυμερές συναρμογής που 

παρουσιάστηκε παραπάνω. Επίσης, σχηματίζεται ένας επιπλέον γεφυρωτικός δεσμός μέσω 

του ατόμου οξυγόνου (Ο10) που προέρχεται από ένα μόριο νερού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.28: Δεσμοί συναρμογής του υποκαταστάτη CLOD με τα μεταλλικά κέντρα 

Στροντίου [Sr
2+

(1)] και [Sr
2+

(2)]. (η
2
 : η

2
 : η

2
 : η

2 
: η

1 
: η

1
 : μ6)  
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Το κρυσταλλικό υλικό {{Sr2[CCl2(PO3)2](H2O)4}∙H2O}n μελετήθηκε και με περιθλασιμετρία 

ακτίνων Χ σκόνης και βρέθηκε ότι το πειραματικό διάγραμμα XRD συμφωνεί ικανοποιητικά 

με το θεωρητικό (κατόπιν προσδιορισμού κρυσταλλικής δομής) (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.7). 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.7: Σύγκριση διαγραμμάτων περιθλασιμετρίας σκόνης  

(θεωρητικό, κόκκινο-πάνω και πειραματικό, μπλε-κάτω) του κρυσταλλικού υλικού 

{{Sr2[CCl2(PO3)2](H2O)4}∙H2O}n. 
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 Δομή της ένωσης Ca-RIS, {Ca[(C5H4NH)CH2C(OH)(PO3H)2]2}∙4H2O 

Το μεταλλοφωσφονικό υλικό έχει ασύμμετρη δομική μονάδα 

{Ca[(C5H4NH)CH2C(OH)(PO3H)2]2}∙4H2O και περιλαμβάνει ένα κατιόν Ασβεστίου (Ca
2+

), 

δύο υποκαταστάτες RIS και τέσσερα μόρια νερού πλέγματος. Η ένωση αυτή είναι ένα 

μονοδιάστατο πολυμερές συναρμογής (1D), το οποίο επεκτείνεται κατά τον άξονα a και 

παρουσιάζεται στην ΕΙΚΟΝΑ 2.29. Τα τέσσερα νερά πλέγματος βρίσκονται μεταξύ των 

φύλλων που δημιουργούνται (ΕΙΚΟΝΑ 2.30).  

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.29: Πακετάρισμα της κρυσταλλικής δομής «Ca-RIS» κατά τον άξονα a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.30 Απεικόνιση του  μονοδιάστατου πολυμερές συναρμογής «Ca-RIS» κάθετα 

στον άξονα a (παρουσιάζονται τα νερά πλέγματος).  
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Το μεταλλικό κέντρο Ασβεστίου (Ca
2+

) έχει αριθμό συναρμογής έξι και παρουσιάζει 

παραμορφωμένη οκταεδρική γεωμετρία (ΕΙΚΟΝΑ 2.31). Περιβάλλεται αποκλειστικά από 

άτομα οξυγόνου που προσφέρονται από τις φωσφονικές ομάδες τεσσάρων υποκαταστατών 

RIS. Πιο συγκεκριμένα το μεταλλικό κέντρο συναρμόζεται με τους δύο υποκαταστάτες RIS 

που δρουν μονοδοντικά μέσω ενός ατόμου οξυγόνου (Ο6) και με άλλους δύο υποκαταστάτες 

RIS που δρουν διδοντικά μέσω δύο ατόμων οξυγόνου (Ο1,Ο4) από δύο διαφορετικές 

φωσφονικές ομάδες σχηματίζοντας δύο δεσμούς συναρμογής με τον καθένα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.31: Σφαίρα συναρμογής του μεταλλικού κέντρου Ασβεστίου (Ca
2+

). 

 

Ο υποκαταστάτης RIS έχει χάσει ένα πρωτόνιο από κάθε φωσφονική ομάδα, καθώς το pH 

της σύνθεσης είχε τιμή 2, Επίσης, το άτομο Ν της πυριδινικής πλευρικής ομάδας είναι 

πρωτονιωμένο. Έτσι, το συνολικό του φορτίο του RIS είναι «-1». Όπως παρατηρείται και 

στην ΕΙΚΟΝΑ 2.32 ο κάθε υποκαταστάτης γεφυρώνει δύο μεταλλικά κέντρα και για το λόγο 

αυτό δημιουργείται το μονοδιάστατο πολυμερές συναρμογής, το οποίο παρουσιάστηκε 

παραπάνω. 
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ΕΙΚΟΝΑ 2.32: Δεσμοί του υποκαταστάτη RIS με τα μεταλλικά κέντρα Ασβεστίου (Ca
2+

). 

( η
1
 : η

1
 : η

1 
: μ) 

Το κρυσταλλικό υλικό {Ca[(C5H4NH)CH2C(OH)(PO3H)2]2}∙4H2O μελετήθηκε και με 

περιθλασιμετρία ακτίνων Χ σκόνης και βρέθηκε ότι το πειραματικό διάγραμμα XRD 

συμφωνεί ικανοποιητικά με το θεωρητικό (κατόπιν προσδιορισμού κρυσταλλικής δομής) 

(ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.8: Σύγκριση διαγραμμάτων περιθλασιμετρίας σκόνης  

(θεωρητικό, κόκκινο-πάνω και πειραματικό, μπλε-κάτω) του κρυσταλλικού υλικού 

{Ca[(C5H4NH)CH2C(OH)(PO3H)2]2}∙4H2O. 
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2.5.5. Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης - Θερμοσταθμική Ανάλυση  

(DSC-TGA).
6
 

Η Θερμοσταθμική Ανάλυση (Thermogravimetric Analysis, TGA) αποτελεί μία τεχνική στην 

οποία πραγματοποιείται καταγραφή της μάζας ενός υλικού συναρτήσει του χρόνου ή της 

θερμοκρασίας όταν το δείγμα υποβάλλεται σε ελεγχόμενο πρόγραμμα θερμοκρασίας και σε 

ελεγχόμενη ατμόσφαιρα. Στο περιβάλλον γύρω από το δείγμα ρέει ένα αέριο καθαρισμού 

δείγματος (purge gas) που έχει την ικανότητα να απομακρύνει πτητικές ουσίες και να 

αποφεύγει πιθανές μολύνσεις του δείγματος. Το αέριο αυτό μπορεί να είναι δραστικό ή 

αδρανές αέριο.  Στις μετρήσεις που πραγματοποιούνται παρακάτω χρησιμοποιήθηκε Ν2 ως 

φέρον αέριο. 

Ο ρυθμός με τον οποίο μεταβάλλεται η μάζα του δείγματος παρουσιάζεται σε καμπύλες 

TGA, στις οποίες παρατηρούνται «σκαλοπάτια» (steps) που υποδηλώνουν αλλαγές στη μάζα 

του δείγματος που προκύπτουν λόγω διαφορετικών επιδράσεων όπως: 

 Εξάτμιση πτητικών συστατικών. 

 Ξήρανση, προσρόφηση και εκρόφηση αερίων, υγρασίας και άλλων πτητικών ουσιών. 

 Οξείδωση μετάλλων λόγω αέρα ή οξυγόνου 

 Οξειδωτική αποσύνθεση οργανικών συστατικών. 

 Απομάκρυνση μορίων νερού πλέγματος. 

 Θερμική αποσύνθεση σε αδρανή ατμόσφαιρα με σχηματισμό αέριων προϊόντων.  

 Πρόσληψη ή απώλεια μορίων νερού. 

Η Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης (Differential Scanning Calorimetry, DSC),  είναι μία 

τεχνική κατά την οποία μπορεί να μετρηθούν οι αλλαγές της ενέργειας ενός δείγματος όσο 

αυτό θερμαίνεται, ψύχεται ή παραμένει σε σταθερή θερμοκρασία ενώ ταυτόχρονα 

καταγράφεται η θερμοκρασία στην οποία πραγματοποιείται η αλλαγή αυτή. Πιο 

συγκεκριμένα, καταγράφεται σε συνάρτηση με το χρόνο ή τη θερμοκρασία η ροή της 

ενέργειας μέσα ή έξω από το δείγμα, δηλαδή η ροή θερμότητας που παρουσιάζει το δείγμα. 

Έτσι ο αναλυτής μπορεί να ταυτοποιήσει το εύρος πιθανών μεταβάσεων του δείγματος όταν 

αυτό θερμαίνεται ή ψύχεται. 
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Στο διάγραμμα της θερμοσταθμικής ανάλυσης (TGΑ) της κρυσταλλικής ένωσης  

«Ba-C3BP» (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.9, πράσινη γραμμή) παρατηρείται ότι η θερμική διάσπαση του 

υλικού πραγματοποιείται σε πέντε στάδια. Στο πρώτο στάδιο αντιστοιχεί απώλεια μάζας 4.80 

% (~ 90 
o
C), στο δεύτερο 13.64 % (~ 150 

o
C), στο τρίτο 22.88 % (~ 440 

o
C), στο τέταρτο 

31.39 % (~ 720 
o
C) και στο πέμπτο 32.14 % (~ 900 

o
C). Υπολογίστηκε ότι το 4.80 % της 

απώλειας μάζας (παρατηρείται στο 1
ο
 στάδιο) οφείλεται στην απομάκρυνση των δύο 

συναρμοσμένων μορίων νερού (υπολογιζόμενο 4.79 %) που περιέχει η κρυσταλλική ένωση 

{Ba2[CH3(CH2)2(OH)(PO3H)2]2(H2O)2}n. Η άνυδρη φάση {Ba2[CH3(CH2)2(OH)(PO3H)2]2}, 

η οποία προκύπτει ξεκινάει να καταστρέφεται σε θερμοκρασία κοντά στους 100 
o
C. Κατά 

συνέπεια στα επόμενα στάδια, η μείωση της μάζας προκαλείται λόγω της καταστροφής 

κάποιου μέρους της δομής αυτής και τελικά του οργανικού υποκαταστάτη C3BP.  

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.9: Διάγραμμα DSC-TGA για την κρυσταλλική ένωση «Ba-C3BP».  
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Η θερμική διάσπαση του υλικού σύμφωνα με το διάγραμμα της θερμοσταθμικής ανάλυσης 

(TGΑ) για την κρυσταλλική ένωση «Mg-ALE» (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.10, πράσινη γραμμή) 

πραγματοποιείται σε ένα στάδιο. Η συνολική απώλεια μάζας για την κρυσταλλική ένωση 

{Mg[ΝΗ3(CH2)3C(OH)(PO3H)2]2(H2O)}∙H2O είναι 60.56 %. Υπολογίστηκε ότι το 6.47 % της 

απώλειας μάζας αντιστοιχεί στην απομάκρυνση των μορίων νερού ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 

(54.09 %) οφείλεται στην περαιτέρω καταστροφή της δομής αυτής και στη διάσπαση του 

οργανικού υποκαταστάτη ALE. Επειδή δεν υπάρχουν ξεχωριστά βήματα απώλειας των 

μορίων του νερού και αποικοδόμησης του υποκαταστάτη, υποτίθεται ότι υπάρχει 

αλληλεπικάλυψη αυτών των διαδικασιών. 

Στο Θερμοδιάγραμμα αυτό παρατηρείται ότι το υλικό είναι ανθεκτικό μέχρι τους 250 
o
C και 

μόλις η θερμοκρασία φτάσει κοντά στους 300 
o
C ξεκινάει να χάνει και τα συναρμοσμένα 

αλλά και τα μόρια νερού πλέγματος.  

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.10: Διάγραμμα DSC-TGA για την κρυσταλλική ένωση «Mg-ALE». 
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Στο θερμοδιάγραμμα της Θερμοσταθμικής ανάλυσης (TGΑ) για την κρυσταλλική ένωση 

«Mg-NER» μονοπυρηνικό σύμπλοκο (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.11, πράσινη γραμμή) παρατηρείται 

ότι η θερμική διάσπαση του υλικού πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο 

αντιστοιχεί απώλεια μάζας 12.17 % (~ 190 
o
C) και στο δεύτερο 58.60 % (~ 300-900 

o
C). Στο 

πρώτο στάδιο, η απώλεια μάζας οφείλεται στην απώλεια των τεσσάρων μορίων νερού που 

περιέχει η κρυσταλλική ένωση {Mg[ΝΗ3(CH2)5C(OH)(PO3H)2]2(H2O)2}∙2H2O.  Η απώλεια 

μάζας που υπολογίστηκε είναι 11.10 % για τα δύο μόρια νερού πλέγματος και για τα δύο 

συναρμοσμένα μόρια νερού για την ένωση αυτή και διαφέρει ελάχιστα από την πειραματική 

τιμή. Η άνυδρη φάση {Mg[ΝΗ3(CH2)5C(OH)(PO3H)2]2}, η οποία προκύπτει ξεκινάει να 

καταστρέφεται σε θερμοκρασία κοντά στους 300 
o
C. Κατά συνέπεια στα επόμενα στάδια, η 

μείωση της μάζας προκαλείται λόγω της καταστροφής κάποιου μέρους της δομής αυτής ή 

λόγω διάσπασης του οργανικού υποκαταστάτη NER.  

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.11: Διάγραμμα DSC-TGA για την κρυσταλλική ένωση «Mg-NER» 

μονοπυρηνικό σύμπλοκο.  
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Στο θερμοδιάγραμμα της Θερμοσταθμικής ανάλυσης (TGΑ) της κρυσταλλικής ένωσης «Ca-

NER» (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.12, πράσινη γραμμή) παρατηρείται ότι η θερμική διάσπαση του 

υλικού πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο αντιστοιχεί απώλεια μάζας 9.28 

% (~ 100 
o
C) και στο δεύτερο 58.63 % (~ 300-900 

o
C). Στο πρώτο στάδιο η απώλεια μάζας 

οφείλεται στην απώλεια των μορίων νερού που περιέχει η κρυσταλλική ένωση 

{{Ca[ΝΗ3(CH2)5C(OH)(PO3H)2]2}∙3H2O}n. Η απώλεια μάζας που υπολογίστηκε είναι 8.35 

% για τα τρία μόρια νερού πλέγματος για την ένωση αυτή και διαφέρει ελάχιστα από την 

πειραματική τιμή. Η άνυδρη φάση {Ca[ΝΗ3(CH2)5C(OH)(PO3H)2]2}, η οποία προκύπτει 

ξεκινάει να καταστρέφεται σε θερμοκρασία κοντά στους 300 
o
C. Κατά συνέπεια στα επόμενα 

στάδια, η μείωση της μάζας προκαλείται λόγω της καταστροφής κάποιου μέρους της δομής 

αυτής ή τη διάσπαση του οργανικού υποκαταστάτη NER.  

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.12: Διάγραμμα DSC-TGA για την κρυσταλλική ένωση «Ca-NER». 
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Στο θερμοδιάγραμμα της Θερμοσταθμικής ανάλυσης (TGΑ) της κρυσταλλικής ένωσης «Ba-

NER» (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.13, πράσινη γραμμή) παρατηρείται ότι η θερμική διάσπαση του 

υλικού πραγματοποιείται σε τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο αντιστοιχεί απώλεια μάζας 9.22 

% (~ 250 
o
C), στο δεύτερο σε 29.62 % (~ 500 

o
C) και στο τρίτο σε 50.05 % (~ 500-900 

o
C). 

Στο πρώτο στάδιο ένα μέρος της απώλεια μάζας που παρατηρείται οφείλεται στην απώλεια 

του συναρμοσμένου μορίου νερού που περιέχει η κρυσταλλική ένωση 

{{Ba[ΝΗ3(CH2)5C(OH)(PO3H)2]2(H2O)}}n. Η απώλεια μάζας που οφείλεται στην 

απομάκρυνση του συναρμοσμένου μορίου νερού υπολογίστηκε και είναι 2.54 %, άρα η 

απώλεια μάζας 9.22 % οφείλεται μερικώς και στην αποικοδόμηση του υποκαταστάτη NER. 

Η άνυδρη φάση {Ba[ΝΗ3(CH2)5C(OH)(PO3H)2]2}, η οποία προκύπτει σε θερμοκρασία κοντά 

στους κοντά στους 200 
o
C ξεκινάει να καταστρέφεται από το 1

ο
 στάδιο. Στα επόμενα στάδια 

η μείωση της μάζας προκαλείται λόγω της καταστροφής κάποιου μέρους της δομής αυτής ή 

τη διάσπαση του οργανικού υποκαταστάτη NER.  

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.13: Διάγραμμα DSC-TGA για την κρυσταλλική ένωση «Ba-NER». 
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Στο θερμοδιάγραμμα της Θερμοσταθμικής ανάλυσης (TGΑ) της κρυσταλλικής ένωσης «Ca-

CLOD» (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.14, πράσινη γραμμή) παρατηρείται ότι η θερμική διάσπαση του 

υλικού πραγματοποιείται σε τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο αντιστοιχεί απώλεια μάζας 25.31 

% (~ 250 
o
C), στο δεύτερο σε 38.33 % (~ 600 

o
C) και στο τρίτο σε 44.18 % (~ 900 

o
C). Στο 

πρώτο στάδιο η απώλεια μάζας οφείλεται στην απώλεια των μορίων νερού που περιέχει η 

κρυσταλλική ένωση {{Ca2[CCl2(PO3)2](H2O)6}∙H2O}n. Η απώλεια μάζας που υπολογίστηκε 

είναι 26.44 % για τα έξι συναρμοσμένα μόρια νερού και το ένα μόριο νερού πλέγματος που 

διαθέτει η ένωση αυτή. Η τιμή αυτή συμφωνεί με την πειραματική τιμή για το 1
ο
 στάδιο. Η 

άνυδρη φάση {Ca2[CCl2(PO3)2]}, η οποία προκύπτει ξεκινάει να καταστρέφεται σε 

θερμοκρασία κοντά στους 300-350 
o
C. Κατά συνέπεια στα επόμενα στάδια, η μείωση της 

μάζας προκαλείται λόγω της καταστροφής κάποιου μέρους της δομής αυτής ή λόγω 

διάσπασης του οργανικού υποκαταστάτη CLOD.  

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.14: Διάγραμμα DSC-TGA για την κρυσταλλική ένωση «Ca-CLOD». 
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Στο θερμοδιάγραμμα της Θερμοσταθμικής ανάλυσης (TGΑ) της κρυσταλλικής ένωσης «Sr-

CLOD» (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.15, πράσινη γραμμή) παρατηρείται ότι η θερμική διάσπαση του 

υλικού πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο αντιστοιχεί απώλεια μάζας 13.95 

% (~ 170 
o
C) και στο δεύτερο σε 31.00 % (~ 900 

o
C). Στο πρώτο στάδιο η απώλεια μάζας 

οφείλεται στην απώλεια των μορίων νερού που περιέχει η κρυσταλλική ένωση 

{{Sr2[CCl2(PO3)2](H2O)4}∙H2O}n.  Η απώλεια μάζας που υπολογίστηκε είναι 17.17 % για τα 

τέσσερα συναρμοσμένα μόρια νερού και το ένα μόριο νερού πλέγματος που διαθέτει η ένωση 

αυτή. Η άνυδρη φάση {Sr2[CCl2(PO3)2]}, η οποία προκύπτει μετά τους 250 
o
C ξεκινάει να 

καταστρέφεται και κατά συνέπεια στα επόμενα στάδια η μείωση της μάζας προκαλείται λόγω 

της καταστροφής κάποιου μέρους της δομής αυτής ή λόγω διάσπασης του οργανικού 

υποκαταστάτη CLOD.  

 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.15: Διάγραμμα DSC-TGA για την κρυσταλλική ένωση «Sr-CLOD».  
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Στο θερμοδιάγραμμα της Θερμοσταθμικής ανάλυσης (TGΑ) της κρυσταλλικής ένωσης «Ca-

RIS» (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.16, πράσινη γραμμή) παρατηρείται ότι η θερμική διάσπαση του 

υλικού πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο αντιστοιχεί απώλεια μάζας 6.97 

% (~ 250 
o
C) και στο δεύτερο σε 80.14 % (~ 900 

o
C). Στο πρώτο στάδιο η απώλεια μάζας 

οφείλεται στην απώλεια των μορίων νερού που περιέχει η κρυσταλλική ένωση 

{{Ca[(C5H4NH)CH2C(OH)(PO3H)2]2}∙4H2O}n. Η απώλεια μάζας που υπολογίστηκε για τα 

τέσσερα μόρια νερού πλέγματος που διαθέτει η ένωση αυτή είναι 10.69 %, ενώ η απώλεια για 

τρία νερά είναι 7.99 %, και τέλος για δύο νερά είναι 5.53 %. Υποθέτουμε λοιπόν ότι οι 

διαδικασίες απώλειας των μορίων νερού αλληλεπικαλύπτονται μεταξύ τους, καθώς και με τη 

διαδικασία αποικοδόμησης του υποκαταστάτη. Η άνυδρη φάση 

{Ca[(C5H4NH)CH2C(OH)(PO3H)2]2} η οποία προκύπτει μετά τους ~ 250 
o
C ξεκινάει να 

καταστρέφεται και κατά συνέπεια στα επόμενα στάδια η μείωση της μάζας προκαλείται λόγω 

της καταστροφής κάποιου μέρους της δομής αυτής ή λόγω διάσπασης του οργανικού 

υποκαταστάτη CLOD.  

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.16: Διάγραμμα DSC-TGA για την κρυσταλλική ένωση «Ca-RIS». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ-ΦΩΣΦΟΝΙΚΕΣ 

ΕΝΩΣΕΙΣ. 

3.1. Εισαγωγή
1
 

Ο Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός (Nuclear Magnetic Resonance, NMR) είναι μια 

φασματοσκοπική τεχνική για την παρατήρηση τοπικών μαγνητικών πεδίων γύρω από τους 

ατομικούς πυρήνες. Το δείγμα τοποθετείται σε μαγνητικό πεδίο και το σήμα NMR παράγεται 

με διέγερση του δείγματος πυρήνων με ραδιοκύματα σε πυρηνικό μαγνητικό συντονισμό, το 

οποίο ανιχνεύεται με ευαίσθητους δέκτες. 

Ένα φάσμα NMR αποτελείται από μια πληθώρα κορυφών που συντονίζονται σε διάφορες 

συχνότητες. Η μέθοδος αυτή βασίζεται σε ανίχνευση πυρήνων με περιττό ατομικό ή μαζικό 

αριθμό ( π.χ. 
1
Η1 , 

13
C6 , 

15
N7 και 

27
Al13 ) ενώ πυρήνες με ζυγό ατομικό ή μαζικό αριθμό δεν 

μπορούν να ανιχνευθούν. Πριν την εισαγωγή του δείγματος στο μαγνητικό πεδίο (Βο), οι 

πυρήνες έχουν όλους τους πιθανούς προσανατολισμούς και το προς μελέτη σύστημα δεν έχει 

μαγνήτιση. Η εισαγωγή του δείγματος μέσα στο μαγνητικό πεδίο προσανατολίζει όλους τους 

πυρήνες σε σχέση με την ένταση Βο. Ο προσανατολισμός υπακούει στη στατιστική Boltzman 

κατά την οποία υπάρχει περίσσευμα πυρήνων στη βασική κατάσταση με προσανατολισμό 

παράλληλο προς την ένταση Βο. Με την απορρόφηση ή εκπομπή κβαντικής ενέργειας 

ισοδύναμης με την ενεργειακή διαφορά της βασικής (ml = + ½) και της διεγερμένης (ml = - 

½) κατάστασης πραγματοποιούνται μεταβάσεις μεταξύ των δύο καταστάσεων όπως 

απεικονίζεται στην ΕΙΚΟΝΑ 3.1. Στην περίπτωση αυτή έχουμε συντονισμό πυρήνα και 

ακτινοβολία πηγής. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 3.1: Μεταβάσεις μεταξύ δύο καταστάσεων που συμβαίνουν με την απορρόφηση ή 

εκπομπή κβαντικής ενέργειας ισοδύναμης με την ενεργειακή διαφορά των δύο καταστάσεων. 

(συχνότητα Larmor). Η εικόνα ελήφθη από την παραπομπή 1. 
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Η λήψη φασμάτων γίνεται εντός ενός μαγνητικού πεδίου οπότε ο φασματογράφος 

αποτελείται από ένα μαγνήτη με μορφή σωληνοειδούς που περιέχει υπεραγώγιμο υλικό.  

Όσο η συχνότητα είναι μεγαλύτερη τόσο αυξάνεται η διακριτική ικανότητα των φασμάτων 

που λαμβάνονται. Στο κέντρο του συστήματος τοποθετείται ο αισθητήρας (probe) από τον 

οποίο εκπέμπονται παλμοί προς το δείγμα, ώστε να διεγερθούν οι παρατηρούμενοι πυρήνες 

και να γίνει η λήψη της κυματομορφής αποδιέγερσης. Η αποδιέγερση των πυρήνων επάγει 

στο πηνίο παρατήρησης, ένα ρεύμα το οποίο ενισχύεται και καταλήγει στο δέκτη, όπου και 

αποδιαμορφώνεται. Στην ΕΙΚΟΝΑ 3.2 παρουσιάζονται τα βασικά όργανα που χρειάζονται 

για τη λήψη φάσματος ενός φάσματος NMR. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 3.2: Περιληπτική περιγραφή λήψη φάσματος πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού 

(NMR). Η εικόνα ελήφθη από την παραπομπή 1. 

 

Στη συνέχεια, αφού δειγματοληθεί και ψηφιδοποιηθεί, υπόκειται σε μαθηματική 

επεξεργασία, το μετασχηματισμό κατά Fourier, όπως φαίνεται στην ΕΙΚΟΝΑ 3.3. Τέλος, 

γίνεται βελτίωση του ληφθέντος φάσματος (διόρθωση φάσης, διόρθωση βασικής γραμμής 

του φάσματος κτλπ.). 

 

 

 

 

 

 

ΙΚΟΝΑ 3.3: Επεξεργασία FID από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.  

Η εικόνα ελήφθη από την παραπομπή 1.  
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Φάσματα NMR  

 

Η κλίμακα του φάσματος που λαμβάνεται δείχνει τις διάφορες χημικές μετατοπίσεις των 

πρωτονίων ή γενικά του παρατηρούμενου πυρήνα στον άξονα χ. Αυτή εκφράζεται σε μονάδες 

δ ppm (parts per million) σε σχέση με τη θέση που συνήθως εμφανίζεται η κορυφή 

απορρόφησης των πρωτονίων του τετραμεθυλοσιλανίου (TMS), στην οποία αυθαίρετα 

δίνεται η τιμή δ = 0 ppm (ωTMS). Η χημική μετατόπιση είναι ένα αδιάστατο μέγεθος και 

είναι ανεξάρτητο του οργάνου που χρησιμοποιείται. Ορίζεται ως το πηλίκο της συχνότητας 

(Hz) του συγκεκριμένου πρωτονίου προς τη συχνότητα (Hz) του φασματογράφου NMR 

πολλαπλασιαζόμενο επί 10
6
. 

δ = 
            

         
 *10

6 
   (ΕΞΙΣΩΣΗ 3.1) 

Σε ένα μαγνητικό πεδίο συγκεκριμένης έντασης (Βο), όλοι οι πυρήνες πρωτονίου (
1
Η) θα 

έπρεπε να συντονίζονται στην ίδια συχνότητα όμως αυτό δεν συμβαίνει γιατί η επίδραση 

αλλά και η τιμή της έντασης του μαγνητικού πεδίου, φθάνει σε κάθε πυρήνα 

διαφοροποιημένη, λόγω του διαφορετικού χημικού περιβάλλοντος. Έτσι εμφανίζονται στο 

φάσμα σε διαφορετικές χημικές μετατοπίσεις (δ) στον άξονα χ του φάσματος. Συνήθως 

χρησιμοποιούνται πίνακες που δείχνουν κάποιες ενδεικτικές χημικές μετατοπίσεις πρωτονίων 

σε διάφορες ενώσεις που έχουν μελετηθεί. Ο άξονας ψ του φάσματος αναφέρεται στην 

ένταση του σήματος και η ολοκλήρωση των κορυφών δίνει πληροφορίες για τον αριθμό των 

πρωτονίων (
1
Η) της εξεταζόμενης ένωσης σε φάσματα πρωτονίων.  

Ένα χαρακτηριστικό της φασματοσκοπίας NMR είναι η σύζευξη των σπιν (spin-spin 

coupling). Η πολλαπλότητα των κορυφών σε ένα φάσμα είναι αποτέλεσμα της σύζευξης των 

σπιν των γειτονικών πυρήνων και χαρακτηρίζεται από τη σταθερά σύζευξης J. Η σταθερά 

σύζευξης J μετριέται σε μονάδες συχνότητας (Hz) και ορίζεται ως η απόσταση των 

υποκορυφών που συνιστούν μια πολλαπλή κορυφή.  

Κανόνας πολλαπλότητας (Ν+1): Εάν ένας πυρήνας (με σπιν ½) συζευγνύεται με Ν 

ισοδύναμους συζευγμένους γειτονικούς πυρήνες (με σπιν ½), ο συντονισμός του σχάζεται σε 

Ν+1 κορυφές που αντιστοιχούν σε Ν+1 καταστάσεις σπιν των γειτονικών ομάδων των σπιν. 

Η προετοιμασία των δειγμάτων γίνεται με διάλυση τους σε δευτεριωμένο διαλύτη (π.χ. D2O). 

Τα διαλυμένα δείγματα μεταφέρονται σε σωληνίσκο κατάλληλης διαμέτρου (5 mm ή 10 mm) 

και τελικά στον αισθητήρα. 
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Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η μελέτη της απελευθέρωσης των φαρμάκων -

υποκαταστατών από μεταλλοφωσφονικά υλικά που συντέθηκαν στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Είναι 

γνωστό ότι τα μεταλλοφωσφονικά υλικά υπόκεινται υδρόλυση σε χαμηλά pH, και 

«καταστρέφονται», απελευθερώνοντας το μεταλλικό ιόν και τον φωσφονικό υποκαταστάτη. 

Άρα, η προσέγγιση που χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία βασίζεται στην επαγόμενη 

από το χαμηλό pH υδρόλυσή τους. Η μέθοδος του Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού 

NMR (Nuclear Magnetic Resonance) χρησιμοποήθηκε ως η τεχνική επιλογής για την 

ποσοτικοποίηση της αποδέσμευσης των φαρμάκων, προσφέροντας έτσι χρήσιμες 

πληροφορίες για τον ρυθμό αποδέσμευσης, καθώς και για την τελική % αποδέσμευση αυτών, 

σε συνάρτηση με το χρόνο.  

 

3.2. Χημικά Αντιδραστήρια – Όργανα & Υλικά 

 Το πεχάμετρο που χρησιμοποιήθηκε για τη ρύθμιση του pH των διαλυμάτων ήταν της 

εταιρίας WTW και συγκεκριμένα το TwpH315i, με ηλεκτρόδιο τύπου SeTix 41 electrode. 

 Πιπέτα Gilson (1000μl). 

 Πρέσσα για την παρασκευή των χαπιών. 

 Το Φασματοφωτόμετρο που χρησιμοποιήθηκε για τη λήψη φασμάτων NMR πρωτονίου (
1
H)  

ήταν της εταιρείας Bruker (DPX-300). 

 

Στη μελέτη αποδέσμευσης οστεοπορωτικών φαρμάκων χρησιμοποιήθηκαν τα υλικά «Ca-

ETID», «Ca-PAM», «Ca-ALE» οι δομές των οποίων έχουν ήδη δημοσιευθεί στη 

βιβλιογραφία, καθώς και το υλικό «Mg-ALE» που συντέθηκε στην παρούσα εργασία. Οι 

συνθέσεις και των τεσσάρων αυτών υλικών έχουν ήδη αναφερθεί στο προηγούμενο 

κεφάλαιο.  

 

Επιπρόσθετα, για την παρασκευή των φαρμακευτικών σκευασμάτων (χαπιών, η κατασκευή 

των οποίων περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω) προστέθηκαν τρεις έκδοχες ενώσεις 

(excipients): Κυτταρίνη, Λακτόζη και Πυριτικό οξύ. Τα χαρακτηριστικά τους 

παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 3.1. Το φάσμα NMR πρωτονίου (
1
Η) για την ένωση 

της Λακτόζης παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΦΑΣΜΑ 1). Τα έκδοχα αποτελούν ενώσεις 

χωρίς φαρμακευτική δράση που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία φαρμάκων με σκοπό τη 

βελτίωση κάποιων χαρακτηριστικών (χρώση, αφή, οσμή, όψη, γεύση) των φαρμάκων ή 
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βοηθούν στην καλύτερη απορρόφηση, κατανομή, διάλυση και δράση της δραστικής ουσίας. 

Στην παρούσα εργασία οι έκδοχες ενώσεις προστέθηκαν για να επιτευχθεί μια όσο το 

δυνατόν ρεαλιστική προσομοίωση των χαπιών που παράγονται στη φαρμακοβιομηχανία.  

 

Πίνακας 3.1: Χαρακτηριστικά των έκδοχων ενώσεων. 

Έκδοχη ένωση Χαρακτηριστικά 

Κυτταρίνη 

(C6H10O5)n 

Μοριακό Βάρος: 162.14 g / mol 

Πυκνότητα: d = 1.5 g / cm
3
 (20

o
C) 

Λακτόζη 

C12H22O11·H2O 
Μοριακό Βάρος: 30.3 g / mol 

Πυριτικό οξύ (silica) 

SiO2·xH2O 
Μοριακό Βάρος (άνυδρο): 60.09 g / mol 

 

 

Για την ποσοτικοποίηση των φωσφονικών φαρμάκων χρησιμοποιήθηκε πρότυπο διάλυμα της 

εταιρείας Sigma Aldrich, οξειδίου του δευτερίου (99.9% D) το οποίο περιέχει 0.05 wt % 3-

(τριμεθυλοσιλυλ)προπιονικό-2,2,3,3-d
4
 οξύ (σε μορφή άλατος νατρίου). Τα χαρακτηριστικά 

του διαλύματος και η χημική του δομή παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 3.2. 

 

Πίνακας 3.2: Χαρακτηριστικά του πρότυπου διαλύματος. 

Πρότυπο διάλυμα Χαρακτηριστικά 

 

οξειδίου του δευτερίου (D2O), 99.9% D  με 

0.05 wt % 3-(τριμεθυλοσιλυλ)προπιονικό-2,2,3,3-d
4
 οξύ 

 

 

 

 

 

Μοριακό Βάρος: 20.03 g / mol 

d: 1.107 g / mL  

σ.ζ.: 101,4 
ο
C, σ.τ.: 3,8

 ο
C 
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3.3. Πειραματική Διαδικασία 

3.3.1. Παρασκευή χαπιών με Διφωσφονικά-φάρμακα. 

Αρχικά, με τη βοήθεια πρέσσας παρασκευάστηκαν τα χάπια «CONTROL». Τα χάπια αυτά 

περιείχαν την ενεργή ουσία (διφωσφονικό φάρμακο) σε στερεή μορφή και σε συγκεκριμένη 

μοριακή συγκέντρωση (850.456 μmol) και τις τρεις έκδοχες ενώσεις: Κυτταρίνη, Λακτόζη 

και Πυριτικό οξύ. Το κάθε χάπι είχε τελικό βάρος 1 g. Στη συνέχεια, παρασκευάστηκαν 

χάπια που περιείχαν τα μεταλλο-διφωσφονικά υλικά ως ενεργή ουσία (αντί το διφωσφονικό 

φάρμακο) σε στερεή μορφή και με ίδια μοριακή συγκέντρωση με αυτή του «ελεύθερου» 

διφωσφονικού φαρμάκου με τα χάπια «CONTROL». Έτσι ήταν εφικτή η άμεση σύγκριση 

μεταξύ τους. Οι τρεις έκδοχες ενώσεις προστέθηκαν σε συγκεκριμένη ποσότητα ώστε το 

τελικό βάρος του χαπιού να είναι και σε αυτή την περίπτωση 1 g. Στον Πίνακα 3.3 και 

Πίνακα 3.4 παρουσιάζονται αναλυτικά οι ποσότητες έκδοχων ενώσεων, διφωσφονικών 

φαρμάκων και μεταλλο-διφωσφονικών υλικών που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε χάπι που 

κατασκευάστηκε. 

Πίνακας 3.3: Ποσότητες των διφωσφονικών φαρμάκων και των έκδοχων ενώσεων στα χάπια 

«CONTROL» που παρασκευάστηκαν. 

ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ETID PAM  ALE  

Mr (g / mol) 293.96 235.07 249.1 

 0.25 0.1999 0.2118 

m (g) 0.250 g 0.200 g 0.212 g 

 0.25 0.2667 0.2627 

έκδοχα (g) 0.250 g 0.267 g 0.263 g 

 

Πίνακας 3.4: Ποσότητες των μέταλλο-διφωσφονικών υλικών και των έκδοχων ενώσεων στα 

χάπια που παρασκευάστηκαν. 

ΜΕΤΑΛΛΟ-ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΑ 

ΥΛΙΚΑ 
«Ca-ETID»  «Ca-PAM»  «Ca-ALE» «Mg-ALE» 

Mr (g / mol) 307.14 544.24 536.26 556.51 

 0.2612 0.2314 0.2280 0.2366 

m (g) 0.261 g 0.231 g 0.228 g 0.237 g 

 0.2463 0.2562 0.2573 0.2544 

έκδοχα (g) 0.246 g 0.256 g 0.257 g 0.254 g 
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3.3.2. Εύρεση μέγιστης συγκέντρωσης διφωσφονικού φαρμάκου για κάθε χάπι. 

Για να ποσοτικοποιηθεί με τη βοήθεια της φασματοσκοπίας NMR, η μέγιστη θεωρητική 

συγκέντρωση του διφωσφονικού φαρμάκου που τοποθετήθηκε στα χάπια που αναφέρθηκαν 

στο προηγούμενο υποκεφάλαιο πραγματοποιήθηκε η εξής διαδικασία: 

Σε ποτήρι ζέσεως (150 ml), προστέθηκε η ποσότητα του διφωσφονικού φαρμάκου ή του 

υλικού που τοποθετήθηκε στα χάπια κατά την παρασκευή τους. Στη συνέχεια, τοποθετήθηκε 

συγκεκριμένη ποσότητα απιονισμένου νερού και το pH ρυθμίστηκε με τη βοήθεια 

διαλύματος υδροχλωρικού οξέος. Στον Πίνακα 3.5 παρουσιάζονται αναλυτικά οι ποσότητες 

απιονισμένου νερού και οι τιμές pH για την κάθε ένωση. Τα κρυσταλλικά υλικά ήταν αρκετά 

δυσδιάλυτα και για το λόγο αυτό επιλέχθηκε η διαλυτοποίησή τους σε χαμηλές τιμές pH έτσι 

ώστε να μεγιστοποιηθεί η διαλυτότητα τους και να είναι εφικτή η μέτρηση της μέγιστης 

συγκέντρωσης.  

Πίνακα 3.4: Ποσότητες διφωσφονικών φαρμάκων/υλικών, απιονισμένου νερού και τιμές pH 

που χρησιμοποιήθηκαν για την εύρεση της μέγιστης θεωρητικής ποσότητας φαρμάκου. 

Control ETID (Ι) Control ETID (ΙΙ) «Ca-ETID» 

0.250 g σε 50 ml D.I. 

pH = 2.3 

0.250 g σε 50 ml D.I. 

pH = 1.22 

0.261g σε 50 ml D.I. 

pH = 0.5 

Control ALE «Ca-ALE» «Mg-ALE» 

0.212 g σε 50ml D.I. 

pH ≈ 2 

0.228 g σε 100ml D.I. 

pH = 0.5 

0.237 g σε 150 ml D.I. 

pH = 0.5 

Control PAM «Ca-PAM»  

0.200 g σε 200 ml D.I. 

pH ≈ 2 

0.228 g σε 100 ml D.I. 
pH = 0.5 

 

 

Εφαρμόστηκε ανάδευση έτσι ώστε να διαλυθεί η διφωσφονική ένωση ή το 

μεταλλοφωσφονικό υλικό και να προκύψει ομογενές διάλυμα. Μέσα από το ποτήρι ζέσης 

πραγματοποιήθηκε λήψη δείγματος (350 μl) με πιπέτα Gilson (1000 μl). Το δείγμα 

τοποθετήθηκε σε ειδικό σωληνίσκο NMR και στη συνέχεια προστέθηκαν 150 μl πρότυπου  

διαλύματος γνωστής συγκέντρωσης (4.3371 μmol),  ώστε να γίνει λήψη φασμάτων 
1
Η NMR 

και να ποσοτικοποιηθεί η ποσότητα του διφωσφονικού φαρμάκου στο κάθε δείγμα με 

ολοκλήρωση επιλεγμένων κορυφών. 
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3.3.3. Αξιολόγηση της % αποδέσμευσης φαρμάκου συναρτήσει του χρόνου. 

Σε ποτήρι ζέσεως (150 ml), προστέθηκαν 50 ml απιονισμένου νερού με pH = 1.3 που είχε 

ρυθμιστεί με διάλυμα υδροχλωρικού οξέος. Το κάθε χάπι (που προαναφέρθηκε) 

τοποθετήθηκε μέσα σε πλαστικό διχτάκι και βυθίστηκε στο ποτήρι ζέσης, έτσι ώστε να 

έρχεται σε επαφή με το αναδευόμενο διάλυμα, αλλά να παραμένει αιωρούμενο μέσα στο 

διάλυμα. Εφαρμόστηκε ήπια ανάδευση έτσι ώστε το διάλυμα να παραμένει ομογενές. Μέσα 

από το ποτήρι ζέσης πραγματοποιήθηκε λήψη δείγματος (350 μl) με πιπέτα Gilson (1000 μl) 

σε συγκεκριμένο χρόνο. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε ανά μία ώρα για τις πρώτες έξι 

ώρες, ανά τρεις ώρες μέχρι τη 12
η
 ώρα και στη συνέχεια ανά 12 ώρες μέχρι την 48

η
 ώρα. Από 

τη 48
η
 ώρα και μετά η δειγματοληψία γινόταν ανά 24 ώρες (1 ημέρα) ή ανά 48 ώρες (2 

ημέρες) ή και σε μεγαλύτερους χρόνους, αν αυτό ήταν απαραίτητο. 

Μετά την τοποθέτηση του δείγματος σε ειδικούς σωληνίσκους NMR γινόταν προσθήκη 150 

μl πρότυπου διαλύματος D2O γνωστής συγκέντρωσης (4.3371 μmol) έτσι ώστε να γίνει λήψη 

φασμάτων 
1
Η NMR με φασματοφωτόμετρο Bruker DPX-300 και να ποσοτικοποιηθεί η 

ποσότητα του διφωσφονικού φαρμάκου στο κάθε δείγμα. 

Σε συγκεκριμένα πειράματα παρατηρήθηκε ότι η % αποδέσμευση του φαρμάκου έφτανε σε 

σταθερές τιμές (plateau). Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε αλλαγή/αντικατάσταση του 

υδατικού διαλύματος με «φρέσκο» διάλυμα του ίδιου pH, 1.3. Στα διαγράμματα που θα 

παρουσιαστούν παρακάτω η αλλαγή αυτή εμφανίζεται ως μία δεύτερη καμπύλη, συνεχόμενη 

της πρώτης.   
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3.4. Αποτελέσματα και Συζήτηση 

Το πρότυπο διάλυμα που χρησιμοποιήθηκε για την ποσοτικοποίηση ήταν οξείδιο του 

δευτερίου (99.9% D) το οποίο περιέχει 0.05 wt % 3-(τριμεθυλοσιλυλ)προπιονικό-2,2,3,3-d
4
 

άλας νατρίου. Η χημική αυτή ένωση σε φάσματα πρωτονίου (
1
Η) NMR παρουσιάζει μία 

απλή κορυφή με χημική μετατόπιση, δ = 0 ppm, η οποία προκύπτει λόγω των εννιά ατόμων 

υδρογόνου των τριών μεθυλομάδων που διαθέτει.  

Στην πειραματική διαδικασία για την ποσοτικοποίηση της συγκέντρωσης των φαρμάκων 

χρησιμοποιήθηκαν 150 μl από αυτό το πρότυπο διάλυμα. Το διάλυμα περιείχε 0.05% wt 3-

(τριμεθυλοσιλαλο) προπιονικό-2,2,3,3-d
4
 άλας νατρίου (TMSP), οπότε στα 100 g είχε 0.05 g 

TMSP. Σύμφωνα με την πυκνότητα του δαλύματος ισχύει ότι: 

d = 1.107 g / ml  

d = 
 

 
                             

     

           
                

 

Τα 90.334 ml διαλύματος περιέχουν 0.005 g TMSP, οπότε στα 150 μl που χρησιμοποιήθηκαν 

για την ποσοτικοποίηση θα περιέχονται 0.00008303 g. Το μοριακό βάρος της ένωσης TMSP 

είναι 172.27 g / mol, άρα: 

n =  
 

  
    n = 

            

             
     n =  0.0000004819 mol  ή  0.48197568 μmol 

 

Η ένωση αυτή έχει εννιά πρωτόνια στις τρεις μεθυλομαδες που συνεισφέρουν στο 

ολοκλήρωμα της κορυφής στο φάσμα 
1
Η NMR, οπότε το ολοκλήρωμα της κορυφής θα 

ισούται:  9 * (0.48197568 μmol) = 4.3371 μmol.                            

Τα τρία διφωσφονικά φάρμακα (etidronate ETID, pamidronate PAM, και alendronate ALE) 

που μελετήθηκαν εμφανίζουν χαρακτηριστικές κορυφές στα φάσματα 
1
Η ΝΜR. 

Το φωσφονικό φάρμακο etidronate (ETID) έχει μια χαρακτηριστική κορυφή με χημική 

μετατόπιση, δ = 1,5ppm, η οποία οφείλεται στα τρία πρωτόνια της μεθυλομάδας όπως 

παρουσιάζεται στο ΦΑΣΜΑ 3.1. Η σύζευξη των πρωτονίων με τα δύο γειτονικά άτομα 

φωσφόρου των φωσφονικών ομάδων είναι υπεύθυνη για τη πολλαπλότητα της κορυφής 

αυτής και με βάση τον κανόνα (Ν+1) η κορυφή πρέπει να είναι τριπλή.   



98 
 

 

 

ΦΑΣΜΑ 3.1: Φάσμα 
1
H NMR του διφωσφονικού φαρμάκου ETID.  

 

Το διφωσφονικό φάρμακο Alendronate (ALE) έχει μια χαρακτηριστική κορυφή με χημική 

μετατόπιση, δ = 2.6 ppm, η οποία οφείλεται στα δύο πρωτόνια (H4) που βρίσκονται κοντά 

στην αμινομάδα. Τα πρωτόνια αυτά επειδή είναι δίπλα στο ηλεκτροαρνητικό άτομο αζώτου 

είναι πιο αποπροστατευμένα επειδή έλκει τα ηλεκτρόνια τους και εμφανίζονται σε 

μεγαλύτερες χημικές μετατοπίσεις (αριστερά στο φάσμα). Η κορυφή αυτή με βάση τον 

κανόνα πολλαπλότητας (Ν+1), όπως φαίνεται και στην ΕΙΚΟΝΑ 3.4, είναι τριπλή λόγω 

σύζευξης με τα δύο γειτονικά πρωτόνια (Η3a και Η3b). Επίσης, έχει δύο ακόμα 

χαρακτηριστικές κορυφές με χημική μετατόπιση δ ≈ 1.7 ppm και δ ≈ 1.9 ppm που οφείλονται 

στα πρωτόνια Η3a, Η3b και Η2a, Η2b αντίστοιχα. Συνήθως οι δύο αυτές κορυφές εμφανίζονται 

στο φάσμα σαν μία πολλαπλή κορυφή γιατί αλληλεπικαλύπτονται (overlapping). 

 

 

EIKONA 3.4: Φάσμα 
1
H NMR του αμινοδιφωσφονικού φαρμάκου Alendronate (ALE).  

Η εικόνα ελήφθη από την παραπομπή 2.  
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Το αμινοδιφωσφονικό φάρμακο Pamidronate (PAM) έχει παρόμοιο φάσμα 
1
H NMR με αυτό 

του Alendronate καθώς η χημική δομή τους διαφέρει μόνο κατά μία μεθυλενική ομάδα. Έχει 

συνολικά δύο χαρακτηριστικές κορυφές, μια τριπλή με χημική μετατόπιση, δ = 2.6 ppm και 

μία πολλαπλή με χημική μετατόπιση δ ≈ 1.8 ppm. Η διαφορά τους είναι στο ολοκλήρωμα της 

κορυφής με χημική μετατόπιση δ ≈ 1.8 ppm διότι για το φάρμακο Pamidronate προέρχεται 

από δύο πρωτόνια ενώ για το Alendronate από τέσσερα πρωτόνια. 

Το εμβαδόν μιας κορυφής (ολοκλήρωση) είναι ευθέως ανάλογο προς τον αριθμό των 

πρωτονίων (
1
H), τα οποία είναι υπεύθυνα για την εμφάνιση της. Με τον υπολογισμό του 

εμβαδού των κορυφών ενός φάσματος NMR, μπορούμε να γνωρίζουμε την αναλογία των 

υδρογόνων που αντιστοιχούν στη κάθε ένωση.   

Έτσι με την ολοκλήρωση και σύγκριση των χαρακτηριστικών κορυφών των διφωσφονικών 

ενώσεων με την κορυφή του πρότυπου διαλύματος γνωστής συγκέντρωσης (4.3371 μmol), 

υπολογίστηκε η ποσότητα του διφωσφονικού φαρμάκου που περιείχε κάθε δείγμα που 

μελετήθηκε.  

Για την εύρεση της συγκέντρωσης των φαρμάκων PAM και ALE στην παρούσα εργασία 

πραγματοποιήθηκε ολοκλήρωση των χαρακτηριστικών κορυφών και συγκεκριμένα της 

κορυφής με χημική μετατόπιση δ ≈ 1.8ppm, διότι σε μεγαλύτερες χημικές μετατοπίσεις 

εμφανίζονται κορυφές που οφείλονται στις έκδοχες ενώσεις, κυρίως στη λακτόζη, που 

χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή των χαπιών και πιθανόν να επηρεάζουν τις 

χαρακτηριστικές κορυφές των φαρμάκων. 

Για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης του διφωσφονικού φαρμάκου σε κάθε δείγμα η τιμή 

των ολοκληρωμάτων που ελήφθη από το λογισμικό Topspin διαιρέθηκε με το πλήθος των 

πρωτονίων που είναι υπεύθυνα για την εμφάνιση της κορυφής και πραγματοποιήθηκε 

διόρθωση σύμφωνα με την παρακάτω εξίσωση: 

 

Συγκέντρωση φαρμάκου δείγματος =  
 

          

                 
          ό  ό         ύ      

 ό       ί       
  

 

Ο όγκος του κάθε δείγματος όπως ήδη έχει αναφερθεί είναι 350 μl και ο τελικός όγκος 

αποτελεί τον όγκο του απιονισμένου νερού που έχει παραμείνει στο ποτήρι ζέσης μετά από 

κάθε δειγματοληψία που πραγματοποιείται.  

(μmol)  

 

(Εξίσωση 2) 
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Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του προγράμματος IGOR τα αποτελέσματα συγκεντρώθηκαν σε 

διαγράμματα-καμπύλες αποδέσμευσης που συσχετίζουν την % αποδέσμευση έναντι του 

χρόνου. 

Η % αποδέσμευση υπολογίστηκε με βάση την εξίσωση: 

 

αποδέσμευση (%) =  
                              

                            
  * 100%  

 

Η μέγιστη συγκέντρωση φαρμάκου είναι η συγκέντρωση του φαρμάκου που τοποθετήθηκε 

στο κάθε χάπι κατά την παρασκευή του.  

Τέλος η κανονικοποίηση της καμπύλης έγινε με βάση την εξίσωση : 

y = A· e
Bx

 + C                (Εξίσωση 4) 

και χρησιμοποιήθηκε για την κανονικοποίηση όλων των καμπυλών που παρουσιάζονται 

παρακάτω.  

 

Για να ελεγχθεί η επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης πειραματικής 

διαδικασίας, το πείραμα για τη μελέτη της αποδέσμευσης (για τις πρώτες 36 ώρες) του 

διφωσφονικού φαρμάκου ALE πραγματοποιήθηκε τέσσερις φορές για τα χάπια «CONTROL 

ALE» (δηλαδή του «ελεύθερου» διφωσφονικού) αλλά και για το χάπι που περιείχε τη 

μεταλλοφωσφονική ένωση «Ca-ALE». Η επαναληψιμότητα μίας σειράς μετρήσεων που 

έχουν ληφθεί στις ίδιες ακριβώς συνθήκες, χαρακτηρίζει τη συμφωνία των αποτελεσμάτων 

μεταξύ τους και όσο η επαναληψιμότητα είναι μεγαλύτερη (καλύτερη), τόσο μικρότερη είναι 

η διασπορά των αποτελεσμάτων. Για τα πειράματα αυτά υπολογίστηκαν η μέση τιμή των 

τιμών, η διασπορά (ή διακύμανση, s
2
) και η τυπική απόκλιση (s). Η μέση τιμή (mean ή 

average value) του δείγματος τιμών ορίζεται η τιμή γύρω από την οποία βρίσκονται συνήθως 

συγκεντρωμένες οι τιμές του δείγματος. Η διασπορά αποτελεί ένα μέτρο που δείχνει πως 

διασπείρονται οι τιμές ενός δείγματος γύρω από τη μέση τιμή και η τυπική απόκλιση 

(standard deviation) είναι η τετραγωνική ρίζα της διασποράς. Στον Πίνακα 3.5 και Πίνακα 

3.6, παρουσιάζονται οι μετρήσεις της % αποδέσμευσης των τεσσάρων επαναλήψεων και τα 

αποτελέσματα των υπολογισμών για τη μέση τιμή, η διασπορά (s
2
) και η τυπική απόκλιση (s) 

των τιμών αυτών. 

  

(Εξίσωση 3) 
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Πίνακας 3.5: Τιμές της % αποδέσμευσης,  η μέση τιμή, η διασπορά (s
2
) και η τυπική 

απόκλιση (s) για το χάπι «CONTROL ALE». 

 

 

ΩΡΕΣ 

 

 

Control ALE (1) 

 

Control ALE (2) 

 

Control ALE (3) 

 

Control ALE (4) 

 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 

 

s
2 

 

s 

0 0 0 0 0 0 0 0.0000 

1 7.8018 9.4994 12.2483 14.6234 11.0432 9.0534 3.0089 

2 12.8232 14.9052 17.6561 20.2017 16.3966 10.3528 3.2176 

3 19.5400 21.4628 21.3422 23.8585 21.5509 3.1401 1.7720 

4 24.3527 25.2003 28.8775 30.2539 27.1711 8.0809 2.8427 

5 25.9313 31.8331 30.3004 35.8138 30.9697 16.6813 4.0843 

6 26.9074 31.2141 35.3831 35.4729 32.2444 16.6066 4.0751 

9 34.7658 37.4045 38.6095 44.3871 38.7917 16.4912 4.0609 

12 39.3837 43.9571 44.9086 47.0804 43.8324 10.5047 3.2411 

24 52.7319 56.8524 56.7265 59.0022 56.3282 6.8391 2.6152 

36 75.8360 69.2956 70.7823 67.2492 70.7908 13.4109 3.6621 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1: Διάγραμμα των τιμών της % αποδέσμευσης  

του φαρμάκου-υποκαταστάτη ALE για το χάπι «Control ΑLE» συναρτήσει  

του χρόνου σε ώρες (4 επαναλήψεις).   



102 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.2: Διάγραμμα της μέσης τιμής των τιμών % αποδέσμευσης  

του φαρμάκου-υποκαταστάτη ALE για το χάπι  

«Control ΑLE» συναρτήσει του χρόνου (ώρες).  

 

 

Πίνακας 3.6: Τιμές της % αποδέσμευσης, η μέση τιμή, η διασπορά (s
2
) και η τυπική 

απόκλιση (s) για το χάπι της μεταλλοφωσφονικής ένωσης «Ca-ALE». 

 

 

ΩΡΕΣ 

 

 

Ca- ALE (1) 

 

Ca- ALE (2) 

 

Ca- ALE (3) 

 

Ca- ALE (4) 

 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 

 

s
2
 

 

s 

0 0 0 0 0 0.0000 0 0.00000 

1 2.2539 1.6744 1.9160 2.8496 2.1735 0.2596796 0.50959 

2 4.5146 2.7725 5.2181 4.6300 4.2838 1.1099412 1.05354 

3 5.9120 4.2926 5.7417 6.8718 5.7045 1.133543 1.06468 

4 7.7009 6.0784 7.5990 8.6400 7.5046 1.1235759 1.05999 

5 8.9315 8.1037 7.3057 9.6397 8.4952 1.0228317 1.01135 

6 10.6396 8.9354 8.7643 10.2656 9.6512 0.8844839 0.94047 

9 12.8564 10.4501 10.5785 13.2860 11.7927 2.2127191 1.48752 

12 14.8505 11.9330 13.3260 15.3053 13.8537 2.3559966 1.53493 

24 19.9174 16.8309 18.5091 20.7679 19.0063 2.9709426 1.72364 

36 24.1009 21.2887 22.4851 22.4451 22.5800 1.335986 1.15585 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.3: Διάγραμμα των τιμών της % αποδέσμευσης του φαρμάκου-

υποκαταστάτη ALE για το χάπι «Ca-ΑLE» συναρτήσει του χρόνου σε ώρες  

(4 επαναλήψεις).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.4: Διάγραμμα της μέσης τιμής των τιμών % αποδέσμευσης του φαρμάκου-

υποκαταστάτη ALE για το χάπι που περιείχε το υλικό  

«Ca-ΑLE» συναρτήσει του χρόνου σε ώρες.   
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Η τυπική απόκλιση για όλες τις τιμές υπολογίστηκε ότι είναι μικρότερη ή ίση με τέσσερα  (s 

≤ 4). Στα ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 3.1, 3.2, 3.3 και 3.4 συγκεντρώθηκαν τα αποτελέσματα και για 

τις τέσσερις επαναλήψεις. Το εύρος σφάλματος (error bars) για κάθε τιμή παρατηρείται ότι 

είναι αρκετά μικρό και οι τιμές δεν εμφανίζουν μεγάλη διασπορά γύρω από τη μέση τιμή. Για 

τον λόγο αυτό μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η πειραματική διαδικασία παρουσιάζει αρκετά 

καλή επαναληψιμότητα.  

 

3.4.1. Εύρεση μέγιστης συγκέντρωσης διφωσφονικού φαρμάκου. 

Η θεωρητική συγκέντρωση φωσφονικού που προστέθηκε στα χάπια ήταν 850.456 μmol.  

Στον Πίνακα 3.7. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τη μέγιστη πειραματική 

συγκέντρωση (μmol) που υπολογίστηκε με βάση την ολοκλήρωση των κορυφών στα 

φάσματα NMR πρωτονίου (
1
Η) σε σύγκριση με πρότυπο διάλυμα γνωστής συγκέντρωσης. 

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ παρατίθενται τα φάσματα NMR (ΦΑΣΜΑ 2 έως ΦΑΣΜΑ 9) για όλες 

τις ενώσεις που μελετήθηκαν. 

Πίνακας 3.7: Αποτελέσματα για τη μέγιστη πειραματική συγκέντρωση (μmol) διφωσφονικού 

φαρμάκου στα χάπια που μελετήθηκαν. 

 Ολοκλήρωμα μmol 

Control ETID (Ι) 17.9962 862.5 

Control ETID (ΙΙ) 17.3611 830 

«Ca-ETID» 20.7809 989.57 

Control ALE 29.8154 1,059.24 

«Ca-ALE» 13.6373 1,005.26 

«Mg-ALE» 10.5932 1,134.986 

Control PAM 3.7606 1,076.63 

«Ca-PAM» 7.3474 1,049.63 

 

Παρατηρούμε ότι η πειραματική τιμή της μέγιστης συγκέντρωσης του φαρμάκου είναι 

μεγαλύτερη από τη θεωρητική τιμή. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο pH των διαλυμάτων που 

μελετήθηκαν το οποίο ήταν αρκετά όξινο (pH = 0.5 - 2.0) και μπορεί να επηρεάσει τα 

φάσματα 
1
H NMR. Για τον υπολογισμό της % αποδέσμευσης χρησιμοποιήθηκε η 

πειραματική τιμή ως μέγιστη συγκέντρωση φαρμάκου. 
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3.4.2. Μελέτη αποδέσμευσης φαρμάκων από Μέταλλο-φωσφονικά υλικά. 

 Διφωσφονικό φάρμακο Etidronate (ETID): 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.8: Πίνακας των τιμών της % αποδέσμευσης του φαρμάκου-υποκαταστάτη  

ETID για το χάπι «Control ETID» και για το χάπι «Ca-ETID» σε συνάρτηση με το χρόνο 

(ώρες και ημέρες).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.5: Διάγραμμα της % αποδέσμευσης του φαρμάκου-υποκαταστάτη ETID 

για το χάπι «Control ETID» συναρτήσει του χρόνου (ώρες). 

ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ «Control ETID» «Ca-ETID» 

0  0.0000 0.0000 

1  27.7168 7.8510 

2  38.8094 17.1135 

3  48.3231 19.8999 

4  63.2630 25.6602 

5  60.5321 26.4964 

6  70.3436 28.9748 

9  88.5644 37.4650 

12  96.2436 40.8683 

24 1 100.8221 53.3164 

36  108.8156 59.0343 

48 2 99.5404 67.4932 

72 3 108.2375 74.6056 

96 4 103.7800 78.6972 

144 6 106.6204 86.8609 

192 8 106.3247 95.5527 

240 10 112.8701 94.7065 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.6: Διάγραμμα της % αποδέσμευσης του φαρμάκου-υποκαταστάτη ETID 

για το χάπι «Ca-ETID» συναρτήσει του χρόνου (ώρες). 

 

 

 

 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.7: Διάγραμμα σύγκρισης της αποδέσμευσης φαρμάκου-υποκαταστάτη 

ETID για το χάπι «Control ETID» και το χάπι «Ca-ETID» συναρτήσει του χρόνου (ώρες). 
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Για το χάπι «Control ETID», η % αποδέσμευση αποκτάει τη μέγιστη τιμή της τις πρώτες 12 

ώρες και δημιουργείται «πλατώ», δηλαδή η συγκέντρωση του φαρμάκου παραμένει σταθερή 

μέχρι και την 240
η
 ώρα (10

η
 ημέρα) του πειράματος. Στο χάπι αυτό πραγματοποιείται πλήρης 

αποδέσμευση του φαρμάκου καθώς η μέγιστη τιμή της αποδέσμευσης είναι 100%. Για το 

χάπι με το μεταλλο-φωσφονικό υλικό «Ca-ETID», χρειάστηκαν 240 ώρες (10 ημέρες) για να 

αποκτήσει τη μέγιστη τιμή αποδέσμευσης (95%) και να δημιουργηθεί «πλατώ».  

Στο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.7 γίνεται σύγκριση των καμπυλών της % αποδέσμευσης για το 

φάρμακο Etidronate για το χάπι «Control ETID» και το χάπι με το μεταλλο-φωσφονικό υλικό 

«Ca-ETID». Παρατηρούμε ότι την 12
η
 ώρα πειράματος, το χάπι «Control ETID» έχει 

αποδεσμεύσει πλήρως το φάρμακο ενώ το χάπι «Ca-ETID» έχει αποδεσμεύσει μόνο το 40%, 

δηλ. λιγότερο από το μισό. Συμπεραίνουμε ότι τόσο ο ρυθμός απελευθέρωσης του φαρμάκου 

Etidronate όσο και η τιμή της % αποδέσμευσης σε συγκεκριμένο χρόνο είναι μικρότερα για 

το χάπι με το υλικό μεταλλο-φωσφονικό «Ca-ETID».  
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 Διφωσφονικό φάρμακο Pamidronate (PAM): 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.9: Πίνακας των τιμών της % αποδέσμευσης του φαρμάκου-υποκαταστάτη 

PAM για το χάπι «Control PAM» σε συνάρτηση με το χρόνο  

(ώρες και ημέρες) για το 1
ο
 και 2

ο
 στάδιο αποδέσμευσης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.8: Διάγραμμα της % αποδέσμευσης του φαρμάκου-υποκαταστάτη PAM 

για το χάπι «Control PAM» συναρτήσει του χρόνου (ώρες)  

στο 1
ο
 στάδιο αποδέσμευσης.  

ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 1
ο
 στάδιο ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 2

ο
 στάδιο 

0  0.0000 0  0.0000 

1  3.2330 1  1.2858 

2  5.6334 2  1.6977 

3  7.5994 3  2.2752 

4  10.5202 4  2.6663 

5  11.5245 5  3.2811 

6  10.7238 6  3.4201 

9  13.6015 9  4.9410 

12  15.4915 12  5.5024 

24 1 23.0733 24 1 9.0293 

36  26.5339 36  12.5928 

48 2 28.4267 48 2 14.1955 

72 3 36.7577 72 3 19.3917 

96 4 36.4789 96 4 24.1963 

144 6 40.4072 144 6 26.0528 

192 8 38.4683 192 8 28.1107 

240 10 39.7047 240 10 29.5812 

288 12 40.0917 336 14 31.7630 

   433 18 32.9365 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.9: Διάγραμμα της % αποδέσμευσης του φαρμάκου-υποκαταστάτη PAM 

για το χάπι «Control PAM» συναρτήσει του χρόνου (ώρες) στο 2
ο
 στάδιο αποδέσμευσης. 

 

Το χάπι «Control PAM», δημιουργεί ένα πρώτο «πλατώ» στην 72
η
 ώρα του πειράματος 

κοντά στην τιμή 40% που είναι η μέγιστη τιμή της % αποδέσμευσης και παραμένει στην τιμή 

αυτή μέχρι και την 288
η
 ώρα (12

η
 ημέρα). Στη συνέχεια, ένα δεύτερο «πλατώ» δημιουργείται 

στην 192
η
 ώρα (8

η
 ημέρα) και προσεγγίζει τη μέγιστη τιμή της % αποδέσμευσης (32%) στην 

οποία παραμένει σταθερό για τις επόμενες 12 ημέρες. Με βάση τις εξισώσεις 

κανονικοποίησης (Εξίσωση 5 και 6) δημιουργήθηκε ένα συγκεντρωτικό διάγραμμα 

(ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.10) που περιέχει την ολική % αποδέσμευσης του φαρμάκου PAM σε 

συνάρτηση με το χρόνο και για τα δύο στάδια για το χάπι «Control PAM». 

 Για το 1
ο
 στάδιο αποδέσμευσης η εξίσωση κανονικοποίησης είναι: 

       y= (-35.487) • (                 ) + 39.389    (Εξίσωση 5) 

 

 Για το 2
ο
 στάδιο αποδέσμευσης η εξίσωση κανονικοποίησης είναι: 

       y= (-30.910) • (                  ) + 31.969   (Εξίσωση 6)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.10: Συγκεντρωτικός πίνακας των τιμών της % αποδέσμευσης του φαρμάκου-

υποκαταστάτη PAM για το χάπι «Control PAM» σε συνάρτηση με το χρόνο (ώρες) με βάση 

τις εξισώσεις της κανονικοποίησης και για τα δύο στάδια αποδέσμευσης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.10: Διάγραμμα των δύο σταδίων αποδέσμευσης φαρμάκου-υποκαταστάτη 

PAM για το σύστημα «Control PAM» συναρτήσει του χρόνου (ώρες). 

ΩΡΕΣ 1
ο
 στάδιο ΩΡΕΣ 2

ο
 στάδιο 

0 3.9020 289 40.8260 

1 4.9854 290 41.2039 

2 6.0357 291 41.5771 

3 7.0540 292 41.9457 

4 8.0411 293 42.3098 

5 8.9982 294 42.6693 

6 9.9260 297 43.7215 

9 12.5429 300 44.7351 

12 14.9274 312 48.4310 

24 22.5273 324 51.6137 

36 27.7660 336 54.3545 

48 31.3771 360 58.7473 

72 35.5821 384 62.0049 

96 37.5802 432 66.2122 

144 38.9806 480 68.5260 

192 39.2968 528 69.7984 

240 39.3682 624 70.8830 

288 39.3843 721 71.2128 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.11: Πίνακας των τιμών της % αποδέσμευσης του φαρμάκου-υποκαταστάτη 

PAM για το χάπι «Ca-PAM» σε συνάρτηση με το χρόνο (ώρες και ημέρες) για το 1
ο
 και 2

ο
 

στάδιο αποδέσμευσης.  

 

ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 1
ο
 στάδιο ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 2

ο 
στάδιο 

0  0 0  0 

1  2.3709 1  1.3699 

2  4.3728 2  1.7894 

3  5.7034 3  2.6752 

4  6.9014 4  3.8041 

5  8.0308 5  3.4568 

6  9.2633 6  3.4884 

9  11.4459 9  4.6874 

12  13.0993 12  5.4679 

24 1 15.2763 24 1 8.3949 

36  18.1434 36  10.9349 

48 2 19.1856 48 2 12.5759 

72 3  19.1587 72 3  15.1306 

96 4 20.1286 96 4 16.2008 

144 6 18.9095 144 6  18.1400 

288 12 23.8157 192 8 17.7640 

   240 10 17.6572 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.11: Διάγραμμα της %  αποδέσμευσης του φαρμάκου-υποκαταστάτη PAM 

για το χάπι «Ca-PAM» συναρτήσει του χρόνου (ώρες)  

 για το 1
ο
 στάδιο αποδέσμευσης.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.12: Διάγραμμα της % αποδέσμευσης του φαρμάκου-υποκαταστάτη PAM 

για το χάπι «Ca-PAM» συναρτήσει του χρόνου (ώρες) για το 2
ο
 στάδιο αποδέσμευσης. 

 

Για το χάπι με το μεταλλο-φωσφονικό υλικό «Ca-PAM», μετά τις πρώτες 48 ώρες (2 ημέρες) 

η απελευθέρωση του φαρμάκου αυξάνεται ελάχιστα και σταθεροποιείται. Η τιμή της % 

αποδέσμευσης προσεγγίζει τη μέγιστη τιμή (23%) και σχηματίζεται το 1
ο
 «πλατώ» μέχρι και 

την 288
η
 ώρα (12

η
 ημέρα) του πειράματος. Το 2

ο
 «πλατώ» δημιουργείται την 96

η
 ώρα (4 

ημέρα) του πειράματος και η τιμή της % αποδέσμευσης βρίσκεται κοντά στο 9% και 

παραμένει σταθερή για τις επόμενες 6 ημέρες του πειράματος. 

Με βάση τις εξισώσεις κανονικοποίησης (Εξίσωση 7 και 8) δημιουργήθηκε ένα 

συγκεντρωτικό διάγραμμα (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.13) που περιέχει την ολική % αποδέσμευση του 

φαρμάκου PAM σε συνάρτηση με το χρόνο και για τα δύο στάδια για το χάπι με το μεταλλο-

φωσφονικό υλικό «Ca-PAM». 

 

 Για το 1
ο
 στάδιο αποδέσμευσης η εξίσωση κανονικοποίησης είναι: 

      y= (-18.761) • (                 ) + 20.000    (Εξίσωση 7) 

 

 Για το 2
ο
 στάδιο αποδέσμευσης η εξίσωση κανονικοποίησης είναι: 

       y= (-16.820) • (                 ) + 17.977   (Εξίσωση 8) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.12: Συγκεντρωτικός πίνακας των τιμών της % αποδέσμευσης του φαρμάκου-

υποκαταστάτη PAM για το χάπι «Ca-PAM» σε συνάρτηση με το χρόνο (ώρες) με βάση τις 

εξισώσεις κανονικοποίησης και για τα δύο στάδια αποδέσμευσης.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.13: Διάγραμμα των δύο σταδίων της % αποδέσμευσης φαρμάκου-

υποκαταστάτη PAM για το χάπι «Ca-PAM» συναρτήσει του χρόνου (ώρες). 

 

ΩΡΕΣ 1
ο
 στάδιο ΩΡΕΣ 2

ο
 στάδιο 

0 1.2390 289 21.5655 

1 2.7128 290 21.9641 

2 4.0709 291 22.3530 

3 5.3222 292 22.7325 

4 6.4753 293 23.1027 

5 7.5377 294 23.4640 

6 8.5167 297 24.4959 

9 11.0160 300 25.4545 

12 12.9713 312 28.6540 

24 17.3667 324 31.0361 

36 19.0135 336 32.8095 

48 19.6304 360 35.1128 

72 19.9481 384 36.3894 

96 19.9927 432 37.4893 

144 19.9999 480 37.8272 

288 20.0000 528 37.9310 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.14: Διάγραμμα σύγκρισης της αποδέσμευσης φαρμάκου-υποκαταστάτη 

PAM για το χάπι «Control PAM» και το χάπι «Ca-PAM» συναρτήσει του χρόνου (ώρες). 

 

Για το χάπι «Control PAM», όπως αναφέραμε η μέγιστη τιμή της % αποδέσμευσης στο 1
ο
 

στάδιο είναι 40% από τις πρώτες 72 ώρες (3
η
 ημέρα). Ενώ για το χάπι με το μεταλλο-

φωσφονικό υλικό «Ca-PAM», η μέγιστη τιμή της % αποδέσμευσης στο 1
ο
 στάδιο είναι 

περίπου η μισή (24 %). Όμως στη δεύτερη περίπτωση η απελευθέρωση του φαρμάκου 

πραγματοποιείται με γρηγορότερο ρυθμό διότι η μέγιστη αυτή τιμή επιτεύχθηκε από τις 

πρώτες 48 ώρες (2
η
 ημέρα). Για το 2

ο
 στάδιο αποδέσμευσης, το χάπι με το μεταλλο-

φωσφονικό υλικό «Ca-PAM»  παρατηρούμε ότι στις πρώτες 72 ώρες (3
η
 μέρα) προσεγγίζει 

τη μέγιστη τιμή της % αποδέσμευσης (8 %), ενώ το χάπι «Control PAM» χρειάζεται  192 

ώρες (8
η
 ημέρα) για να προσεγγίσει τη μέγιστη τιμή (33 %) της αποδέσμευσης.  

Στο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.14 γίνεται σύγκριση των καμπυλών της % αποδέσμευσης για το 

φάρμακο Pamidronate για το χάπι «Control PAM» και το χάπι με το μεταλλο-φωσφονικό 

υλικό «Ca-PAM» και μπορούμε να παρατηρήσουμε τις διαφορές που ήδη περιγράψαμε.  

Από τα συγκεντρωτικά  διαγράμματα (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.10 & 3.13) που κατασκευάστηκαν 

με βάση τις εξισώσεις κανονικοποίησης, η τελική μέγιστη τιμή της % αποδέσμευσης για το 

χάπι «Control PAM» είναι 71% και θα μπορούσε να φτάσει και το 100% αν το πείραμα 

συνεχιζόταν και τις επόμενες μέρες γιατί δεν είχε δημιουργηθεί ακόμα το 2
ο
 «πλατώ».   
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Αντίθετα, η τελική μέγιστη τιμή της % αποδέσμευσης για το χάπι με το μεταλλο-φωσφονικό 

υλικό «Ca-PAM» είναι περίπου η μισή (37 %) και παραμένει σταθερή και για τις τρεις 

επόμενες ημέρες, δημιουργώντας έτσι ένα 2
ο
 «πλατώ».  

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι στο σύστημα «Ca-PAM» η τελική τιμή της συγκέντρωσης του 

φαρμάκου PAM που απελευθερώνεται είναι μικρότερη σε σύγκριση με το «Control PAM» 

αλλά η απελευθέρωση πραγματοποιείται με γρηγορότερο ρυθμό. 

Σύμφωνα με τα κρυσταλλικά δεδομένα της ένωσης «Ca-PAM»,  η ανθρακική αλυσίδα (C-C-

C-N) βρίσκεται σε διαμόρφωση gauche [torsion angle (-72,10
o
)] επιτρέποντας έτσι το 

σχηματισμό δεσμών υδρογόνου μεταξύ της αμινομάδας και της υδροξυλομάδας (Ν-Η···Ο) 

και το σχηματισμό ενός εξαμελούς δακτυλίου. Η κρυσταλλική δομή του ελεύθερου 

υποκαταστάτη ΡΑΜ και του μετά νατρίου άλας του έδειξαν ότι η εκτεταμένη διαμόρφωση 

της ανθρακικής αλυσίδας διαχωρίζει το άτομο του αζώτου από το άτομο του οξυγόνου για 

περισσότερα από 4 Å με αποτέλεσμα ο σχηματισμός του δακτυλίου να είναι αδύνατος. 

Συμπεραίνουμε ότι τόσο αυτή η διαφορά που παρατηρείται στην διαμόρφωση της αλυσίδας 

της ένωσης «Ca-PAM» αλλά και ο δεσμός συναρμογής που δημιουργείται με το κέντρο Ca
2+

 

οφείλεται για το μικρότερο ποσοστό απελευθέρωσης του φαρμάκου ΡΑΜ. 
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 Διφωσφονικό φάρμακο Alendronate (ALE): 

Για το χάπι «Control ALE», η % αποδέσμευση αποκτάει τη μέγιστη τιμή της τις πρώτες 96 

ώρες (4
η
 ημέρα) και η συγκέντρωση του φαρμάκου παραμένει σταθερή μέχρι και την 192

η
 

ώρα (8
η
 ημέρα) του πειράματος. Στο χάπι αυτό θεωρούμε ότι πραγματοποιείται πλήρης 

αποδέσμευση του φαρμάκου καθώς η μέγιστη τιμή της αποδέσμευσης (98.7%) είναι κοντά 

στο 100%.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.13: Πίνακας των τιμών της % αποδέσμευσης του φαρμάκου-υποκαταστάτη 

ALE για το χάπι «Control ALE» σε συνάρτηση με το χρόνο (ώρες και ημέρες) για δύο 

επαναλήψεις.  

 

 

ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ «Control ALE (1)» «Control ALE (2)» ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 

0  0.0000 0.0000 0.0000 

1  12.2483 14.6234 13.4358 

2  17.6561 20.2017 18.9289 

3  21.3422 23.8585 22.6004 

4  28.8775 30.2539 29.5657 

5  30.3004 35.8138 33.0571 

6  35.3831 35.4729 35.4280 

9  38.6095 44.3871 41.4983 

12  44.9086 47.0804 45.9945 

24  1 56.7265 59.0022 57.8644 

36  70.7823 67.2492 69.0157 

48  2 75.5352 77.0425 76.2888 

72  3 88.7105 84.6729 86.6917 

96  4 89.4467 83.1684 86.3075 

144 6 88.1835 91.4593 89.8214 

192 8 101.2787 96.2201 98.7494 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.15: Διάγραμμα της % αποδέσμευσης του φαρμάκου-υποκαταστάτη ALE 

για το χάπι «Control ALE» συναρτήσει του χρόνου (ώρες). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.14: Πίνακας των τιμών της % αποδέσμευσης του φαρμάκου-υποκαταστάτη 

ALE για το χάπι «Ca-ALE» σε συνάρτηση με το χρόνο (ώρες και ημέρες)  

στο 1
ο
, 2

ο
 και 3

ο
 στάδιο αποδέσμευσης. 

 

 

ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 1
ο
 στάδιο  ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 2

ο
 στάδιο ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 3

ο
 στάδιο 

0  0 0  0 0  0.0000 

1  1.7952 1  2.6576 1  0.8727 

2  3.9953 2  2.1917 2  1.1910 

3  5.0172 3  2.6905 3  1.6757 

4  6.8387 4  3.5117 4  2.1310 

5  7.7047 5  4.5308 5  2.1923 

6  8.8499 6  4.9777 6  2.4986 

9  10.5143 9  5.9444 9  3.2822 

12  12.6295 12  7.2795 12  4.2660 

24 1 17.6700 24 1 11.8470 24 1 6.7258 

36  21.8869 36  14.7644 36  9.3930 

48 2 24.8563 48 2 17.1390 48 2 11.2879 

72 3  27.2218 72 3  20.3179 72 3  14.5828 

96 4  30.5414 96 4  22.8728 96 4  17.7727 

144 6  47.0253 144 6  23.7339 144 6  20.8153 

192 8  43.4599 192 8  28.7287 192 8  23.3305 

240 10  34.8287 240 10  28.9565 240 10  24.0056 

312 13  38.9939 312 13  30.3073 336 14  26.1156 

336 14  40.1462 384 16  34.0331 433 18  27.9653 

   480 20  30.3981    

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.16: Διάγραμμα της % αποδέσμευσης του φαρμάκου-υποκαταστάτη ALE 

για το χάπι «Ca-ALE» συναρτήσει του χρόνου (ώρες) για το 1
ο
 στάδιο αποδέσμευσης. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.17: Διάγραμμα της % αποδέσμευσης του φαρμάκου-υποκαταστάτη ALE 

για το χάπι «Ca-ALE» συναρτήσει του χρόνου (ώρες)   

για το 2
ο
 στάδιο αποδέσμευσης. 

 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.18: Διάγραμμα της % αποδέσμευσης του φαρμάκου-υποκαταστάτη ALE 

για το χάπι «Ca-ALE» συναρτήσει του χρόνου (ώρες)   

για το 3
ο
 στάδιο αποδέσμευσης. 
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Για το χάπι με το μεταλλοφωσφονικό υλικό «Ca-ALE», μετά τις πρώτες 96 ώρες (4 ημέρες) η 

τιμή της % αποδέσμευσης προσεγγίζει τη μέγιστη τιμή (40%) και σχηματίζεται το 1
ο
 

«πλατώ» μέχρι και την 336
η
 ώρα (14

η
 ημέρα) του πειράματος. Το 2

ο
 «πλατώ» δημιουργείται 

την 240
η
 ώρα (10

η
 ημέρα) του πειράματος και η τιμή της % αποδέσμευσης βρίσκεται κοντά 

στο 30% και παραμένει σταθερή για τις επόμενες 10 ημέρες. Το 3
ο
 «πλατώ» χρειάστηκε 

ακόμα περισσότερο χρόνο για να δημιουργηθεί. Μετά από τις πρώτες 336 ώρες (14 ημέρες) η 

τιμή της % απελευθέρωσης φαρμάκου πειράματος αυξάνεται ελάχιστα και τελικά παραμένει 

σταθερή (28 %) μέχρι το τέλος του πειράματος. 

Με βάση τις εξισώσεις (Εξίσωση 8, 9 και 10) κανονικοποίησης δημιουργήθηκε ένα 

συγκεντρωτικό διάγραμμα (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.19)  που περιέχει την ολική % αποδέσμευση 

του φαρμάκου ALE σε συνάρτηση με το χρόνο και για τα τρία στάδια για το χάπι με το 

μεταλλοφωσφονικό υλικό «Ca-ALE».  
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 Για το 1
ο
 στάδιο αποδέσμευσης η εξίσωση κανονικοποίησης είναι: 

      y= (-37.383) • (                 ) + 40.443                  (Εξίσωση 8) 

 

 Για το 2
ο
 στάδιο αποδέσμευσης η εξίσωση κανονικοποίησης είναι: 

      y= (-28.675 • (                 ) + 30.782                     (Εξίσωση 9) 

 

 Για το 3
ο
 στάδιο αποδέσμευσης η εξίσωση κανονικοποίησης είναι: 

      y= (-26.339) • (                 ) + 27.165                   (Εξίσωση 10) 

 

ΠIΝΑΚΑΣ 3.15: Συγκεντρωτικός πίνακας των τιμών της % αποδέσμευσης του φαρμάκου-

υποκαταστάτη ALE για το σύστημα «Ca-ALE» σε συνάρτηση με το χρόνο (ώρες) και για τα 

τρία στάδια αποδέσμευσης με βάση την εξίσωση κανονικοποίησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΩΡΕΣ 1
ο
 στάδιο ΩΡΕΣ 2

ο
 στάδιο ΩΡΕΣ 3

ο
 στάδιο 

0 3.0600 337 42.8955 817 72.2316 

1 3.7725 338 43.2934 818 72.4995 

2 4.4714 339 43.6858 819 72.7645 

3 5.1570 340 44.0726 820 73.0269 

4 5.8295 341 44.4540 821 73.2865 

5 6.4892 342 44.8300 822 73.5435 

6 7.1363 345 45.9265 825 74.2987 

9 9.0046 348 46.9775 828 75.0309 

12 10.7681 360 50.7614 840 77.7430 

24 16.8869 372 53.9534 852 80.1390 

36 21.7440 384 56.6461 864 82.2557 

48 25.5996 408 60.8337 888 85.7778 

72 31.0898 432 63.8137 912 88.5267 

96 34.5493 480 67.4433 960 92.3466 

144 38.1028 528 69.2813 1008 94.6735 

192 39.5138 576 70.2120 1056 96.0910 

240 40.0741 648 70.8228 1152 97.4803 

312 40.3507 720 71.0428 1249 97.9990 

336 40.3848 816 71.1350   
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.19: Διάγραμμα των τριών σταδίων της %  αποδέσμευσης φαρμάκου-

υποκαταστάτη ALE για το σύστημα «Ca-ΑLE» συναρτήσει του χρόνου (ώρες).  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.16: Πίνακας των τιμών της % αποδέσμευσης του φαρμάκου-υποκαταστάτη 

ALE για το σύστημα «Mg-ALE» σε συνάρτηση με το χρόνο  

(ώρες και ημέρες) στο 1
ο
 στάδιο αποδέσμευσης. 

  
ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 1

ο
 στάδιο  ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 2

ο
 στάδιο  

0  0 0  0 

1  0.5620 1  0.2694 

2  1.0086 2  0.6896 

3  1.5526 3  1.0657 

4  1.6845 4  1.1198 

5  1.9584 5  1.3926 

6  2.4529 6  1.5775 

9  3.1948 9  2.1322 

12  3.4614 12  2.5765 

24 1 4.3271 24 1 3.4327 

36  4.8920 48 2 4.6927 

48 2 5.3044 96 4 5.3530 

72 3  6.0893 192 8  5.7559 

96 4  5.9028    

144 6  6.0118    

192 8  6.9658    

240 10  6.9739    
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.20: Διάγραμμα της % αποδέσμευσης του φαρμάκου-υποκαταστάτη ALE 

για το χάπι «Mg-ΑLE» συναρτήσει του χρόνου (ώρες)  

στο 1
ο
 στάδιο αποδέσμευσης. 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.21: Διάγραμμα της της % αποδέσμευσης του φαρμάκου-υποκαταστάτη 

ALE για το χάπι «Mg-ΑLE» συναρτήσει του χρόνου (ώρες)  

στο 2
ο
 στάδιο αποδέσμευσης. 
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Για το 1
ο
 στάδιο αποδέσμευσης η εξίσωση κανονικοποίησης είναι: 

y= (-5.8014) • (                 ) + 6.3658     (Εξίσωση 11) 

 

 Για το 2
ο
 στάδιο αποδέσμευσης η εξίσωση κανονικοποίησης είναι: 

y= (-5.2754) • (                 ) + 5.5134   (Εξίσωση 12) 

 

Με βάση τις εξισώσεις (Εξίσωση 11 και 12) κανονικοποίησης δημιουργήθηκε ένα 

συγκεντρωτικό διάγραμμα (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.22) που περιέχει την ολική % αποδέσμευσης 

του φαρμάκου ALE σε συνάρτηση με το χρόνο και για τα τρία στάδια για το χάπι με το 

μεταλλο-φωσφονικό υλικό «Mg-ALE». 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.17: Συγκεντρωτικός πίνακας των τιμών της % αποδέσμευσης του φαρμάκου-

υποκαταστάτη ALE για το χάπι «Mg-ALE» σε συνάρτηση με το χρόνο (ώρες) και για τα δύο 

στάδια αποδέσμευσης με βάση την εξίσωση κανονικοποίησης. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΩΡΕΣ 1
ο 
στάδιο  ΩΡΕΣ 2

ο
 στάδιο 

0 0.5644 337 6.8326 

1 0.8439 338 7.0515 

2 1.1099 339 7.2609 

3 1.3632 340 7.4612 

4 1.6042 341 7.6528 

5 1.8336 342 7.8361 

6 2.0519 345 8.3397 

9 2.6459 348 8.7806 

12 3.1581 360 10.0592 

24 4.5922 384 11.2513 

36 5.3851 432 11.8045 

48 5.8236 528 11.8781 

72 6.2000   

96 6.3151   

144 6.3611   

192 6.3654   

240 6.3658   

336 6.3658   
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.22: Διάγραμμα των δύο σταδίων αποδέσμευσης φαρμάκου-υποκαταστάτη 

ALE για το χάπι «Mg-ΑLE» συναρτήσει του χρόνου (ώρες). 

 

 

 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.23: Διάγραμμα σύγκρισης της αποδέσμευσης φαρμάκου-υποκαταστάτη 

ALE μεταξύ του συστήματος «Mg-ALE» και «Ca-ALE» συναρτήσει του χρόνου (ώρες)  

για το 1
ο
 και 2

ο
 στάδιο αποδέσμευσης. 
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Στο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.23 γίνεται σύγκριση των καμπυλών της % αποδέσμευσης για το 

φάρμακο ALE για τα χάπια που περιέχουν το μεταλλοφωσφονικό υλικό «Ca-ALE» και «Mg-

ALE». Παρατηρούμε ότι στο 1
ο
 στάδιο αποδέσμευσης το χάπι με το υλικό «Ca-ALE» έχει 

αποδεσμεύσει περίπου έξι φορές περισσότερο φάρμακο σε σύγκριση με το χάπι με το υλικό 

«Mg-ALE». Για το 2
ο
 στάδιο αποδέσμευσης, η ποσότητα του φαρμάκου που αποδεσμεύεται 

από το σύστημα «Ca-ALE» είναι πενταπλάσια σε σύγκριση με το «Mg-ALE» και επίσης 

πραγματοποιείται πιο αργά. Συμπεραίνουμε ότι η τιμή της % αποδέσμευσης σε συγκεκριμένο 

χρόνο του φαρμάκου ALE είναι μεγαλύτερη για το χάπι με το μεταλλοφωσφονικό υλικό 

«Ca-ALE» και ο ρυθμός απελευθέρωσης του μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Ενώ για 

το χάπι με το μεταλλο-φωσφονικό «Mg-ALE»  παρατηρούμε ότι ο ρυθμός απελευθέρωσης 

αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου.  

 

Και στις δύο κρυσταλλικές δομές, το περιβάλλον συναρμογής του μεταλλικού κέντρου είναι 

οκταεδρικό και σε κάθε κατιόν αντιστοιχούν δύο μόρια υποκαταστάτη (αναλογία 1:2 

μετάλλου-υποκαταστάτη). Το δισθενές κατιόν του Mαγνησίου (Mg
2+

) το οποίο είναι 

μικρότερο σε μέγεθος από το κατιόν του Aσβεστίου (Ca
2+

) σχηματίζει ισχυρότερους δεσμούς 

συναρμογής με τα άτομα οξυγόνου του υποκαταστάτη με αποτέλεσμα να χρειάζεται 

περισσότερη ενέργεια για να διασπαστεί άρα και περισσότερο χρόνο για να διαλυθεί στο 

νερό. Το μήκος του δεσμού (Å) Mg-O όπως φαίνεται και στην ΕΙΚΟΝΑ 3.5, είναι μικρότερο 

σε σχέση με το μήκος δεσμού Ca-O και αυτό αποδεικνύει την μεγαλύτερη ισχύ του δεσμού.  
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ΕΙΚΟΝΑ 3.5: Σφαίρα συναρμογής και μήκη δεσμών των μεταλλικών κέντρων: 

(Ι) του Μαγνησίου (Mg
2+

) στην ένωση «Mg-ALE» και  

(ΙΙ) του Ασβεστίου (Ca
2+

) στην ένωση «Ca-ALE».  

 

  

(Ι) 

(ΙΙ) 
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Στο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.24 γίνεται σύγκριση της % απελευθέρωσης του φαρμάκου ALE των 

χαπιών που περιέχουν μεταλλοφωσφονικό υλικό με το χάπι «Control ALE» για τις πρώτες 

250 ώρες του πειράματος. Παρατηρείται ότι η αποδέσμευση του φαρμάκου ALE είναι 

μεγαλύτερη στην περίπτωση του «Control ALE», ενώ ο ρυθμός απελευθέρωσης του είναι 

παρόμοιος με αυτόν του υλικού «Ca-ALE» αλλά πιο αργός σε σχέση με το υλικό «Mg-ALE». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.24: Διάγραμμα σύγκρισης της αποδέσμευσης φαρμάκου- 

υποκαταστάτη ALE για το χάπι «Control ALE» και τα χάπια «Ca-ALE» και «Mg-ALE» 

συναρτήσει του χρόνου (ώρες). 

 

 

Στο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.25 (II) που παρουσιάζεται παρακάτω γίνεται σύγκριση των καμπυλών 

αποδέσμευσης των χαπιών που περιέχουν μεταλλοφωσφονικά υλικά τα οποία όλα διαθέτουν 

δισθενές κατιόν Aσβεστίου ως μεταλλικό κέντρο αλλά διαφορετικό φάρμακο-υποκαταστάτη. 

Το υλικό «Ca-ETID» έχει τη μεγαλύτερη % απελευθέρωση (90%), στη συνέχεια το υλικό 

«Ca-ALE» (40%) και τέλος το υλικό «Ca-PAM» (20%).  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.25: Διάγραμμα σύγκρισης της αποδέσμευσης φαρμάκου-υποκαταστάτη  

(Ι) για όλα τα χάπια «Control (ETID, ALE, και PAM)» και (ΙΙ) για όλα τα χάπια που 

περιείχαν τα αντίστοιχα μεταλλοφωσφονικά υλικά με ιόντα Ασβεστίου (Ca
2+

) που 

μελετήθηκαν συναρτήσει του χρόνου (ώρες) στο 1
ο
 στάδιο αποδέσμευσης. 

  

(Ι) 

(IΙ) 
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Σύμφωνα με τα κρυσταλλικά δεδομένα για τα υλικά «Ca-ALE» και «Ca-PAM», το 

περιβάλλον συναρμογής του μετάλλου είναι οκταδρικό και η απόσταση του δεσμού 

συναρμογής μεταξύ του μεταλλικού κέντρου Ασβεστίου (Ca
2+

) και των ατόμων οξυγόνου 

των φωσφονικών ομάδων είναι παρόμοια (περίπου 2.3 Å). Επιπρόσθετα, και στις δύο δομές ο 

κάθε υποκαταστάτης δημιουργεί τους ίδιους δεσμούς συναρμογής μεταξύ δύο κέντρων 

Ασβεστίου (Ca
2+

) οι οποίοι είναι χηλικοί και γεφυρωτικοί όπως φαίνεται και στη ΕΙΚΟΝΑ 

3.6, σχηματίζοντας μονοδιάστατα (1D) πολυμερή συναρμογής. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 3.6: Δεσμοί του υποκαταστάτη (Ι) PAM στο υλικό «Ca-PAM» και  

(II) ALE στο υλικό «Ca-ALE» με τα μεταλλικά κέντρα Ασβεστίου (Ca
2+

). 

( η
1
 : η

1
 : η

1 
: μ) 

 

 Στη κρυσταλλική δομή του «Ca-PAM», όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, η διαμόρφωση 

της ανθρακικής αλυσίδας του υποκαταστάτη επιτρέπει το σχηματισμό ενδομοριακών δεσμών 

υδρογόνου μεταξύ της αμινομάδας και της υδροξυλομάδας που υπάρχουν κάνοντας την 

περισσότερο σταθερή (Ν1-Η5···Ο7), ενώ στην κρυσταλλική δομή «Ca-ALE» ο δεσμός αυτός 

δεν δημιουργείται. Έτσι το υλικό «Ca-PAM» πακετάρεται καλύτερα και η διαλυτοποίησή του 

στο νερό είναι δυσκολότερη. Στην παρακάτω εικόνα (ΕΙΚΟΝΑ 3.7) παρουσιάζονται σε 

πίνακα οι δεσμοί υδρογόνου που αναπτύσσονται στις δύο δομές και τα απλοποιημένα 

διαγράμματα πακεταρίσματος για τις δύο κρυσταλλικές δομές. 
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(ΙΙ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIKONA 3.7: (Ι) Απλοποιημένο πακετάρισμα και (ΙΙ) πίνακες των δεσμών υδρογόνου που 

αναπτύσσονται στην κρυσταλλική δομή «Ca-PAM» (αριστερά) και «Ca-ALE» (δεξιά).  

Οι εικόνες ελήφθησαν από τις παραπομπές 3 και 4. 

  

Pamidronate  Alendronate  (Ι) 
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Ο αριθμός συναρμογής του μετάλλου στο υλικό «Ca-ETID» διαφέρει από τις άλλες δύο 

δομές και είναι ίσος με οκτώ, καθώς δημιουργεί έξι δεσμούς συναρμογής με άτομα οξυγόνου 

φωσφονικών ομάδων, ένα δεσμό με άτομο οξυγόνου υδροξυλομάδας του υποκαταστάτη και 

ένα δεσμό με άτομο οξυγόνου από ένα μόριο νερού.  

Αν συγκρίνουμε τις καμπύλες αποδέσμευσης των υλικών που περιέχουν το κατιόν Ασβεστίου 

(Ca
2+

) με αυτές των «Control» (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.25 (Ι), (ΙΙ)) παρατηρούμε ότι η συναρμογή 

του μεταλλικού κέντρου μειώνει την τιμή της % αποδέσμευσης του φαρμάκου κατά ένα 

παράγοντα ~ 20-30%. Επιπρόσθετα, ο ρυθμός απελευθέρωσης του φαρμάκου είναι 

μικρότερος στις περιπτώσεις των μεταλλοφωσφονικών υλικών του Ασβεστίου (Ca
2+

)
 
γιατί 

παρατηρήθηκε ότι χρειάζονται 140 ώρες (6 ημέρες) για να αποκτήσουν την μέγιστη τιμή ενώ 

για το «CONTROL» απαιτείται περίπου ο μισός χρόνος (70 ώρες ή 3 ημέρες). 

 

Το ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.26 αποτελεί ένα συγκεντρωτικό διάγραμμα για τις καμπύλες 

αποδέσμευσης των διφωσφονικών φαρμάκων όλων των μεταλλοφωσφονικών υλικών («Ca-

ETID», «Ca-ALE», «Ca-PAM», «Mg-ALE») που μελετήθηκαν στην παρούσα εργασία.  

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.26: Διάγραμμα σύγκρισης της αποδέσμευσης φαρμάκου-υποκαταστάτη για 

όλα τα χάπια που περιείχαν μεταλλο-φωσφονικά υλικά και μελετήθηκαν συναρτήσει του 

χρόνου (ώρες) για το 1
ο
 στάδιο αποδέσμευσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

4.1. Συμπεράσματα 

Οι διφωσφονικές ενώσεις (BPs) αποτελούν μια κατηγορία φαρμάκων που χρησιμοποιούνται 

για τη θεραπεία ασθενειών που σχετίζονται με διαταραχές στο μεταβολισμό του ασβεστίου 

και γενικά σε παθήσεις των οστών. Η ομάδα P-C-P που διαθέτουν οι ενώσεις αυτές είναι 

υπεύθυνη για την υψηλή συγγένεια με τον υδροξυαπατίτη, το κύριο συστατικό των οστών. Η 

σχέση δομής-δραστικότητας αποτελεί τον κύριο λόγο για τη συνεχή προσπάθεια πολλών 

ερευνητικών ομάδων στη σύνθεση νέων διφωσφονικών ενώσεων με καλύτερη φαρμακευτική 

δράση. Όμως μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ικανότητα τους να 

λειτουργούν ως οργανικοί υποκαταστάτες και να συναρμόζονται σε περισσότερες από μία 

θέσεις με διάφορα μεταλλικά ιόντα του Περιοδικού Πίνακα, σχηματίζοντας υβριδικά υλικά 

με διαφορετικά δομικά μοτίβα (0D, 1D, 2D ή 3D). 

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε διερεύνηση της Χημείας συναρμογής των 

διφωσφονικών ενώσεων με δισθενή μεταλλικά ιόντα των Αλκαλικών Γαιών (Mg
2+

, Ca
2+

, Sr
2+

 

και Ba
2+

). Επιτεύχθηκε η απομόνωση οκτώ νέων βιοσυμβατών μεταλλοφωσφονικών 

κρυσταλλικών υλικών, η σύνθεση των οποίων πραγματοποιήθηκε σε θερμοκρασία δωματίου 

αλλά και σε υδροθερμικές συνθήκες (υψηλή πίεση και θερμοκρασία). Ο πλήρης δομικός 

χαρακτηρισμός των κρυσταλλικών αυτών προϊόντων έγινε με Κρυσταλλογραφία Ακτίνων Χ 

μονοκρυστάλλου και ακολούθησε μελέτη των ενώσεων αυτών με Περιθλασιμετρία Ακτίνων 

Χ, Φασματοσκοπία Υπερύθρου (FT-IR) και Θερμοσταθμική Ανάλυση (TGA). 

Ο διφωσφονικός υποκαταστάτης στα προϊόντα αυτά όπως ήδη έχουμε αναφέρει είναι ένα 

ενεργό φαρμακευτικό συστατικό, το οποίο έχει αποδειχθεί ότι εμφανίζει μερικά 

μειονεκτήματα όπως η χαμηλή βιοδιαθεσιμότητα, η γρήγορη απόκριση από το ανθρώπινο 

σώμα κτλπ. Κατά συνέπεια δημιουργήθηκε η ανάγκη για το σχεδιασμό και την κατασκευή 

"έξυπνων" συστημάτων που να επιτρέπουν τον έλεγχο της αποδέσμευσης του ενεργού 

διφωσφονικού μέσου ανάλογα τις ανάγκες του ασθενή. Έτσι με τη βοήθεια της 

Φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) μελετήθηκε η ικανότητα 

νέων αλλά και ήδη δημοσιευμένων βιοσυμβατών μεταλλοφωσφονικών υλικών να 

απελευθερώνουν με προβλέψιμο και ελεγχόμενο τρόπο το ενεργό αυτό φάρμακο. Η μελέτη 

της ελεγχόμενης αποδέσμευσης των ενώσεων αυτών διεξήχθη σε όξινες συνθήκες (pH = 1.3) 

οι οποίες μιμούνται το ανθρώπινο στομάχι στις οποίες προκαλείται η αποικοδόμηση της 
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δομής μετάλλου-διφωσφονικού φαρμάκου. Για τη δυνατή σύγκριση των αποτελεσμάτων 

χρησιμοποιήθηκαν μεταλλοφωσφονικά υλικά τα οποία διέθεταν ίδιο μεταλλικό κέντρο και 

διαφορετικό υποκαταστάτη-φάρμακο καθώς και το αντίστροφο. Έτσι εξετάστηκε η εξάρτηση 

της απελευθέρωσης του φαρμάκου τόσο από τη φύση του μετάλλου και το δεσμό 

συναρμογής που δημιουργείται στα υλικά καθώς και από τη χημική δομή του υποκαταστάτη.  

Κάποια γενικά συμπεράσματα για τον τρόπο με τον οποίο αποδεσμεύονται τα φάρμακα- 

υποκαταστάτες είναι: 

 Αρχικά, αποδείχθηκε ότι στην περίπτωση των μεταλλοφωσφονικών υλικών η % 

απελευθέρωση του φαρμάκου είναι μικρότερη σε σχέση με το «ελεύθερο» φάρμακο. 

Κατά συνέπεια ο δεσμός συναρμογής που σχηματίστηκε μεταξύ του μεταλλικού κέντρου 

και του υποκαταστάτη κατάφερε να προκαλέσει μείωση κατά ένα παράγοντα 40-50 % 

στην αποδέσμευση φαρμάκου σε συνάρτηση με το χρόνο.  

 Επίσης, παρατηρήθηκε ότι όσο μικρότερο το μέγεθος του μεταλλικού κέντρου, τόσο 

μικρότερη είναι η % αποδέσμευση του φαρμάκου συναρτήσει του χρόνου. Τα μικρότερα 

σε μέγεθος μεταλλικά κέντρα δημιουργούν ισχυρότερους δεσμούς συναρμογής με τις 

ομάδες δότες ηλεκτρονίων του υποκαταστάτη. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η φύση του 

μετάλλου επηρεάζει την αποδέσμευση του φαρμάκου. 

 Οι έκδοχες ενώσεις πιθανόν να επηρέασαν με κάποιον τρόπο την αποδέσμευση καθώς 

παρατηρείται ακόμα και στα χάπια «Control» μια ελεγχόμενη αποδέσμευση. Για να 

ελεγχθεί πώς επηρεάζει η παρουσία των συγκεκριμένων ενώσεων την αποδέσμευση θα 

πρέπει να πραγματοποιηθεί η ίδια μελέτη με την αντικατάσταση τους από άλλες έκδοχες 

ενώσεις.  
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4.2. Προοπτικές 

Κατά την διάρκεια αυτής της ερευνητικής εργασίας, πραγματοποιήθηκε η σύνθεση οκτώ 

νέων βιοσυμβατών μεταλλοδιφωσφονικών υλικών. Πιθανές μελλοντικές ερευνητικές 

προσπάθειες θα μπορούσαν να σκιαγραφηθούν ως εξής: 

 Μελέτη της απελευθέρωσης του φαρμάκου-υποκαταστάτη για τις ενώσεις αυτές σε όξινο 

pH το οποίο θα μιμείται τις βιολογικές συνθήκες στο ανθρώπινο στομάχι όπως 

πραγματοποιήθηκε στην παρούσα εργασία για πολλές, ήδη δημοσιευμένες ενώσεις με 

γνωστές κρυσταλλικές δομές. Έτσι θα μπορούσαν να διεξαχθούν περισσότερο αξιόπιστα 

συμπεράσματα για τον τρόπο που επηρεάζεται η απελευθέρωση από τη χημική δομή του 

υποκαταστάτη. 

 

 Μελέτη του τρόπου αποδέσμευσης του υποκαταστάτη-φαρμάκου σε διαφορετικές 

συνθήκες. Θα μπορούσαν να επιλεχθούν διάφορες τιμές pH ή θερμοκρασίας για να 

μελετηθεί και να προέκυπταν συμπεράσματα για την απόκριση των υλικών σε εξωτερικά 

ερεθίσματα.  

 

 Μελέτη των ενώσεων αυτών για τη συγγένεια που εμφανίζουν με τον υδροξυαπατίτη. 

Επανάληψη των πειραμάτων αποδέσμευσης με παρουσία ενώσεων φωσφορικού 

ασβεστίου που παρουσιάζουν ίδια κρυσταλλική δομή με τον υδροξυαπατίτη του οστού. 

 

 Μελέτη της σταθερότητας των ενώσεων αυτών σε διαλύματα που προσομοιώνουν τη 

σύσταση του πλάσματος του αίματος και τον τρόπο αποδέσμευσης στις συνθήκες αυτές. 

 

 Μελέτη των υλικών αυτών σε πειραματόζωα ή σε κυτταρροκαλλιέργειες ώστε να ελεγχθεί 

η τοξικότητά τους. 

Οι ερευνητικές αυτές προσπάθειες θα σχημάτιζαν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη 

σταθερότητα των νέων αυτών βιοσυμβατών μεταλλοφωσφονικών υλικών σε συνθήκες που 

θυμίζουν τις βιολογικές συνθήκες του ανθρώπινου σώματος. Κατά συνέπεια θα μπορούσαμε 

να συμπεράνουμε αν τα υλικά αυτά θα είχαν την ικανότητα να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά 

και μετά από κατάλληλες τροποποιήσεις ως μεταφορείς για τα φάρμακα κατά των ασθενειών 

που σχετίζονται με τα οστά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 Μήκη δεσμών (Å) και γωνίες (°) των μεταλλικών κέντρων των κρυσταλλικών 

ενώσεων. 

Πίνακας 5.1: Μήκη δεσμών (Å) και γωνίες (°) των μεταλλικών κέντρων της ένωσης «Ba-C3BP». 
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Πίνακας 5.2: Μήκη δεσμών (Å) και γωνίες (°) των μεταλλικών κέντρων της ένωσης «Mg-ALE». 
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Πίνακας 5.3: Μήκη δεσμών (Å) και γωνίες (°) των μεταλλικών κέντρων της ένωσης «Mg-NER»  

                       (μονοπυρηνικό σύμπλοκο). 
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Πίνακας 5.4: Μήκη δεσμών (Å) και γωνίες (°) των μεταλλικών κέντρων της ένωσης «Mg-NER»  

                       [μονοδιάστατο πολυμερές συναρμογής (1D)]. 
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Πίνακας 5.5: Μήκη δεσμών (Å) και γωνίες (°) των μεταλλικών κέντρων της ένωσης «Ca-NER». 
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Πίνακας 5.6: Μήκη δεσμών (Å) και γωνίες (°) των μεταλλικών κέντρων της ένωσης «Ba-NER». 

 

  



145 
 

Πίνακας 5.7: Μήκη δεσμών (Å) και γωνίες (°) των μεταλλικών κέντρων της ένωσης  

«Ca-CLOD». 
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Πίνακας 5.8: Μήκη δεσμών (Å) και γωνίες (°) των μεταλλικών κέντρων της ένωσης  

«Sr-CLOD». 
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Πίνακας 5.9: Μήκη δεσμών (Å) και γωνίες (°) των μεταλλικών κέντρων της ένωσης «Ca-RIS». 
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 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ XRD: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.1: Σύγκριση διαγραμμάτων περιθλασιμετρίας σκόνης  

(θεωρητικό-Βιβλιογραφίας, κόκκινο-πάνω και πειραματικό, μπλε-κάτω) του κρυσταλλικού 

υλικού «Ca-ETID», {[Ca(H2L)(H2O)]·2.5 H2O}. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.2: Σύγκριση διαγραμμάτων περιθλασιμετρίας σκόνης  

(θεωρητικό-Βιβλιογραφίας, κόκκινο-πάνω και πειραματικό, μπλε-κάτω)  

του κρυσταλλικού υλικού «Ca-ALE», [Ca(C4H12NO7P2)2].  
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 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.3: Σύγκριση διαγραμμάτων περιθλασιμετρίας σκόνης  

(θεωρητικό-Βιβλιογραφίας, κόκκινο-πάνω και πειραματικό, μπλε-κάτω) του  

κρυσταλλικού υλικού «Ca-PAM», {[Ca(C3H10NO7P2)2]·2H2O}. 

 

 

 ΦΑΣΜΑΤΑ NMR ΠΡΩΤΟΝΙΟΥ (
1
H) 

 

ΦΑΣΜΑ 5.1: Φάσμα NMR πρωτονίου (
1
H) για την ένωση της Λακτόζης.  
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ΦΑΣΜΑ 5.2: Φάσμα NMR πρωτονίου (
1
H) για την εύρεση μέγιστης συγκέντρωσης του 

φωσφονικού φαρμάκου ETID για το χάπι «Control ETID (I)».  

 

ΦΑΣΜΑ 5.3: Φάσμα NMR πρωτονίου (
1
H) για την εύρεση μέγιστης συγκέντρωσης του 

φωσφονικού φαρμάκου ETID για το χάπι «Control ETID (II)».  
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ΦΑΣΜΑ 5.4: Φάσμα NMR πρωτονίου (
1
H) για την εύρεση μέγιστης συγκέντρωσης του 

φωσφονικού φαρμάκου ETID για το χάπι «Ca-ETID». 

 

 

ΦΑΣΜΑ 5.5: Φάσμα NMR πρωτονίου (
1
H) για την εύρεση μέγιστης συγκέντρωσης του 

φωσφονικού φαρμάκου PAM για το χάπι «Control PAM».  

 

ΦΑΣΜΑ 5.6: Φάσμα NMR πρωτονίου (
1
H) για την εύρεση μέγιστης συγκέντρωσης του 

φωσφονικού φαρμάκου PAM για το χάπι «Ca-PAM».  
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ΦΑΣΜΑ 5.7: Φάσμα NMR πρωτονίου (
1
H) για την εύρεση μέγιστης συγκέντρωσης του 

φωσφονικού φαρμάκου ALE για το χάπι «Control ALE».  

 

ΦΑΣΜΑ 5.8: Φάσμα NMR πρωτονίου (
1
H) για την εύρεση μέγιστης συγκέντρωσης του 

φωσφονικού φαρμάκου ALE για το χάπι «Ca-ALE».  

 

ΦΑΣΜΑ 5.9: Φάσμα NMR πρωτονίου (
1
H) για την εύρεση μέγιστης συγκέντρωσης του 

φωσφονικού φαρμάκου ALE για το χάπι «Mg-ALE».  


